
1 

 

Info til Egebakkeskolens Motionsdag 2015 

 

 

Where Rainbows Meet og Cape Town 
Where Rainbows Meet er en organisation beliggende i townshippen Vrygrond, Cape Town, Sydafrika.  

Området i og omkring Vrygrond er hårdt belastet af kriminalitet såvel som af en høj arbejdsløshedsrate (>50%), og 

levevilkårene her er ekstremt hårde. Alkohol- og stofmisbrug samt prostitution præger hverdagen for områdets mange 

indbyggere.  

 

Where Rainbows Meet rækker hånden ud til befolkningen disse områder. Organisationens formål er gennem uddannelse, 

at give børn, unge og arbejdsløse de nødvendige redskaber, samt faglige kompetencer, til at kunne undgå en kriminel 

løbebane og et liv med prostitution og stofmisbrug. Where Rainbows Meet tilbyder en række af kurser, fritidsaktiviteter 

såvel som økonomisk hjælp og støtte til børn, unge og udsatte i dette område.  

 

Facts; 

 Vrygrond; er en af cape towns ældste townshops, ca 40.000 mennesker – mange flere indbyggere i de townships 

der støder op til. Kendetegnet ved dette omårde og de mange andre townships i SA er, at det er et meget fattigt 

område, de fleste bor i blikskure uden rindende vand. Blikskure er letantændelige, specielt om sommeren når 

der bliver meget tørt og varmt. Ca 50% er arbejdsløse,  der er stor mangel på skoleagang og uddannelse. (0-12 

skole), mange dropper ud. 

 

 Mere end halvdelen har oplevet eller lever  i dag et liv med kriminalitet og misbrug. Specielt canabis og 

alkoholmisbrug blandt unge og voksne er udbredt. Dette i frustration over arbejdsløshed og et liv i fattigdom. 

Kriminaliteten er meget udbredt, over halvdelden af disse mennesker har oplevet kriminalitet eller lever et liv 

med misbrug. 

 

 Sydafrika har et uhyggeligt højt grad af voldtægt. Her er hver 4. prostituerede er et barn, meget ofte er det også 

forældrene som sælger deres børn til gangsters i eget hjem. De gør det af nød for at hjælpe familien.  Denne 

aktivitet foregår også inde i byerne, og er vokset  i takt med at turismen er vokset. Dette skaber flere problemer 

såsom HIV og AIDS. Voldtægt og misbrug af børn er dagligdag i dette hårde område, og derfor gaderne farlige. 

 

 Gangstere lokker med pengeog alkohol og stoffer, let adgang til våben, korruption mm – ingen moral hvis man 

ikke bliver dømt.  
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Hvad går jeres støtte til? 
Hovedelementerne i Where Rainbows Meets projekter er, uddannelse og bæredygtig personlig udvikling, hjælp til 

udsatte og misbrugte børn og unge samt bekæmpelse af negativ social arv. Nedenfor er de elementer som 

støtteløbets fundraising primært vil gå til: 

 

Projekt 1: Alle børn har ret til at være børn! Where Rainbows Meet Early Child Development 

Mange familier i Vrygrondområdet er ramt af HIV/AIDS eller har et alkohol- eller stofmisbrug. Dette betyder, at mange af 

områdets små børn bliver traumatiserde og mange gange overladt til sig selv, da forældrene ikke har overskuddet, eller 

muligheden,  for  at være der for deres børn. I Where Rainbows Meets børnehave fokuseres der på børn, af netop 

forældre med misbrugsproblemer. Disse børn har ofte oplevet vold i hjemmet eller været udsat for sexuelt misbrug. 

Derfor er et krav til en plads i børnehaven også, at de pågældende forældre deltager i Where Rainbows Meets 

udviklingsprogrammer, eller aktivt søger hjælp til sig selv. Kun på denne måde sikres en bæredygtig hjælp til børnene. 

 

Børnene er i alderen fra 2-6 år, og der er plads til ca 55 i centret. Børnene møder her en omsorg og en forståelse, som de 

ikke får derhjemme. Where Rainbows Meets ansatte udgør i øvrigt gode rollemodeller for børnene, og der knyttes ofte 

tætte bånd herimellem. Der serveres 3 måltider dagligt, hvilket oftest er de eneste måltider børnene får på en hel dag. 

Der er  fokus på at give omsorg, leg og læring, at forberede børnene på skolestart, samt at tilegne børnene sociale 

færdigheder. 

 

Hjælp kan gå til: 

 Mad og drikke i form af fx af frugt, sandwiches, grød og saftevand 

 Undervisningsmaterialer, bøger, legetøj, farveblyanter, papir mm. 

 Forbedring af børnenes helbred i form af vacciner og medicin, og læring omkring hygiejne  

 Dagsudflugter væk fra township-områderne fx til stranden 

 Vedligeholdelse af lokaler og møbler i børnehaven 

 

 

Projekt 2: Red Sydafrikas Ungdomsgeneration! Where Rainbows Meet Aftercare programme 
Fremtiden for Sydafrika ligger i hænderne på ungdommen. Men mange af de unge når aldrig deres mål og drømme, på 

grund af manglende kvalitet i skolen og dårlige forhold i hjemmet. Børnene søger efter kærlighed, og de hungrer efter at 

lære noget nyt. Forældrene har ikke tid til at tage sig af dem eller give dem opmærksomhed derhjemme. De unge er ofte 

udsat for forældre, der er alkoholiserede eller narkomaner, og mange oplever derfor følelsesmæssigt fravær og vold i 

hjemmet. Derfor bliver de unge også selv let involverede i miljøer, hvor der tages stoffer og begås kriminalitet.  

 

Denne tendens kan stoppes, ved at holde de unge beskæftiget i fritidsklubaktiviteter! Where Rainbows Meet tilbyder 

børn og unge i alderen 6-20 år sunde fritidsaktiviteter, der både har et element af uddannelse, læring, sport, kunst og 

sjov, i deres fritidsklub for børn og unge. Klubben har til formål, at få de unge væk fra gaden. Herved er der fokus på at 

tilegne de unge færdigheder i form at teamwork og disciplin, samt at give dem muligheden for at udfolde sig kreativt 

eller sportsligt. Dog er det ikke nemt at stable projekter på benene uden økonomiske midler, og Where Rainbows Meet 

har brug for midler til at aktivere de unge på centret, så de har et fristed at udfolde sig. 

 

Hjælp kan gå til: 

 Materialer til sportsaktiviteter såsom; fodbolde, basketbolde, sportstøj og sjippetove mm. 

 Betaling for brug af grønne fodboldbaner i området, samt for deltagelse i sportsturneringer 

 Mad og drikke i form af fx af frugt, sandwiches og saftevand 

 Materialer til kreative aktiviteter såsom bøger, farveblyanter, maling, papir mm. 

 Ferieprogrammer/aktiviteter for de unge i deres skoleferie – herunder materialer, mad, drikke  
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Tusind TAK for støtten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Gottfredsen 

Dansk Folkehjælp Aarhus/  

Where Rainbows Meet Training & Development Foundation 


