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Stephen and Stephanie
... blev i juni spottet grædende på
markedspladsen sammen med en mand,
som blev mistænkt for at ville sælge dem.
Han blev meldt til politiet, som
afhørte manden og tog børnene fra ham. Han
hævdede, at børnene var hans og deres mor
var i Elfenbenskysten, så politiet bad ham om
at få fat i tvillingernes mor. Politiet
kontaktede de sociale myndigheder, som
derefter bragte tvillingerne til Father's Home,
indtil moderen kommer tilbage. Men hun er
ikke kommet endnu, så de bliver på
hjemmet.

Father's Home skolen
...er nu helt oppe på 64 elever, hvoraf 21 er
fra børnehjemmet, men hele 43 kommer fra
byen. Der er 8 klasser lige fra vuggestue, to
børnehaveklasser samt 0-4 klasse.
Det begynder at knibe med pladsen, så måske
skal de på et tidspunkt ud og finde flere
lokaler.

Afua Twumasiwaa Ankomah
...har færdiggjort sin universitetsuddannelse
i "Accounting and finance".
Tak for jeres støtte til at hjælpe unge
mennesker med at nå deres drømme.
Flere andre unge er også i gang med
uddannelse, og de klarer sig rigtig godt.
Tænk, at børn, som havde den værst mulige
start på livet, kan nå til at stå med en
uddannelse, så de dels kan få sig et godt liv
og dels kan tjene deres land.

Father's Home består af børnehjem,
uddannelsesprogram, farm, skole og støtte
til enker.
Der er i alt 19 ansatte som ledere, forældre,
farmere og lærere.
Læs mere på www.fathershome.dk
og følg med på
www.facebook.com/fathershome

De 85 forældreløse børn og unge
er således fordelt:
Børnehjemmet ca. 30 børn på 0-16 år.
Uddannelsesprogrammet ca. 40 unge, som
tidligere har været på hjemmet.
Derudover ca. 15 fra byen,
som får økonomisk hjælp til at tage en
uddannelse

TAK for din støtte!

Du kan opnå skattefradrag for din støtte, hvis du oplyser dit CPR-nummer.
Du kan sende dit bidrag til
Missionsforbundets konto
Reg.nr. 2374
Kontonr. 0370 110 700
mærket Ghana

Eller du kan bruge
MobilePay 67125
mærket Ghana

Father's Home er en del af det internationale arbejde i Evangelisk Frikirke Danmark
Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde
www.fathershome.dk www.facebook.com/fathershome

