
 
HEJ  DANMARK! 
Jeg hedder Silas og bor i en landsby i Sydafrika. 
Min far er tobaksarbejder, men han har ikke       
arbejde hele året. Vi er meget fattige. 

Jeg går i skole, men mine to ældste søstre skal 
hjælpe til derhjemme, så de er holdt op i skolen. 

Når jeg bliver stor, bliver jeg nok tobaksarbejder 
ligesom min far. Men jeg drømmer om at få en 
uddannelse som mekaniker. 
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For få penge kan du støtte børns skolegang 
og uddannelse for en bedre fremtid! 

Næsten alle pengene går til hjælpearbejdet.  
Og du kan selv hele tiden følge med i,  
hvordan pengene bliver brugt. 

Afrikaskolen er en lille humanitær forening, 
der støtter konkrete skoler i Sydafrika. 

 www.afrikaskolen.dk  / tlf: 4585 8512 
Nordea reg: 2257  konto 6269-357-493 
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