50 sek räcker till ett par skolskor

60 sek räcker till regnkläder

Efter Diwalifesten krävs att barnen kommer till
skolan i sommarskor och blå sockor. Utan korrekt
uniform och regelrätta skor får barnet inte komma
in i skolan.

Om barnen håller sig torra medan de väntar på
skolbussen behöver de inte sitta i våta uniformer
hela dagen och behöver inte gå miste om undervisningen på grund av förkylning och feber.

70 sek räcker till en skoluniform

Varje år delar vi ut hundratals skoluniformer som
måste vara individuellt anpassade till den skola där
barnen går. En ny skoluniform varje år uppfyller
inte bara kravet på att bära uniform. En snygg
uniform får även barnen att känna sig stolta och
självsäkra.

£5 Could
Buy A
120
sek räcker
tillRaincoat
en skolväska

Hundratals skolväskor delas ut i juni månad. De
innehåller nödvändigt skrivmaterial till barnens
undervisning och toalettartiklar som tandborstar,
tandkräm och tvål för personlig hygien. En skolväska håller böckerna rena och torra och är även
ett enormt lyft för barnens självkänsla.

240 sek räcker till 80 måltider

360 sek räcker till 100 skolböcker

I Mango House får varje barn ett mål mat och får
äta så mycket det orkar. Näringsrika måltider får
barnen att växa, utvecklas och förbli friska samt
minskar sjukfrånvaron. De bidrar även till en bättre
koncentrationsförmåga.

Andra skolor brukar inte ge barnen övningsböcker, men utan dem kan inte barnen delta i lektionerna. Vi delar ut flera tusen övningsböcker
varje år.

600 sek räcker till terminsavgiften under ett år

När barnen blir 12 år gamla får de undervisning i
mindre grupper med externa lärare. I de mindre
grupperna kan lärarna ägna mera tid åt att arbeta
med barnen inom de områden de finner svåra.

£5 Could
Buy till
A Raincoat
1200
sek räcker
en lärarlön under ett år

Lärarnas undervisning och vägledning är avgörande för barnens framgång i skolan. Lärarna
ser till att förskolebarnen kan överbrygga gapet
mellan slum och skola och får dem att fortsätta gå
i skolan. För barn som har dåligt familjestöd är de
även utomordentliga förebilder.

Varje skolbänk för två barn kostar ca 800 sek och två stolar ca 575 sek. Ca 6.875 sek skulle således räcka
till fem skolbänkar för två barn och tio stolar.

