
 

Lunsjpakke til barnehage 

barn i Karen staten i Burma 

Barna i barnehager i Karen-staten i Burma trenger hjelp.  

Utdanning er viktig for mennesker over hele verden og 

Karen samfunn i Burma jobber hardt for å sikre 

utdanning for sine små barn, til tross for langvarige 

overgrep fra den burmesiske hæren. I Burma, er utdanning sørgelig underfinansiert. Den 

gjennomsnittlige lengden på skolegang er bare fire år. I områder som er dominert av etniske 

minoriteter det gjennomsnittlige utdanningsnivået er lavere og fattigdom høyere. Imidlertid har de 

Karen folket demonstrerte et stort engasjement til barnas utdanning, vel vitende om at en god 

utdanning vil bidra til å rydde veien til en bedre fremtid for sine barn. Karen lokalsamfunn arbeider 

sammen for å samle bygningsmaterialer, konstruere skolene, og frivillig til å drive skoler, slik at 

små barn har et trygt, morsomt læringsmiljø. Dette viser den utrolige satsing på utdanning at disse 

samfunnene har i møte med motgang. 

 

Karen kvinneorganisasjon støtter disse lokale barnehagene og barna med de pengene de har fått 

gjennom tilskudd fra donorer. Selv om skolene er bygget og drevet av lokalt samfunn, gir KWO 

midler til barnehager materiell, lærerlønninger, lærerutdanning, grunnleggende hygiene forsyninger, 

og lunsj. Disse barnehagene har vært positive og at flere og flere lokalsamfunn er å implementere 

dem. 

 

Disse barnehagene arbeider for å gi en 

daglig lunsj til over 4000 barn. Mange 

av disse barna kommer fra fattige 

familier som ikke har alltid råd til 

næringsrik mat til barna sine. I det siste 

året, på grunn av høyere påmelding, 

KWO var ute av stand til å gi nok støtte 

for daglig lunsj for alle barn, tvinger 

noen skoler til å gjøre de daglige 

måltider til bare to ganger per uke.  

 

KWO trenger støtte til Barnehager 

Prosjekt for å sikre at unge Karen barn 

får den maten de trenger. Bare $ 25 USD 

(ca.150kr) vil mate et barn for et helt år. 

Den Karenske samfunnet har vært rammet av årene med krig, men engasjementet og styrke av 

Karen folket til en bedre fremtid er ubestridelig. Hjelp KWO å bygge det bedre fremtid. 

    

I 2014-15 KWO foreslår å gi støtte til 100 barnehager i Karen-staten i hele seks distrikter, og en 

flyktningleir langs Salween -elven i Karen-staten. Det er totalt 14 nye barnehager inn i prosjektet i 

2014-15.  

            
Lunsj i en barnehage i Karen staten i Burma 


