
 

Imiona: Namakula Annet Ayaat 

Wiek: 17 lat 

Klasa: s4 

Szkoła: Dayspring High 

School 

Opłaty/semestr: 300 000 

Rodzic: Mrs Abigaba 

Racheal (macocha) 

Opis rodziny: Ayaat 

mieszka z macochą, swojej mamy nie zna. W 

zeszłym roku ojciec rozwiódł się z macochą i je 

zostawił bez żadnego wsparcia. Ayaat ma brata i 2 

siostry. Ayaat i p. Racheal piorą ubrania innym 

ludziom i w ten sposób zarabiają na jedzenie, 

czynsz i opłaty szkolne dla wszystkich dzieci. Jednak 

zawsze pieniędzy brakuje i p. Racheal ciągle martwi 

się, że nie wystarczy na szkołę. Teraz, podczas 

kwarantanny ludzie piorą swoje ubrania sami i 

rodzina p. Racheal nie ma żadnego źródła dochodu. 

Ayaat jest zdyscyplinowana i bardzo przykłada się 

do nauki. 

 

Imiona: Mukolole Marvin 

Wiek: 18 lat 

Klasa: s4 

Szkoła: Dayspring High 

School 

Opłaty/semestr: 300 000 

Rodzic: brak/sierota 

Opis rodziny: Marvin ma 3 braci i 2 siostry. Stracił 

rodziców, kiedy był mały. Nie ma nikogo, kto by się 

o niego troszczył, więc na swoje utrzymanie i szkołę 

zarabia sam, wyrabiając cegły. Mieszka w 

internacie cały czas – nawet w wakacje – bo nie ma 

gdzie się podziać. Bardzo lubi się uczyć i, mimo 

braku środków na opłacenie edukacji, wierzy, że 

Bóg znajdzie jakiś sposób, żeby mógł dalej się uczyć.  

 

 

Imiona: Namutebi Christine 

Wiek: 17 lat 

Klasa: s4 

Szkoła: Dayspring High 

School 

Opłaty/semestr: 300 000 

Rodzic: Mr Galiwango Jackson (ojciec, ale siedzi w 

więzieniu), Christine mieszka z babcią 

Opis rodziny: Christine ma 1 brata i 4 siostry. 

Mieszka z babcią, bo mama rozwiodła się z ojcem i 

wyjechała, a ojciec jest w więzieniu. Babci nie stać 

na opłacenie szkoły Christine i dlatego dziewczyna 

pierze ludziom ubrania, żeby zarobić na opłaty 

szkolne. Zarabia jednak za mało. A teraz, podczas 

kwarantanny, ludzie sami piorą swoje ubrania i 

Christine nic nie zarobiła od końca marca. Martwi 

się, że nie będzie mogła dokończyć tego roku 

szkolnego z powodu braku pieniędzy. A naprawdę 

jest bardzo zdeterminowana, żeby skończyć szkołę 

i zdobyć zawód. 
 

Imiona: Ihangaane Martin 

Wiek: 17 lat 

Klasa: s4 

Szkoła: Dayspring High 

School 

Opłaty/semestr: 300 000 

Rodzic: brak/sierota 

Opis rodziny: Martin ma 2 braci i siostrę. Nie zna 

swoich rodziców. Nie ma nikogo, kto by się o niego 

troszczył. Od wielu lat chłopiec zarabia sam na 

utrzymanie i opłaty szkolne. Pracuje bardzo ciężko, 

wyrabiając cegły i myjąc samochody. Bardzo chce 

się uczyć, ale jest mu trudno pogodzić pracę i 

naukę, często brakuje mu pieniędzy na szkołę. A 

podczas kwarantanny nie może w ogóle pracować. 

Mieszka w internacie, nawet w wakacje, czasami 

wyjeżdża do kolegów ze szkoły do ich domów. 
 

 

 



Imiona: Nakayija Sharon 

Wiek: 16 lat 

Klasa: s4 

Szkoła: Iugoba High School 

Opłaty/semestr: 350 000 

Rodzic: Mrs Nakiseeka 

Angel 

Opis rodziny: Tata Sharon zginął w wypadku w 2013 

roku i od tamtej pory tylko mama utrzymuje 

rodzinę. Pracuje w sklepie, zarabia ok. 150 000, ale 

jest to za mała kwota na jedzenie dla 4 osób, czynsz 

i opłaty szkolne dla trzech córek. Siostry Sharon 

skończyły podstawówkę, ale nie było pieniędzy, 

żeby mogły kontynuować naukę. Kwarantanna i 

zamknięcie sklepów spowodowały, że mama nie 

może pracować i trudna sytuacja rodziny stała się 

dużo gorsza. Mama nie miała żadnych oszczędności 

i od początku kwarantanny pożycza od ludzi 

pieniądze na jedzenie i czynsz, więc ma już 

poważne długi, a nadal nie zarabia. Sharon martwi 

się, że nie będzie mogła wrócić do szkoły – pokłada 

jednak nadzieję w Bogu. 

Imiona: Ampwerire Brivian 

Wiek: 12 lat 

Klasa: p7 

Szkoła: Amazing Grace 

Nursery and Primary School 

Opłaty/semestr: 200 000 

Rodzic: Mrs Ampwerire Sharon 

Opis rodziny: Brivian ma 2 siostry i 2 braci. Mama 

jest nauczycielką i to ona zarabia na utrzymanie 

rodziny – tata nie pracuje i nie wspiera rodziny. 

Mama zarabia niewiele i trudno jej utrzymać za tę 

kwotę całą rodzinę i opłacić naukę wszystkich 

dzieci. Odkąd panuje pandemia, szkoły są 

zamknięte i rodzina straciła źródło utrzymania. 

Teraz mają poważne problemy z pieniędzmi na 

jedzenie, nie mówiąc w ogóle o innych wydatkach. 

Mama Brivian bardzo martwi się, że córka nie 

będzie mogła w tym roku skończyć szkoły 

podstawowej z powodu braku środków na opłaty 

szkolne. 

 

Łącznie 1 750 000 UGX 


