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Plakater  til de yngste

Til de yngste spejdere er der tre plakater (A3), som lægger 
op til, at I sammen taler om, hvordan børn i Burma bor og 
lever. Temaerne for plakaterne er hhv. skole, hjem og fritid. 

På hver plakat er der 2-3 billeder, som børnene umiddelbart 
kan forholde sig til, og som illustrerer de forskellige temaer. 
På plakaterne er der spørgsmål, som du kan bruge til at sæt-
te gang i samtalen med børnene. 

Netmagasin til de unge spejdere

Netmagasinet Burma i skole indeholder fortællinger fra og 
fakta om Burma. I magasinet er der desuden film med nogle 
af de børn, der får støtte fra projektet. Temaet for indholdet 
i netmagasinet er skole, hjem og fritid. 

Spejderne kan selv kigge i magasinet på computeren der-
hjemme, eller I kan sammen læse magasinet i gruppen, hvis 
I har en bærbar computer til rådighed. Magasinet indehol-
der spørgsmål, som kan sætte gang i snakken om unges liv 
og drømme i Burma. 

Lederhæfte 

Burma
i skole

Spejderhjælpen – børn hjælper andre børn

Hvert år den sidste uge i september arbejder spejdere fra KFUM-Spejderne i Danmark, Dan-
ske Baptisters Spejderkorps, Det Danske Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig og De 
grønne pigespejdere for at samle penge ind til et projekt, der gavner børn og unge i verdens 
fattigste egne. Spejderhjælpsugen har været afholdt hvert år i september siden 1960.
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På www.burmaiskole.com finder du et post-
kort (pdf), som I kan printe ud, udfylde og sende 
til børn i Burma. Halvdelen af postkortet viser en 
typisk hverdagssituation fra børnenes liv i Bur-
ma. ved siden af er der en tom plads, hvor I selv 
kan sætte et billede ind fra jeres hverdag. 

Billedet kan være et, I selv tager, eller et, I klipper 
ud af avisen eller et magasin. Skriv en hilsen på 
bagsiden – I kan fx tage udgangspunkt i de bur-
mesiske børns egne spørgsmål til danske børn, 
som I finder på www.burmaiskole.com. 

Postkortene kan sendes til: 

Spejderhjælpen
Spejdercenter Holmen
Arsenalvej 10
1436 København K, 

vi sørger for, at kortene bliver sendt videre til de 
burmesiske skolebørn.

Alle børn har ret til at lære at læse og 
skrive. Det siger FN’s Børnekonven-
tion, men i Burma må børn og unge i 
Burma kæmpe for at komme i skole. 
Pengene er små, og uddannelsessy-
stemet er udsultet. Spejderhjælpen 
støtter de næste to år et skoleprojekt 
i Burma. De penge, vi samler ind, går 
blandt andet til kladdehæfter og bly-
anter til børnene, og kridt, undervis-
ningsmaterialer og løn til lærerne. Alt 
sammen noget, vi tager for givet i Dan-
mark, men som er svært at skaffe og få 
råd til i Burma.

For bare 16 kr. kan I hjælpe et barn 
med at komme i skole. Det er det sam-
me, som ½ l cola koster på tanken. 
Hvis din gruppe samler 2.000 kr. ind, 
kan I betale for, at 65 børn kommer i 
skole, og for at den lærer, der skal un-
dervise dem, får løn i et år. 

Projektet gennemføres i samarbejde 
med Folkekirkens Nødhjælp. 

Få mere at vide om Burma

Til dette års indsamling har vi lavet 
en selvstændig hjemmeside, hvor du 
kan finde meget mere information om 
projektet. Her kan du også læse mere 
om baggrunden for projektet og om, 
hvordan det er at være barn og ung i 
Burma. 

Du kan se interviews med burmesiske 
unge, og vi giver forslag til, hvordan I 
kan samle penge ind til projektet. Du 
må meget gerne bidrage med jeres 
bedste ideer til inspiration for an-
dre. Fra hjemmesiden kan du printe 
flere arbejdskort og en kort folder 
med information om Spejderhjælpen 
til forældrene. vi opfordrer til, at du 
abonnerer på siden, så får du nemlig 
en mail hver gang der er nyt om pro-
jektet. Frem til Spejderhjælpen vil der 
være nyt på siden 1-2 gange om ugen.

På grænsen til Thailand lever burme-
serne i små landsbyer i skovene. Hu-
sene er bygget af bambus, og der er 
hverken strøm eller rindende vand. 
Al mad laves over bål, og til hvert mål-
tid serveres der enten ris eller nudler. 
også om morgenen. De fleste familier 
har en lille nyttehave, hvor de blandt 
andet dyrker kål og krydderurter som 
koriander. I små skåle ved siden af ma-
den serveres ristede hvidløg og ekstra 
chili. Fiskesauce bruges til at salte ma-
den med. 

Inviter din spejdergruppe på burme-
sisk middag med kyllinge-nudelsuppe, 
som I kan lave sammen over bålet. 
Mens I venter på, at suppen koger, kan 
I spille kinball, der er en slags volley-
ball med fødderne. Se opskrift på kyl-
linge-nudelsuppe og en beskrivelse af, 
hvordan I spiller kinball på hjemmesi-
den under Aktiviteter. 

Se flere forslag til aktiviteter + forslag 
til et grydeklart Spejderhjælp-møde 

på www.burmaiskole.dk.


