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Bliv værtsfamilie 

De unge gæster fra Uganda bliver indkvarteret hos danske familier. De 
vil så vidt muligt blive i den samme familie 3-4 dage, så de ikke skal flytte for 
meget rundt. Ofte går den første aften med at lære hinanden at kende og den 
sidste aften med at sige farvel. 

Mange af de familier, der har haft besøg af unge fra en Global Kids gruppe, 
har fået en oplevelse for livet. De unge gæster indgår i hverdagen og kan tage 
til fritidsaktiviteter sammen med familiens egne børn og unge. Det kan være 
meget specielt at få lov til at opleve de ting, der er hverdag for os, med helt 
andre øjne. Ud over viden om andre livsvilkår, får vi et andet blik på os selv, 
og den måde vi vælger at indrette os på. 

Et besøg af unge mennesker fra et fjernt land, vil som oftest være en 
oplevelse for hele familien. De unge kan virke lidt generte i starten, men de er 
rigtig glade for kontakt, spille et spil, lære lidt dansk eller lære andre at sige 
ting på swahili eller luganda – eller hvad man nu kan finde på. De vil også 
gerne hjælpe til, hvis bare de får at vide, hvad de skal gøre.  

Alle de unge snakker engelsk, der er det officielle sprog – nedarvet fra 
kolonitiden. Men de fleste taler også et andet sprog (der er 43 sprog i 
Uganda).  
 

Gæsterne fra Sosolya forventer ikke at få stillet eget værelse til rådighed. 
Tværtimod bor de derhjemme på sovesale, så i Danmark kan de fint dele 
værelse med en kammerat – fra Sosolya eller fra Danmark. Blot sover drenge 
og piger ikke på samme værelse.  
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Hverdagen 
Vi håber, at værtsfamilierne vil sørge for morgenmad – og for aftensmad, når 
ikke andet er aftalt. Normalt vil gruppen spise frokost på skolen, eller hvor de 
ellers er i løbet af dagen.  
 
De unge er på en lang rejse og er taknemmelige, hvis de bliver tilbudt hjælp 
med at vaske tøj (de er ofte for generte til selv at spørge). De er vant til selv at 
tage sig af undertøj og sokker, og det kan være en ide at lade dem lægge 
tøjet i vaskemaskinen og selv hænge det op. 
 
Gruppen kommer i en minibus, og alt efter behov kan de blive hentet hos 
familien om morgenen og bragt tilbage om eftermiddagen.  

 
Gaver 
At invitere unge mennesker indenfor og dele sin hverdag med dem er en stor 
gave. Der er derfor ingen forventninger om, at gæsterne skal have materielle 
gaver. Tværtimod kan det give skævhed i gruppen, hvis nogle får store gaver, 
og andre ikke gør. Små gaver er intet problem, men vil nogen give gaver af 
værdi, kan de gives til trænerne, som har ansvar for Sosolyas samlede 
arbejde. De kan vurdere, hvem der har størst behov. 

 
Madvaner 

Det traditionelle ugandiske køkken er en spændende kombination af 
afrikansk, indisk og arabisk mad. Man er ikke vant til kold mad, og kogte ris er 
lettere at forstå end rugbrød.  

Hverdagskost i Uganda er posho (en fast grød kogt af majsmel) og matoke 
(en mos lavet af grønne madbananer - smager lidt som dansk kartoffelmos), 
ris og bønner. 
 
Ligesom de fleste andre i Uganda er de unge ikke vant til at spise kød hver 
dag, fordi kød er dyrt og derfor en festspise. Men har de muligheden, spiser 
de det gerne. Grillkylling o.l. er et sikkert hit. Det samme er de ting, vores 
egne børn kan lide - lasagne og pizza. 

Til morgenmad kan røræg e.l. være en god løsning. 

 

Følg med på www.globalkids.dk. Her står der lidt om gæsterne og sitet vil 
løbende blive opdateret. Har I brug for yderligere information så ring eller 
skriv. Under besøget vil vi primært bruge facebook: 
https://www.facebook.com/globalkidsdk/  
Sosolya har sin egen hjemmeside: http://www.sosolya.com/  


