Nadama Dadi er 10 år gammel
og bor i det vestafrikanske
land Togo. Nadamas fremtid
tegner lys. Hun går i skole og
har udsigt til en uddannelse.
Sådan er det desværre ikke for
alle børn i Togo. Selvom skolegang er gratis, er der ikke råd
til at bygge nok skoler i det
fattige land.

Nadama bor i Togos nordlige
provins Savanes. Det er langt
væk fra alting, og skolerne er
få. Derfor har UNICEF startet
et skoleprojekt, der skal sikre
skolegang til flere børn, så de
kan få en bedre fremtid som
Nadama. Rent drikkevand og
bedre toiletforhold er også en
del af projektet.

UNICEF er FN’s børneorganisation, der arbejder for at bedre
børns vilkår. UNICEF har kontorer i hele verden, også her i
Danmark. UNICEF Danmarks
hovedopgave er at indsamle
penge og oplyse om forholdene i lande som Togo. UNICEF
har spurgt, om Esbjerg vil
hjælpe som UNICEF By 2010.

Esbjergs borgmester Johnny
Søtrup har sagt ja tak. En
UNICEF By skal informere om
UNICEFs arbejde og samle
penge ind til et projekt. I 2010
samler Esbjerg ind til skolerne
i Togo. Det er kommunens
forvaltning Børn & Kultur, der
trækker i trådene, men vi skal
have hele Esbjerg med.

Målet er nemlig at indsamle
flest mulig penge til Togo.
Derfor arbejder vi sammen
med lokale partnere i Esbjerg
og en række udnævnte ambassadører. Vi håber, at også
skoleelever, erhvervsfolk og
mange andre vil være opfindsomme og hjælpe os med at
hjælpe Togo.

Esbjerg har valgt at være
UNICEF By, fordi vi er en
kommune med internationalt
udsyn og social ansvarlighed.
Og så tror vi på, at indsamlingen kan samle byen om et
fælles mål: At give en hånd til
børn som Nadama. Det arbejder vi på hele 2010. Vil du
være med? Alle bidrag tæller!
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