
Nødhjælpsprojekt i Freetown
I august måned blev Freetown i Sierra Leone ramt af voldsomme 
mudderskred og oversvømmelser, som indtil videre har kostet 
over 1000 menneskers liv og gjort mere end 5000 hjemløse. 
Dreamtown sendte besked til CISU (Civilsamfund i Udvikling), 
som åbnede den danske nødhjælpspulje, og i slutningen af sep-
tember blev vores ansøgning om en halv million kroner til et 
nødhjælpsprojekt sammen med YDC godkendt. Projektet in-
deholder blandt andet, at 100 af de mest udsatte børn og unge 
modtager stipendier, som dækker et års skolegang, samt redska-
ber som skal hjælpe dem til at holde sig sunde og raske. YDC skal 
desuden stå for at sammensætte et netværk, som skal udbrede 
viden og læring om, hvordan man som lokalsamfund kan arbejde 
for at forebygge fremtidige katastrofer - og hvordan man bedst 
muligt beskytter sig selv om hinanden, når katastroferne sker. Den 
15. oktober rejste Katrine og Nina fra Dreamtown til Sierra Leone 
for at hjælpe med igangsættelsen af projektet. Det var en rigtig god 
og lærerig tur, og YDC og projektgruppen fortsætter nu arbejdet i 
Freetown, indtil projektet slutter til januar. 

Vi glæder os meget til et fortsat godt samarbejde i 2018 og til at 
fortælle mere om, hvordan  projekterne skrider frem. 

Bedste hilsner, 
Foreningen Dreamtown

Nye rammer for uddannelse i Magburaka
Magburaka Education and Computer Centre 
(MECC), som tidligere blev drevet af REACT (som 
en del af Foreningen RETRO), er nu fusioneret 
med Youth Dream Centre og fungerer som ét af 
vores tre uddannelsescentre. I Magburaka har 
centret haft fornøjelsen af at kunne flytte ind i en 
ny, flot bygning, som Arkitekter Uden Grænser har 
støttet og opført.

Julehilsen til HumanAct

Først og fremmest skal der lyde et kæmpestort TAK, fordi at i fortsat vil dele drømmen med os! Jeres generøse 
bidrag muliggør at vi kan fortsætte vores arbejde med at skabe adgang til uddannelse for marginaliserede børn og 
unge i Sierra Leone i samarbejde med vores lokale partner, Youth Dream Centre (YDC).

2017 har været et særdeles begivenhedsrigt år, som har budt på store forandringer og nye tiltag i Dreamtown. Fore-
ningen RETRO som vi har været en del af måtte i sommers begære sig konkurs - og i den forbindelse har Dream-
town projektet løsrevet sig fra foreningen - og er blevet anerkendt som sin egen selvstændige forening med fortsat 
Danida støtte. Vi fortsætter derfor ufortrødent arbejdet med at skabe adgang til uddannelse for marginaliserede 
børn og unge i Sierra Leone i samarbejde med vores lokale partner, Youth Dream Centre (YDC). Visionen er fortsat 
at fremme og skabe urbane rum og miljøer, hvor unge kan drømme og handle på deres muligheder. Det indebærer 
et fokus på at styrke uformelle organiseringsformer og fællesskaber - og på at udbrede adgangen til uddannelse 
blandt sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper. I 2018 har vi med jeres økonomiske støtte særligt fokus på at 
styrke YDC’s organisatoriske og økonomiske bæredygtighed igennem en række nye tiltag og projekter. 


