HEJ DANMARK!
Jeg hedder Silas og bor i en landsby i Sydafrika.
Min far er tobaksarbejder, men han har ikke
arbejde hele året. Vi er meget fattige.
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ligesom min far. Men jeg drømmer om at få en
uddannelse som mekaniker.
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og uddannelse for en bedre fremtid!
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Afrikaskolen er en lille humanitær forening,
der støtter konkrete skoler i Sydafrika.
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