Rosemeire
Rosemeire bygger
Roseimeire bygger. Hon bygger ett hus på en tomt hon fått sig tilldelad av kommunen. Huset
är litet, ett sovrum, kök och ett badrum. Golvet är gjutet i cement.
Man måste ha en bra grund när man bygger. Så fort väggar och tak var färdiga flyttade hon in
med sin två barn.
Rosemeire bygger för framtiden. Under tre år har hon bott
på Abrigo. Här är Jonas, hennes yngste, född. Han har fått
plats på vårt daghem. Den äldre, Jandre går i skola i
närheten.
Under åren på Abrigo började Rosemeire studera. Förra
året blev hon klar med högstadiet. Nu går hon på
gymnasiet. På kvällarna har hon utbildat sig till frisör.
Varje lördag arbetar hon i en frisörsalong.
Och så tar hon ströjobb när hon blir erbjuden. Inte blir det
mycket pengar, men det går att dra sig fram under
studietiden. Rosemeire siktar på högskolestudier och en
framtid som lärare.
På lördagskvällarna går hon datakurs på Abrigo. Sådant
måste man kunna, säger hon, och dessutom är det roligt. Söndagsförmiddagen är vikt för
kyrkan och för pojkarna. Under söndagslunchen på Abrigo kan hon ventilera veckans
händelser med personal och vänner. Hon har ingen annan familj än den hon fått på Abrigo.
Rosemeire bygger, och utan att veta om det är hon en samhällsbyggare. Hon blev övergiven
som nyfödd och växte upp på barnhem och sedan blev gatan hennes hem med allt vad det
innebar av svält, hot och övergrepp. Hennes söner går i skola och bor i eget hus tillsammans
med sin mamma.
Skall de ens kunna föreställa sig vad deras mamma gått igenom? Rosemeire är ett exempel
hur hopp om förändring kan växa fram mitt bland våld, korruption och sociala orättvisor. Det
är hoppet om ett samhälle där barn får bo med sina föräldrar, gå i skola och inte berövas sin
barndom.
I tre år har vi fått följa Rosemeire, vi som arbetar på Abrigo och ni som stöder vårt arbete. Vi
har inte förändrat hennes framtid. Det har hon själv gjort genom egen styrka och hårt arbete.
Men vi har haft den stora förmånen att få vara hennes medarbetare i kampen för ett bättre liv.
Därför är vi också med och delar hennes glädje över vad hon uppnått. Med er hjälp kan vi ge
fler kvinnor samma möjlighet.

