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Trevor mindes det første besøg i landsbyen, hvor hans mor, 
Hope, voksede op. De små huse uden strøm. Kvinder og 

børn bar tunge dunke med vand hjem til husene. Trevor prøvede 
at hjælpe til, så godt han kunne. Han mærkede, hvor hårdt alle 
arbejdede. Regnen gjorde alting mudret og besværligt. De fleste i 
landsbyen talte kun deres lokale sprog, og det var svært for Trevor 
at klare sig med engelsk. Alting var meget anderledes. Alligevel 
følte han sig på en måde hjemme. 

Trevors mor voksede op i en fattig familie. De var ti børn i familien. 
Tre af dem døde. Af de syv søskende er Hope en af dem, der har 
klaret sig bedst. Hun ved, at man må kæmpe hårdt, hvis man skal 
skabe sig et godt liv i Uganda. Hun gik i skole i landsbyen til 7. 
klasse. For at fortsætte i skole måtte hun flytte til hovedstaden. 
Hun overtalte sin onkel i Kampala til, at hun kunne bo hos ham. 
Om dagen knoklede hun i skolen. Om aftenen tjente hun penge til 
at betale for sin skolegang.

En travl hverdag 
Trevor er 9 år. Han bor i Nsasa Estate i udkanten af Kampala, som 
er hovedstaden i Uganda. Nsasa Estate er et helt nyt område. De 
fleste huse er store og har indhegning rundt om. Trevor er glad for 
det nye hus. Han har fået sit eget værelse. Det nye hus har også en 
lille have, hvor han kan sidde og hygge sig med sine venner. Nogle 
gange tager de mad med ud i haven. Så leger de, at de er på picnic. 

TREVOR
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Trevor går på privatskolen Kabojja Junior High. Det er en god 
skole med dygtige lærere. Alle taler engelsk. Det skal man. Lærerne 
vil være sikre på, at alle elever bliver dygtige til engelsk. Derfor må 
ingen tale deres lokale sprog og dialekter. Hvis de gør det, får de en 
bøde. Trevor har aldrig fået en bøde. Han har altid talt engelsk med 
sin familie. 

Eleverne har travlt. Der er mange opgaver og afleveringer. I skolen 
spiller Trevor basketball og volleyball. Han lærer også at svømme. 
Skoledagen er lang. Hans far eller mor kører ham og hans lillesøster, 
Andrea, i skole og henter dem igen, når skoledagen slutter 16.30. 
Når de kommer hjem, får Trevor en lille pause og en kop te, så skal 
han i bad og lave lektier. Hvis han er hurtig med lektierne, får han 
lov til at lege. Han kan allerbedst lide at cykle. Sammen med Andrea 
og sin bedste ven Brandon cykler han rundt i det nye kvarter. 

En tur i Acacia Mall
I dag har Trevor fået en stor opgave tilbage fra sin lærer. Hans mor 
henter ham på skolen. Han ved, hun vil spørge til opgaven. Trevor 
åbner bildøren, og hun spørger straks: ”Hvordan gik det?” Trevor 
smiler og viser stolt sin mor opgaven. Hendes ansigt forvandler sig 
til et stort smil. Trevor ved, hvad det betyder. 

Når Trevor og Andrea klarer sig godt i skolen, eller noget går godt 
på hans forældres arbejde, skal det fejres. I dag kører de til Acacia 
Mall, som er et stort indkøbscenter. Her er et sjovt legeområde til 
børn. Trevor får lov til at spille computerspil i 3D. Da han er færdig 
med at spille, spiser de en spand med kyllingelår fra KFC. 

Trevors 10-års fødselsdag er lige rundt om hjørnet. Han ved, at 
hans mor og far er ved at planlægge en surprise-fest. Den er ikke 
helt hemmelig, men det er en hemmelighed, hvad der skal ske. 

Trevor bor sammen med sin mor Hope, sin 
far Fred og søster Andrea på 8 år. Huset har 
en have, hvor Trevor kan lege og hygge sig med 
sine venner.
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Sidste år blev han fejret på sin yndlingsrestaurant Javas. Han 
havde fået lov til at invitere venner og familie på pizza. Tjenerne 
sang fødselsdagssang for ham og gav ham tegnegrej. Det var en af 
de bedste dage i hans liv. Han er spændt på, hvad der skal ske i år. 

Mange muligheder 
Trevors mor fortæller ofte om sin barndom og om livet i landsbyen. 
Trevor ved godt, at han er heldig. At han har langt flere muligheder 
end de fleste børn i Uganda. Han gør alt, hvad han kan, for at klare 
sig godt i skolen. ”Jeg skal gøre det godt. Det betyder meget for 
min mor og far.” Trevor kan se glæden i deres øjne, når han gør en 
ekstra indsats. Besøgene i hans mors landsby har mindet ham om, 
at det er vigtigt at udnytte sine muligheder.

Trevors yndlingsfarve 
er rød. Han håber, at 
hans forældre laver 
en rød kage til hans 
fødselsdag, og at de 
pynter huset med 
ting i røde farver.

I weekenden får Trevor og Andrea lov til at se fjernsyn. Fjernsynet står i 
forældrenes soveværelse. Trevor og Andrea skiftes til at vælge, hvad de skal se.

Se film og billeder 
heleverdeniskole.dk/

trevor


