
STØT ENLIGE MØDRES LIVSVILKÅR 

YSM - Young Single Mothers er et nyt projekt, som starter op 
februar/marts 2022 i et nyt samarbejde mellem AEBR og LLCCM 
i Rwanda. Det er et projekt, hvor man ud fra centeret LLCCM i 
Butare skal støtte 300 unge ugifte mødre og deres børn gennem 
undervisning, mental og åndelig støtte, men også med aktiviteter 
for både børn og mødre.  
Projektleder er Ndayishimiye Leonard, som i mange år har drevet 
centeret LLCCM. Han har et stort hjerte for børn, hvilket mange i 
årenes løb har nydt godt af  i projektet for forældreløse børn i 
Butare. Traditionelt har man i kirkerne håndteret problemet med 
unge ugifte mødre ved at ekskludere dem fra kirkens fællesskab og 
betragtet dem som syndere, som ikke havde samme værdi som 
andre.  
Et af  målene med projektet er, at de unge mødre bliver støttet 
psykisk gennem samtaler og undervisning, men også at de lærer om 
deres egen krop og personlige grænser. De skal også lære, hvordan 
man opdrager sine børn og er sammen med dem på en god måde. 
Erfaringen fra Yego’s projekt med unge mødre er, at det kan gå ud 
over børnene, når mødrene bliver ekskluderede fra familie og kirke. 
Derfor er børnene og aktiviteter for og med dem en stor og vigtig 
del af  projektet. Et andet mål er, at hjælpe mødrene til en form for 
indkomstskabende aktivitet. Det kan være at lære at sy, klippe hår 
el. lign former for small business.  
Projektet er støttet af  CISU, men vi samler i BaptistKirken ind til 
mere konkrete ting som legetøj, symaskiner, hårklippere osv.

YSM - Young Single Mothers  
 

ENLIGE MØDRE INKLUDERES I KIRKERNE

Fakta: 
AEBR: Association des Eglises 
Baptistes de Rwanda – 
baptistkirken i Rwanda som BiD 
samarbejder med) 
CISU: Civilsamfund i Udvikling – 
Donor 

LLCCM: Let The Little Children 
Come to ME - center i Butare i 
Rwanda, hvor der tidligere har 
været Børneprojekt, men som nu 
skal være base for YSM projektet 

Støt enlige mødre  
på MobilePay 911 118 
mrk YSM
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