
Bliv sponsor for en studerende i Burundi 
 
Nu er det et nyt år, og rundt omkring i landet skal mange unge mennesker igen i 
gang med drømmestudiet.  
Den slags drømme har også unge mennesker i Burundi. Men mange har ikke 
mulighed for at skaffe pengene til at studere. 
 
DBSU (Danske Baptister for Sundhed og Udvikling) har gennem mange år støttet 
unge mennesker i at få en sundhedsuddannelse. Men vi modtager mange 
ansøgninger om støtte til andre uddannelser. Disse unge mennesker bidrager også 
til landenes udvikling, og vi vil i DBSU derfor gerne hjælpe med at finde sponsorer til 
dem og med kontrakter og formidling af pengene. Udvælgelsen af studerende vil 
foregå i tæt samarbejde med UEBB, hvis særlige fokus er unge fra de 
marginaliserede Batwa, som mangler hjælp for at kunne studere. 
En universitetsstuderende koster i rene skoleudgifter i gennemsnit over 3 år omkring 
830 USD pr. år. Det er inklusive en computer. 
MEN disse unge mennesker er fra meget fattige kår, og det er meget svært for 
familierne at dække udgifter til husleje og mad for de studerende, da de læser i de 
store byer og derfor ikke kan bo hjemme. Husleje og mad for en studerende udgør 
ca. 1000 USD pr. år. Dertil kommer udgifter til seng, bord, stol, telefon, osv. Så fuld 
støtte til en studerende løber op i gennemsnitligt 1830 USD pr. år = ca. 12.500 kr.  
 
Vi forestiller os, at man som menighed kan støtte 1 studerende, eller at man kan slå 
sig sammen flere menigheder eller familier om 1 studerende. Man vil lave en 
kontrakt, hvor både sponsor og modtager skriver under, og vi hjælper med at finde 
den bedste måde at sende pengene på. 
 
Vi håber, at JERES menighed eller måske cellegruppe kan se det som et godt 
projekt at hjælpe et ungt menneske videre, og vi glæder os til at høre fra jer! 
I UEBB er håbet, at vi kan nå op på i hvert fald 4 studerende i år. 
 
 
Kontakt DBSU via Lise Emming Weber-Hansen (lise@emming.dk) eller  
Kirsten Bøgsted (boegsted@dbs.dk)  
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 Budget: (ved en dollarkurs på 6.50) 
 

Første år       skoleudgifter kost og logi Seng,bord, stol 
sygesikring mm 

Indskrivning          20 USD/130 kr  1000 USD/6.500 kr 200 USD/ 1300 kr 

Skolepenge       260 USD/1690 kr   

Bøger, papir, print 
osv 

      240 USD/1560 kr   

Computer       700 USD/4550 kr   

Total første år 1.220 USD/ 7.930 kr 1000 USD/6.500 kr 200 USD/1300 kr 

    

2. år  1000 USD/6.500 kr  

Skolepenge       260 USD/1690 kr   

Bøger, papir, print 
osv 

      240 USD/1560 kr   

Total 2. år       500 USD/3.250kr 1000 USD/6.500 kr  

    

3. år  1000 USD/6.500 kr  

Skolepenge       260 USD/1690 kr   

Bøger, papir, print 
osv 

      240 USD/1560 kr   

Ekstra omkostninger, 
opgaveskrivn, praktik 

     260 USD/1690 kr   

Total 3. år      760 USD/4.940kr 1000 USD/6.500 kr  

    

Ialt samlet 2.480 USD/16.120 kr 3000 USD/19.500 kr 200 USD/1300 kr 
Kontakt DBSU via Lise Emming (lise@emming.dk) eller Kirsten Bøgsted (boegsted@dbs.dk) 
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