
GospelAid støtter børn som Ayman, der er handicappet og har brug for hjælp her og nu, men også for at 

kende sine rettigheder. 

Ayman Shouky Sayed Ahmed fik en hård start på livet, som den 13-årige egyptiske dreng stadig har mange 

mén af. Han kom til verden ved kejsersnit og fik for lidt ild under fødslen, hvilket har påvirket hans evne til 

både at gå og tale. Efterfølgende har han måttet gennem mange operationer. 

Ayman er et af Egyptens skønsmæssigt 3 millioner handicappede børn. I Egypten har også handicappede 

rettigheder ifølge loven, men de efterleves sjældent, og de færreste forældre ved, at de kan få hjælp til deres 

børn. 

Den koptiske-evangeliske udviklingsorganisation, CEOSS, som Danmission samarbejder med, prioriterer 

derfor at støtte handicappede børn og deres familier – både konkret med fx fysioterapi, men også med at få 

deres retmæssige offentlige hjælp. 

Heldigvis fortalte en nabo Aymans mor om projektet. Hun deltager i kurser, hvor hun og andre forældre 

lærer mere om, hvordan de kan håndtere deres børn, og hvilke rettigheder de har. Traditionelt betragtes og 

behandles handicappede som en skamplet på familien og samfundet. Gennem projektet får Ayman 

behandling hos en fysioterapeut og en talepædagog – han kan nu selv tage tøj på og gå på toilettet, men 

vigtigt for ham er også, at han har fået ligesindede legekammerater.  

“Jeg er vred over, at lærerne behandler mig skidt. Jeg har lært i projektet, at det ikke er i orden. De andre 

elever kalder mig idiot, og pigerne i klassen og på gaden skriger, når de ser mig. Derfor er jeg så glad for at 

komme i projektet, hvor jeg har fået mange venner, som behandler mig godt, og har lært at jeg har ret til at 

være her, selv om jeg er handicappet,” fortæller Ayman. 

Ayman drømmer om at blive gift og få et job som snedker – og om at folk vil opføre sig ordentligt over for 

ham. 

Faktaboks: 

GospelAid samler ind til fattige og udsatte egyptiske børn som Ayman. I Egypten er der skønsmæssigt 3 mio. 

handicappede børn, 3,7 mio. børnearbejdere og 1 mio. gadebørn. Vi hjælper bl.a. med: 

 At få børnene i skole 

 At forbedre familiernes vilkår 

 At oprette børneparlamenter, hvor børnene lærer deres rettigheder at kende og får hjælp til at gøre 

noget ved forholdene 

 


