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I januari 1993 för 26 år sedan 
bildade en grupp entusiaster med 
Folke Axelsson i spetsen DGSS. 
Åren har gått och det har hänt 
mycket över tiden. Magdy Bassaly, 
som funnits med under alla åren 
har fortfarande en betydelsefull 
roll i arbetet. 
 
Under årens lopp har vi alltid haft 
en nära kontakt med verk-
samheten på barnhemmet.  
Det är fantastiskt att följa barnens 
utveckling och konstatera att de 
som haft intresse fått utbildning, 
andra har gift sig och fått barn. Jag tänker på ordspråket: ”Alla dagar som kom och gick, inte 
tänkte jag att det var livet”. 
 
Livet på barnhemmet består av skola och hemarbete. Väckarklockan ringer tidigt och barnen 
blir skjutsade till skolan med en buss som barnhemmet äger. Trots att skolan inte ligger långt 
från barnhemmet är det säkrare att köra. Åldern avgör vilken skola de går i.  
 
Vi har arbetat för att alla ska få gå i privata skolor men det har inte varit möjligt. De privata 
skolorna vill inte ta emot eleverna om det gått för många år i en statlig skola. Kvalitén på 
undervisningen i de statliga skolorna är så dålig så det är inte lätt att ta igen allt man missat.  
Det flesta statliga skolorna har ett 50 tal barn i varje klassrum. Undervisningen är så 
undermålig att alla elever behöver privata lärare för att klara skolan. Lärarna ger privat under-
visning för att bättra på sin lön, som är så liten att det inte går att leva på den. 
 
Sedan ett par år har vi i föreningen 
beslutat att alla barn som kan få 
möjlighet att gå på privata skolor ska 
göra det. De barn som nu börjar skolan 
går alla i privata skolor, vilket gör att de 
kommer att få en bättre start i livet när 
det gäller kunskap.  
 
Det var länge sedan en grupp svenskar 
var på besök på barnhemmet. Finns det 
intresse kan vi arrangera en resa. Hör av 
er om ni vill följa med till Egypten. 
Situationen är stabilare och många 
resebolag erbjuder resor. Vi kommer 
förutom besök på barnhemmet se alla 
turistattraktioner.  
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