Vi är två tjejer, Nour Roham och Johanna Magnusson, på samhällsvetenskapligt
program på ED som fick stipendiet Möjligheternas skola under ht-13 och använde
stipendiet till att åka till Houston, Texas för att jobba med en organisation som heter
Young Hope under juni 2014.
I Houston jobbade vi ett antal gånger i en secondhandaffär, för utsatta människor i stadsdelen
Spring. I den här affären kunde man betala 1 dollar och för det fick man en gång i månaden ta
10 st klädesplagg, 2 leksaker och dessutom få mat. Eftersom de här mammorna ofta är
ensamstående och inte har råd med barnvakt eller liknande, behövde de ta med sig barnen när
de gick till affären, så därför hade man en lekhörna där. Så vår uppgift var att ta hand om
dessa barn genom att leka, läsa och umgås med dem. De här barnen har inte mycket trygghet i
sina liv, då de bor i områden med mycket kriminalitet och fattigdom. Många av dem kunde
inte engelska, så därför fick vi under dessa timmar också öva på vår spanska.

En gång gick vi runt i ett extremt fattigt område, där ensamstående mammor som bott på
gatan, blivit tilldelade hus av staten, och berättade hur man skulle göra för att få gratis
skolmaterial av organisationen. I det här området var majoritet av både männen och kvinnorna
med i gäng eller var på något sätt kriminella. Vi träffade många barn som vi lekte med under
tiden.

Genom organisationen fick vi kontakt med en kvinna som hade en slags läxhjälp för barn i ett
trailer-område, dessa barn hade ofta varken stöd i skolan eller i hemmet och låg därför ganska
långt efter speciellt i matte och läsning. Där hjälpte vi till ett par gånger och lärde ut
gångertabellen och hjälpte dem med läsningen. Alla kvinnor som arbetade här arbetade gratis
trots att de själva inte hade så bra ekonomi.
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