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Kiabakari-sangen

Tekst: Simon Bartholdy
Melodi: Jeg er en glad lille cowboy

1. Et sted i Tanzania
Er der en børnehave,
Men den er alt for lille
Så de skal have en gave.
Jubijæ, jubijæ
Så de skal have en gave.

2. Det er i Kiabakari
At børnehaven er
Vi be’r og samler penge
Kom hjælp, så samler vi mer’!
Jubijæ, jubijæ
Kom hjælp, så samler vi mer’!

3. Ja, Kids de samler sammen
så Jesu navn bli’r hørt
Af børn i Kiabakari
Kom hjælp – alt andet er skørt! 
Jubijæ, jubijæ
Kom hjælp – alt andet er skørt! 
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