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Årsberetningerne fra de 19 projekter er fascinerende læsning; prøv 
selv, de ligger på vor hjemmeside. For eksempel fortæller de, at 
Verdens Børn er vidt favnende rent geografisk. Ét projekt ligger i 
bjergene omkring Himalaya; et andet i et afsides liggende bjergom-
råde i Sydindien; et tredje ligger ikke langt fra Nilens kilde; et fjerde 
på et højdedrag langt fra nærmeste landsby, omgivet af  Afrikas røde 
jord; og et femte ligger nord for hovedstaden i EU-medlemslandet 
Bulgarien.
Men især er årsberetningerne spændende, fordi man kan læse om de 
børn, som det hele drejer sig om. 

En rød tråd
På projektet i Bangladesh er der mange forældreløse børn fra det 
uroprægede bjergområde nær Burma. Mange af  børnene på Durga-
pur stammer fra slummen i Calcutta. Khelaghar og Santibari, som 
også ligger i Nordindien, hjælper børn fra de nederste sociale lag. Af  
projekterne i Sydindien tager ét sig af  kriminelle drenge. To af  de 
andre projekter i samme del af  Indien støtter børn fra meget fattige 
daglejerfamilier.  
I Uganda hjælpes børn fra fattige og socialt nødstedte familier; nogle 
af  dem er blevet forældreløse som følge af  AIDS. Og på det ene af  
projekterne i Bulgarien er der mange børn fra romafamilier. Visse 
projekter – i Sri Lanka, Bulgarien og Uganda - hjælper handicappe-
de børn til en bedre tilværelse.       
Én ”rød tråd” er således beskrivelserne af  de klare behov. Derud-
over vidner beretningerne om, at langt de fleste af  projekterne har 
kapable og opofrende ledere. Mange af  disse ildsjæle engagerede sig 
allerede for længe siden helhjertet i arbejdet til gavn for udsatte børn. 

Rubaga
Men årsberetningerne er ikke en samling beskrivelser af  idyl på 19 
oaser. Tværtimod taler enkelte af  dem i klar tekst om ledelsesmæssige 
vanskeligheder og/eller om knaster i samarbejdet med Verdens Børn.
Især Rubaga-projektet er præget af  problemer. Årsagen udspringer 
formodentlig af  ledelsesmæssige svigt, men er i øvrigt dunkel. Det er 
virkningen derimod ikke – for den er en markant reduktion i antallet 
af  børn i grundskolen. Også mange fadderbørn er blevet meldt ud af  
skolen. 
Da vi fik kendskab til situationens alvor, blev Rubaga-fadderne straks 
informeret. Nogle traf  beslutning om at stoppe støtten, medens 
andre i stedet besluttede at hjælpe et barn på et af  de andre projek-
ter i Uganda. Af  hensyn til børnene på skolernes ventelister er jeg 
taknemmelig for, at der var flest faddere i den sidste kategori.
Det er trist at opsige samarbejdet med et gammelt VB-projekt som 
Rubaga, men lykkeligvis er de gode historier fra vores projekter langt 
i overtal.
.     

Mest “solskinshistorier”
men ikke kun
Bestyrelsen måtte tage en svær – men nødvendig – 
beslutning
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Regnbuens fader bag 
solcellelampe
Den islandske kunstner, Olafur Elias-
son, der bl.a. er berømt for sin regn-
bue på toppen af  kunstmuseet Aros i 
Århus, har sammen med ingeniør Fre-
derik Ottesen skabt en solcellelampe, 
Little Sun, som Verdens Børn sælger. 
Lampen er på størrelse med en hånd 
og har to lysstyrker. Efter fem timer 
i sollyset, kan den lyse fire timer på 
højeste styrke og 10 timer på laveste. 
Ideel til et barn i fx Uganda og andre 

De nye former for mobilporto mv. 
betyder, at der kommer færre ”ægte” 
frimærker på brevene. Derfor kan 
frimærkeafdelingen konstatere en 
svagere tilgang af  nyere, brugte fri-
mærker, som Verdens Børn sælger til 
gavn for hjælpearbejdet. Frimærker fra 
omkring 2010 og frem – både danske 
og udenlandske – er vi meget interes-
seret i at modtage dem. 

Overskuddet af  frimærkesalget er uhy-
re vigtigt. En del går til sundhedskli-
nikken Seva Kendra, der er tilknyttet 
Santibari i Nordindien. Sygeplejer-
skerne vaccinerer, kontroller gravide 
og underviser i ernæring og hygiejne. 
Det betyder at børnedødeligheden er 

faldet, og sygdomme som tuberkulose 
og polio stort set er udryddet.

På Kakundiskolen i det sydlige Ugan-
da betyder overskuddet, at de ca. 200 
børn på skolen, som ikke har en spon-
sor, kan tilbydes et sundt frokostmåltid 
hver dag. Mad de ellers ikke ville få. 
For børnene er det dagens højde-
punkt. Et måltid koster ca. 50 øre.

Hæng frimærkekuverten op på 
kontoret, i forretningen eller 
derhjemme. Flere kuverter kan 
få hos Frimærkeadelingen, 
Kaløvej 6, 8410 Rønde. 

Samarbejdet 
med Rubaga-skolen 
i slutfasen
Elevtallet i grundskolen er på to år 
faldet med en tredjedel og er nede 
på 115. Der er også ganske mange 
fadderbørn, som er blevet taget ud af  
skolen i 2014. Desuden er det kom-
met frem, at nogle af  fadderbørnene 
ikke går på Rubaga, men på andre 
skoler. 
Disse ting kom først for en dag, da der 
i februar foretoges uanmeldt kontrol 
på skolen. Endvidere har det vist 
sig, at skolen har givet vildledende 
information om, hvem fra skolen, 
der sidste år gik op til eksamen for 7. 
klasse-elever.
Bestyrelsen i Verdens Børn stoppede 
i 2013 for optaget af  nye børn på 
Rubaga-skolen, og siden er tiltroen 
til skoleledelsen blevet yderligere for-
mindsket. Alle fadderne fik straks brev 
om den uacceptable situation. Nogle 
af  fadderne besluttede at stoppe med 
at yde støtte via Verdens Børn, mens 
nogle accepterede at støtte et barn på 
et af  de fire andre projekter i Uganda. 
De få tilbageværende fadderbørn på 
Rubaga-skolen vil få hjælp et stykke 
tid endnu, men via et andet projekt. 

steder, hvor elektricitet ikke er en selv-
følgelighed, og hvor solen skinner.

Bente Fabech, der bestyrer VB’s 
gaveshop, har fået lampen ind i 
gaveshoppens sortiment. Se priser 
på lampen på side 14, og mere om 
lampen på www.littlesun.com 

Little Sun er pålideligt pro-
dukt til de 1,2 mia. menne-
sker verden over uden elek-
tricitet, fx børn som støttes 
af Verdens Børn. 

KORT NYT

Nyere, brugte frimærker savnes
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 ❙ Af  Hanne Gregersen, redaktør

Fordelen ved aftalen er altså, at man 
kan få skrevet sit testmente uden, det 
koster en krone. Et testamente, der er 
fuldt retsgyldigt og efterlever alle de 
regler og krav, som arveloven stiller, 
og de ønsker, du som arvelader måtte 
have. Du undgår endda at betale arve-
afgift af  donationen. 

Birte Dyrberg er partner i advokatfir-
maet Dyrberg & Brinkmann i Hjør-
ring, stiftet i 1991. Trods det nordjyske 
domicil, dækker firmaet geografisk 
bredt. Hendes specialområder er 
bl.a. bobehandling, generationsskifte, 
dødsboer og testamenter, og hun har 
møderet for landsretten. 

Hun oplever, at TV-serien ”Arven” 
og de afledte TV-udsendelser har 
fået danskerne til at i stigende grad at 
overveje, hvad der skal ske med deres 
ejendom og hvem, der skal have del i 
den. Noget hun finder glædeligt, fordi 
et testamente skaber rene linjer for for-
deling af  afdødes formue og ejendele. 

Børnene økonomisk velkørende
De mennesker, som opsøger Birte 
Dyrberg, vil gerne høre om testamente 
og arveregler, og hvordan de sikrer, at 
deres penge også overgår til dem, de 
ønsker at tilgodese – herunder velgø-
rende foreninger som Verdens Børn.

Ganske vist er der tvangsarvingerne, 
som intet testamente kan komme 
udenom, påpeger hun, men gennem 
årene er der sket en langsom udvik-
ling. Hvor det før var fast tradition, at 
forældrene efterlod alt til deres børn, 
er den unge generation i dag generelt 
så økonomisk velkørende, at foræl-
drene vælger at bruge en større del af  
pengene i levende live eller at tilgodese 
andre end familien.

Samtalen med advokaten behøver ikke 
nødvendigvis resultere i et testamente 
her og nu.

- Det er helt naturligt, at folk er inde i 
en afklarende fase, inden de opretter 
testamentet, siger Birte Dyrberg.

I statskassen
- Uanset om man er enlig, gift, sambo-
ende, og med eller uden børn, er det 
en god ide at skrive testamente, fastslår 
hun. 
- Det skyldes ikke mindst, at der er 
mange fejlopfattelser af, hvem der 

arver, når man dør. F.eks. er det en 
misforståelse, at samboende arver hin-
anden, hvis blot de har boet sammen 
i to år.

- At skrive testamente er derfor en 
særdeles god mulighed for at få orden 
i sin økonomiske og familiemæssige 
situation, fortsætter hun, - samtidig 
med, at man får afklaret med sig selv, 
om man ønsker at begunstiger et eller 
flere gode formål. 

Især hvis ægteskabet er barnløst, bør 
man oprette et testamente. Ganske 
vist arver den længstlevende ægtefælle 
ifølge loven, men det skal bestemmes, 
hvad der skal ske med arven, når den 
længstlevende er død. 

Ellers risikerer man, at arven går til 
staten eller til familiemedlemmer, som 
man egentlig ikke ønsker at begunsti-
ge, siger Birte Dyrberg. 
- Det samme gælder, hvis man er enlig 
uden børn. 

Slip for advokat-
regningen
Verdens Børn har indgået aftale med 
advokat Birte Dyrberg om at oprette testamenter 
uden beregning for folk, der vil betænke 
Verdens Børn i testamentet
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 ❙ Af  Wagn Winkel, 

    projektansvarlig 

Hovedkvarteret for de tre skoler under 
Calvary Apostolic Church i ligger i 
Khulna. Her er en kirke, en bygning 
til kostskoleelever, biskoppens bolig 
samt flere mindre bygninger, hvor 
lærere og den øvrige stab bor. 
På 1. sal i kirkebygningen er indrettet 
en skole. Der er en stor have, hvor 
der for tiden er nogle rismarker samt 
mange kokospalmer. Skolen driver et 
mindre landbrug med køer, geder, gæs 

de deres børn til kostskolen i Khulna, 
for at de kan få en uddannelse. 

Under mit besøg var seks af  disse 
børn på besøg hos deres familie. Det 
var helt specielt, og vi ved ikke med 
sikkerhed, om alle børnene vil komme 
tilbage, men vi følger naturligvis op på 
det og underretter fadderne, hvis det 
ikke er tilfældet.

Verdens børn støtter i alt 96 børn på 
kostskolen og dagskolerne i Khulna. 
Til og med 5. klasse går i børnene 
i skolen ovenover kirken. De større 
børn går på forskellige offentlige sko-
ler i området.

Svært tilgængelige skoler 
i urolige områder

Spisesalen på kostskolen i Khulna. 
En del af børnene kommer fra det 
uroplagede Chittagong Hill Tract

Skolerne ligger i Khulna, Benehati og Khaligram i det vestlige Bangladesh. 
Det er ca. to timers kørsel fra Khulna til hver af  de to andre byer 

og ænder, Desuden fanges der karper i 
en dam, hvor børnene også bader. Alt 
fra landbruget bruges i madlavningen 
til kostskoleeleverne og det daglige 
måltid mad, dagskoleeleverne tilbydes.

Uroligt område
På kostskolen i Khulna bor der p.t. 71 
børn. En del af  børnene kommer fra 
Chittagong Hill Tract nær grænsen 
til Burma. Området er stort set uden 
skoler, meget uroligt og generelt 
lukket for udlændinge og indbyggere 
fra resten af  landet. Projektets leder, 
biskop John Hira, har dog kontakter 
i området, så en del af  forældrene i 
Chittagong Hill Tracts vælger at sen-
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Voksne analfabeter
Skolen i Benehati ligger i et meget 
fattigt område, hvor flertallet af  
befolkningen er hinduer. Bangladesh 
er et meget muslimsk land, hinduer 
bliver traditionelt forfulgt, og mange 
af  deres templer og huse er blevet 
ødelagt. 
Nogle har søgt tilflugt i Indien, men 
grænsen er lukket nu. Stort set ingen 
af  de voksne i området kan læse eller 
skrive.   

Vejen til skolen er i meget dårlig stand.  
Man kan kun køre dertil i tørtiden og 
kun med 4WD. Denne gang lykkedes 
det bilen at komme gennem mudderet, 
men ved sidste besøg kørte den fast, så 
vi måtte gå de sidste par kilometer.

På området har der i mange år ligget 
en primitiv skolebygning uden vand 
og el samt en mindre kirke. 

Der er mere end 200 børn i skolen, 
hvoraf  Verdens Børn støtter de 94. 
De store elever, som støttes af  Verdens 
Børn, går i en offentlig skole flere 
timers gang derfra på stier gennem 
rismarkerne.

Ved siden af  skolen har biskoppen 
fået bygget en ny stor bygning, hvor 

der er klasseværelser m.v. i stueplan 
og en kirke på 1. sal. Bygningen har 
været undervejs i mere end to år og er 
nu næsten færdig. Den lange proces 
skyldes, at byggeriet er foretaget i 
faser, alt efter om pengene har kunnet 
skaffes. Verdens Børn har ikke finan-
sieret byggeriet. Biskoppen har planer 
om at indrette køkken i den gamle 
skolebygning, når børnene er flyttet til 
den nye bygning.

Kano nødvendig
Skolen i Khaligram ligger ligeledes 
meget øde. Det er ikke muligt at køre 
i bil hele vejen, idet man blandt andet 
skal krydse en flod i en mindre kano. 
Bygningerne består af  et simpelt træ-
skelet med sorte krydsfinersplader som 
vægge. Der er ikke glas eller tremmer 
for vinduerne. Taget er dækket med 
bølgeblik. Der er vand stort set hele 
vejen rundt om bygningerne. 

Her går ca. 200 børn i skole, men kun 
17 af  dem støttes af  Verdens Børn. 

Biskoppen har planer om at bygge 
en ny skole på et område, hvor der 
lige nu ligger en stor dam, der i givet 
fald skal fyldes op. Men han mangler 
penge til projektet.

De mindre børn på Benehati går i en 
primitiv skolebygning uden vand og el

Orden i tingene

Ved tidligere besøg blev der 
konstateret nogle uregelmæs-
sigheder. Bl.a. var der børn, 
som havde forladt institutio-
nerne, uden at der var givet 
meddelelse til Verdens Børn. 
Vores procedurer er naturligvis 
blevet indskærpet, og denne 
gang var der orden i sagerne. 
Efter en totaloptælling blev 
det konstateret, at alle børne-
ne gik på skolerne. Nogle var 
dog fraværende på grund af 
eksamen. 
Politiske uroligheder og strej-
ker i Bangladesh har medført, 
at flere eksaminer er aflyst. De 
afholdes nu på helligdagene 
(især fredage). 

Som yderligere kontrol gen-
nemføres det nu, at der for alle 
børn over 5. klasse, som går 
i forskellige offentlige skoler, 
skal medsendes kopi af eksa-
menspapirer i de årlige breve 
til fadderne. Brevene skrives 
på bangla, så de færreste af os 
kan læse dem. Men det er det 
bedste, vi kan gøre, for at sikre 
opfølgning og kontrol med 
børnenes skolegang.
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 ❙ Af   Niels Erik Westermann

   projektansvarlig

Det landområde, hvor Kakundi-sko-
len ligger, viser tydelige tegn på, at 
den sidste regnperiode oktober-no-
vember delvis udeblev. Tørke og blæst 
har i stedet mærket såvel den naturlige 
vegetation som de afgrøder, befolk-
ningen skal leve af. Det gælder også 
for afgrøderne på den jordlod, som 
tilhører skolen. I år forventes det, at 
høstudbyttet bliver mindre sammen-
lignet med tidligere.

Den manglende regn har desuden 
formindsket mængden af  regnvand 
fra skolens tage. Vandstanden i 
skolens vandtanke står lavt lige nu, så 
det gælder om at økonomisere med 
drikkevand og med det vand, der skal 

bruges til madlavning. Derfor henter 
et hold elever hver morgen kl. 7 vand 
fra den nærliggende sø, Lake Kijane-
balola. Vandet bruges primært til at 
vaske sig i og til rengøring.
Situationen forværres af  defekte og 
manglende tagrender, så blot to af  
skolens i alt fem vandtanke er i brug.
Verdens Børn har sendt penge til 
udskiftning og reparation af  tagren-
derne, og arbejdet forventes at blive 
påbegyndt i april 2015.

Meget er forbedret
Siden sidste projektbesøg i 2013 har 
skolen fået renoveret drengenes og 
pigernes baderum takket være dona-
tioner fra henholdsvis Hanne Dahls 
frimærkesalg samt fra firmaet Gorm-
sen Vu Consulting, Holbæk. Børnene 
er meget tilfredse med den renove-
ring, der er udført, herunder det nye 
betongulv.

Lærernes nye latrin er taget i brug og 
blev bygget for midler rejst af  Verdens 
Børn. Udgravningen til latrinet var en 
langstrakt og anstrengende proces. De 
to første forsøg blev opgivet på grund 
af  en usædvanlig stenet undergrund. 
I tredje forsøg lykkedes det at finde et 
egnet sted.

Stearinlys og pandelamper
Skolens største udfordring lige nu er, 
at skolens sol-panelsystem er så ned-
slidt, at det ikke længere kan levere 
elektrisk strøm og dermed lys, når det 
bliver mørkt. 
Når solen er gået ned, er der meget 
mørkt på Kakundi-skolen. 
Ved hjælp af  medbragte stearinlys og 
pandelamper var det under projekt-
besøget muligt at afholde de planlagte 
aftenmøder med skolens leder, men 
situationen er ikke holdbar på sigt.
Hertil kommer den utryghed som 

El og vand en mangel-
vare på Kakundi-skolen
Men lærernes engagement er stort. De vil lære forældrene at læse og vil 
lave events for potentielle danske donorer

Nogle af børnene henter vand 
fra en nærliggende sø, tidlig 
morgen inden skoledagen 
begynder. Andre arbejder på 
skolens jordlod



 ❙ Af  Niels Erik Westermann

   projektansvarlig

Under min seneste rejse til Kakundi  
Community School and Home besøg te 
jeg en af  eleverne på skolen i hendes 
hjem. Besøget gjaldt et af  vores spon-
sorbørn i Verdens Børn, Sylvia der går 
i P5 på skolen. Sylvia har mis - 
tet sin mor og far og bor der for i et lille 
hus sammen med sine bedsteforældre 
og sine søskende. 
Sylvia plejer at læse sine lektier på 
skolen, inden hun går hjem. Det giver 
hende bedre tid til at klare de hjemlige 
pligter, som at hente vand ved den 
nærmest sø, samt lave mad m.m. I øv-
rigt er der ingen i familien derhjemme, 
som har mulighed for at hjælpe hende 
med lektierne.
Huset ligger i et stort område med 
bananpalmer. Familien ejer blot en lille 
jordlod heraf, derfor er det nødvendigt, 
at bedstemoren hver dag arbejder som 
daglejer, for at familien kan opretholde 
livet. Daglønnen er på ca. 16 kr. Bed-
stefaderen er syg og kan ikke arbejde 
mere.

Meget forarmet
Inde i huset viser Sylvia, hvor hun 
sover. Hun har et hullet moskitonet, 
mens visne blade fra bananpalmerne 
udgør hendes madras. Ved siden af  
hendes seng ligger en lille sæk inde-

holdende Sylvias ejendele, der hoved-
sageligt består af  et par beklædnings-
stykker. Det hele virker meget fattigt og 
forarmet. En lille petroleumslampe er 
eneste lyskilde.
Under opholdet i hjemmet kommer 
bedstemoren hjem fra sit markarbejde. 
Hun bliver synligt glad for den lille 
gave, jeg har medbragt som besøgs-
gave. En lille solcellelampe (se webs-
hoppen Verdens Børn). Lampen bliver 
straks afprøvet med stor tilfredshed. 
Foruden lys om aftenen vil lampen spa-
re familien for udgifter til petroleum.
Besøget gør et stærkt indtryk på mig, 
og viser med al tydelighed, hvor sårbar 
den lille familie er. Mange spørgsmål 
presser sig på.
Vil Sylvia få opfyldt sin drøm om at 
blive sygeplejerske?
Hvordan vil den lille familie klare sig, 
når Sylvia‘s bedstemor ikke kan arbej-
de længere?

børnene oplever, når de i løbet af  
natten skal aflægge latrinet et besøg. 
Latrinet ligger i et hus 50-70 meter 
fra sovesalen. 
På nuværende tidspunkt er der 
indsamlet ca. 2/3 af, hvad et nyt 
sol-panelsystem koster, men der 
mangler fortsat ca. 25.000 kr.

Generelt er betongulvene i en dårlig 
stand og i enkelte lokaler er der tale 
om større huller.
Legepladsens redskaber er så ned-
slidte, at det næppe kan betale sig at 
reparere dem. Det blev aftalt med 
skolelederen, at når der er indsam-
let penge nok, skal der købes to nye 
børne-karruseller. Pris 5-6.000 kr. 
Udgifterne til transport af  gods og 
varer er et fordyrende element, for-
di Kakundi-skolen ligger så isoleret, 
som tilfældet er.

Godt humør trods mangler
Trods et stort ønske om at få udført 
en del forbedringer fejler humøret 
og engagementet intet.
Det var glade børn og meget en-
gagerede lærere, jeg mødte under 
opholdet. Det var især dejligt at 
se den omsorg, de større børn på 
børnehjemmet udviser overfor de 
mindre børn.
Sædvanen tro havde eleverne ar-
rangeret en større velkomstceremo-
ni med sang, dans, drama og musik. 
En stor oplevelse for alle. Et show 
hvor den individuelle performance 
var unik.
Derfor er det meget glædeligt, 
at skolelederen indvilgede i, at 
arrangere et par events i løbet af  
2015, hvor potentielle donorer skal 
inviteres med for at se børnenes 
præstationer.

En anden glædelig nyhed er den, 
at skolelederen påtænker at tilbyde 
lokalbefolkningen fra nærområdet 
undervisning i skolens ferier. Un-
dervisningen skal først og fremmest 
fokusere på familieplanlægning, 
men også læsning, skrivning og 
regning. Det er nemlig kun et fåtal 
af  de pårørende, der har mulighed 
for at hjælpe deres barn med skole-
arbejdet.

Solcellelampe 
vakte glæde
Den kan supplere petroleumslampen, som er 
eneste lyskilde hjemme hos Nsimire Sylvia

Sylvia med sin bedstemor, 
der har den nye 

solcellelampen om halsen

9
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 ❙ af  Niels Erik Westermann

  projektansvarlig

I forbindelse med min besøgsrejse til 
Uganda besøgte jeg Mukono-skolen, 
hvor jeg på de store pigers sovesal fik 
en samtale med 13-årige Amongin 
Juliet, der går i Primary 6. 
Da jeg ankom, havde Juliet netop af-
sluttet sin ugentlige tøjvask. Vasketøjet 
var hængt til tørre, så hun havde god 
tid til en snak.

Juliet fortalte, at hun kommer fra 
Soroti, der ligger ca. 150 km øst for 
Mukono. Hendes far og mor, der 
henholdsvis er politimand og lærer 
i Soroti, ønskede imidlertid, at hun 
skulle starte på Mukono-skolen, fordi 
hun her kunne få en sponsor, der 
kunne hjælpe hende økonomisk. 
Forklaringen undrede mig en del, men 
jeg stillede ikke yderligere spørgsmål, 
men lod vor påbegyndte og gode sam-
tale fortsætte indenfor andre emner.

Bedste fag: Engelsk
Juliet fortalte også, at hendes bedste 
veninde ligeledes går i Primary 6 og 

hedder Nabokooza Janepher Grace. 
De holder meget af  hinanden og 
har begge en stor forkærlighed for at 
diskutere. 

Denne interesse dyrker de såvel i 
skoletiden, men nok så meget fredag 
aften, når skolen arrangerer den 
ugentlige battle-evening. Her får del-
tagerne tildelt en rolle og skal gennem 
diskussion forsvare egne synspunkter 
og samtidigt angribe modpartens. 
Ikke mærkeligt, at de to piger er syn-
ligt tilfredse med, at deres senge står 
lige ved siden af  hinanden. Det giver 
dem mulighed for i den sparsomme 
fritid at fortsætte drøftelserne på sove-
salen og dermed forankre venskabet 
yderligere. 

Hendes bedste fag i skolen er engelsk. 
Sportsmæssigt foretrækker hun basket-
ball. Hun håber på, at hun en dag står 
som færdiguddannet sygeplejerske.

Moderen døde, far ukendt
Hvert barn har på sovesalen en me-
talboks med hængelås til opbevaring 
af  private ejendele. Som alle andre 
bar Juliet nøglen til låsen i en snor 
omkring halsen. Det undrede mig, at 

kufferten ikke indeholdt et eneste bil-
lede af  et familiemedlem. Til gengæld 
mødte vi på et senere tidspunkt Juliets 
lillebror, der også går på Mukono-sko-
len. I modsætning til Juliet mangler 
han en sponsor. 

Efter samtalen kontaktede jeg skolens 
social-worker for at få en forklaring på 
Juliets familieforhold.
Af  skolens elevkartotek fremgik det, 
at faderen er ukendt og at moderen 
døde i 2004, da Juliet var ca. 3 år. Da 
det offentlige system ikke kunne finde 
slægtninge til Juliet, blev hun anbragt 
på børnehjemmet på Mukono.

Flere år senere blev en politimand i 
Mukono med tilknytning til skolen, 
opmærksom på, at en af  hans kolleger 
i Soroti muligvis var i familie med 
Juliet. Derigennem blev Juliet forenet 
med sin onkel.
Den politimand og onkel, som hun i 
dag kalder „far“.

Mange forældreløse børn i Uganda 
vokser op under lignende forhold.

Juliet vil være sygeplejerske 

Juliet åbnede på min opfordring 
sin kuffert og viste mig stolt sine 

engelsk bøger, hvor alting var skrevet 
med en nydelig og sirlig skrift.
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 ❙ Af  Hanne Gregersen

   redaktør

Det understregede en dybt engageret 
ambassadør Zaake Wanume Kibedi 
fra Uganda, da han på Verdens Børns 
generalforsamling fortalte om sit 
lands uddannelsessystem. Undervis-
ningssektoren er i høj grad baseret på 
offentligt-privat samarbejde, hvor den 
private sektor spiller en særlig rolle 
som donor. 

Og udfordringerne er mange og store, 
lod ambassadøren forstå. Mere end 
halvdelen af  befolkningen er under 
18 år og skal dermed eller færdiggøre 
eller i gang med en uddannelse i de 
kommende år – og befolkningstilvæk-
sten er eksplosiv.

Fra to til otte mio. 
Da det nationale uddannelsesprogram 
i 1997 indførte gratis grundskole gik 
to mio. børn i skole, i dag er tallet 
steget til otte mio. Det er især børn fra 
den fattige del af  befolkningen og især 
piger, der har nydt godt af  det. 
Også da programmet i 2007 blev ud-
videt til at omfatte secondary school 

steg elevtallet. Hvor det før ændringen 
var knapt 50 pct. af  grundskoleelever-
ne, der fortsatte, er tallet i dag 69 pct.

- Vi var det første land i det centra-
le Østafrika, som har indført gratis 
undervisning, sagde Zaake W. Kibedi 
med berettiget stolthed.

Kan ikke følge med 
Fordelen ved programmet er selvsagt 
at flere børn kommer i skole, van-
skeligheden ligger i at følge med den 
voldsomme udvikling, påpegede han. 
Det er her, ngo’erne er velkomne. 

For selv om undervisningen er gratis, 
læner landets skolesystem sig op ad 
det engelske, hvilket indebærer, at 
familierne selv skal betale for skoleu-
niform, bøger og andet i forbindelse 
med undervisningen. En udgift mange 
fattige familier ikke har råd til. 
Samtidig er landsbyskolerne blevet 
sorteper i regeringen forsøg på - med 
meget begrænsede budgetter - fortsat 
at finde penge til dele af  undervis-
ningssektoren.

- Det har betydet et stigende frafald af  
elever, dårligere kvalitet i undervisnin-

gen, flere uøvede lærere og mangel på 
undervisningsmaterialer i landområ-
derne, erkendte Zaake W. Kibedi.

Udfordringerne
Men selv om ngo’erne er velkomne, 
er de oppe imod nogle udfordrin-
ger, påpegede ambassadøren. Bl.a. 
manglen på penge. Eftersom sektoren 
i høj grad er afhængig af  donorpenge, 
og forældrene ikke kan bidrage, er der 
ikke tilstrækkelige midler til at støtte 
de forskellige aktiviteter og fremme 
kvaliteten i undervisningen.
En anden udfordring er, at samfun-
dets velvilje ikke nødvendigvis er 
rettet netop mod undervisnings- og 
skoleområdet, men fokuserer på andre 
områder.

- Endelig er der forældrene, fortsatte, 
Zaake W. Kibedi. -For trods succes-hi-
storierne er der stadig mange foræl-
dre, som har svært ved at se vigtighe-
den af  skolegang. De opfatter deres 
døtre som en indtægtskilde på grund 
af  brudepris, og ser derfor hellere, at 
de gifter sig end uddanner sig. 
Et problem regeringen har prioriteret 
højt.

Mens andre udviklingslande  
foretrækker, at ngo’ernes 
hjælp kanaliseres over i stats-
kassen, er Uganda glad for 
ngo’ernes rolle på uddannel-
sesområdet

Et muntert fuglehus fabrikeret for Svendborg-
afdelingen var gaven til Ugandas ambassadør i 
Danmark, Zaake W. Kibedi. Fuglehuset blev over-
rakt af VB’s formand, Flemming Bjørk Pedersen, 
sammen med en varm tak for orienteringen

Uganda 
er glad for 
ngo’er
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I løbet af  2014 har Verdens Børn mi-
stet 69 faddere – det vil sige 69 børn, 
som ikke længere har en fadder i 
ryggen til at betale for skolegang, mad 
og i nogle tilfælde et sted at bo.
Tallet er et nettotal og dækker over, at 
VB heldigvis også har en pæn tilgang 
af  nye faddere.

- Men, understregede formanden, 
Flemming Bjørk Pedersen, i sin 
formandsberetning, - vi mister flere 
faddere, end der kommer nye til. Men 
reduktionen er trods alt meget mindre 
end året år.

Ved udgangen af  2014 havde 2.241 
børn en fadder, dertil kommer 85 
børn, som støttes direkte af  forenin-
gen til at færdiggøre en videreuddan-
nelse eller grundskolen efter deres 
fadder har måttet melde fra.

Verdens Børn 
mister faddere
Men tilbagegangen er mindre end  
året før, konstaterede foreningens formand 
på generalforsamlingen

Handy-
m/k’er
Lyst til at gøre en ulønnet 
indsats i Uganda? 

Kakundi- skolen har fået pen-
gene bevilget, men mangler 
praktisk hjælp til en række 
renovationsarbejder. 
Mulighed for merit.
Du skal selv abetale rejsen 
men får ophold og kost 
betalt.
Se mere på
www.verdensboern.dk

Kristen Jensen ønskede ikke genvalg. Med mange rosende ord 
fra Flemming Bjørk Pedersen blev hun for sine næsten 13 år i be-
styrelsen udnævnt til æresmedlem af Verdens Børn. En værdig 
repræsentant for VB, hjælpsom - og hurtig til at svare, supplere-
de Ludwig Chr. Nissen.  

At tilbagegangen er stagnerende, 
skyldes de tiltag, der det seneste års 
tid er sat i søen for at skabe synlighed 
om Verdens Børn. Og nye kommer 
til, kunne formanden fortælle. Bl.a. er 
der dannet en task force, som arbej-
der med temaet: Hvordan får vi flere 
faddere?

Tilfredsstillende økonomi
Verdens Børn er kommet igennem 
2014 uden at tage af  den fri egenka-
pital. Det skyldtes bl.a., at bestyrelsen 
har fastholdt en stram udgiftspolitik. 
I anledning af  40 års jubilæet 2014, 
har det dog været muligt at give 14 
VB-projekter 68.000 kr. til bøger 
og undervisningsmateriale, sagde 
Flemming Bjørk Pedersen, der varmt 
takkede de mange små og store spon-
sorer, som støtter Verdens Børn.

Regnskabet viser en omsætning på 
6,5 mio. kr. Administrationsudgifterne 
udgør tre procent.

Nyvalg og medrivende foredrag
Nyvalgt til bestyrelsen blev Bodil 
Mortensen, samt Merete Hansson, 
der hidtil har været suppleant. Da 
Ditte Nørgård samtidig ønskede at 
stoppe, blev de to nye suppleanter 
Bente Fabech og Maria Broch Kruse. 

Efter generalforsamlingen holdt 
Astrid Møller et medrivende foredrag 
om projekterne i Bulgarien, og de  
problemer, projektlederne møder, 
men også om deres vilje til at finde 
mulighederne. Astrid blev suppleret af   
Kamelia Panaiotova, tidligere fadder-
barn fra Dupnitsa.

Ugandas ambassadør i Danmark, 
Zaake Wanume Kibedi, fortalte der-
efter om sit lands uddannelsessystem. 
Se side 11. 

Formanden beretning findes på 
www.verdensboern.dk
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Bliver frivillig 
i Verdens Børn

Kamelia har besluttet at gå 
ind i Verdens Børn som frivil-
lig. Hun føler sig inspireret af 
Astrids arbejde for Verdens 
Børn og de ting, hun gør for 
andre. Kamelia har hørt om 
børn på andre børnehjem 
og mener, de har stor brug 
for hjælp, så de kan udvikle 
deres potentiale. 

- Man skal hjælpe hinanden 
og være mindre egoistisk, 
siger hun. 
- Det er vigtigt, at børn får 
nogle positive erfaringer i 
deres barndom.

Fra sponsorbarn 
til frivillig i 
Verdens Børn

Jeg var ni år gammel og min bror otte, 
da vi kom til Dupnitsa, fortæller Ka-
melia. - Vores forældre var fattige; der 
var ikke penge til mad hver dag, og vi 
havde ikke et fast sted at bo. Jeg kan 
godt huske, at vi tit skulle flytte. Vores 
far drak for meget og slog ofte vores 
mor. Så de sendte os til Dupnitsa, fordi 
de mente, det var bedre for os.

Da jeg var ti år, mødte jeg Astrid 
(projektansvarlig for Bulgarien, red), 
og hun fandt hurtig en fadder-familie 
til mig, som jeg besøgte i København 
flere somre.

Mange tror, det må være forfærdeligt 
at bo på børnehjem, men sådan var 
det ikke på Dupnitsa. Jeg fik god mad, 
tøj, bøger - alle de ting som jeg aldrig 
havde før. Vores leder, Aleksandrova, 
passede godt på os og var som en mor 
for os. Vores far har mange gange 
prøvet at lave scener på Dupnitsa 
og skræmme os. Men Aleksandrova 
beskyttede os, så jeg kunne virkeligt 
godt lide at bo der og fik også mange 
venner.

Jeg tog chancen
Mens jeg læste i Bulgarien havde jeg 
studiejob i USA og Cypern og ville 

Kamelia fra Bulgarien bor og studerer i København 
og føler sig tryg. Hun mener, det er vigtigt, at børn 
får nogle positive erfaringer i deres barndom

gerne fortsætte mine studier i udlan-
det. Det er ret svært at uddanne sig i 
Bulgarien. Der er ingen SU; du skal 
betale for næsten alt, hvad du skal bru-
ge. Samtidig er det ikke let at få et 
job, så du kan tjene nogle penge. 

Det var en veninde, der fik mig til 
Danmark. Hun havde boet i Køben-

havn i to år og ville hjælpe mig med 
at finde job og et sted at bo, så jeg tog 
chancen. Men det var rigtig svært; 
jeg ville klare det selv uden at belaste 
Astrid, så jeg havde to job samtidig, 
på et hotel og på en restaurant. Jeg 
var næsten ved at give op, men det 
lykkedes. Astrid har hjulpet mig meget 
ved at undervise mig i dansk, og jeg er 
i gang med at læse engelsk og virksom-
hedsledelse ovenpå min bachelorgrad 
fra Bulgarien. 

Føler mig hjemme
Jeg har nu boet i Danmark i fire år, og 
jeg føler mig hjemme. I Bulgarien har 
jeg ikke noget hjem. Her har jeg gode 
venner, og mennesker som Astrid, jeg 
kan kalde familie. Næsten alle dem, 
jeg holder af  bor i København. Jeg 
kan også godt lide, at Danmark er så 
ordentligt, og jeg føler mig tryg her.

Jeg har ikke brug for mange ting i mit 
liv, og jeg tror jeg har næsten alting, 
jeg ønsker nu. I fremtiden vil jeg skabe 
en god familie og arbejde med ting, 
jeg godt kan lide og med mennesker, 
som jeg kan hjælpe. Jeg ønsker bare at 
være glad og at have gode mennesker 
omkring mig.



14

VERDENS BØRN - GAVER DER GAVNER
Køb dine gaver i VB-shoppen og støt Verdens Børn

Se det samlede sortiment på www.verdensboern.dk – webshoppen.
Hvor ikke andet er nævnt, kan gaven bestilles på mail hos bente.fabech@gmail.com. 

Priserne er uden porto. 

Postkort 
med børne-
tegninger.  
5 stk. 25 kr. 

Mærker med 
Verdens 
Børns logo. 
10 kr. pr. ark

Esben Hanefelt Kristensen, født 17. november 1952.

Udsnit af udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, 

København. Kunstnernes Påskeudstilling, Århus. Østersøfestivalen, 

Karlshamn, Sverige. Hjørring Kunstmuseum. Danmarks National- 

bank. Arctic Gallery, London. Sct. Cloud Gallery, Minneapolis, 

USA. Udført bestilling til Dronning Margrethe. Illlustrerer ny dansk bil- 

ledbibel for Det Danske Bibelselskab.

©: kunstneren.  -  International Børnehjælp. Giro 6 00 00 37

Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

Esben Hanefelt Kristensen, født 17. november 1952.

Udsnit af udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, 

København. Kunstnernes Påskeudstilling, Århus. Østersøfestivalen, 

Karlshamn, Sverige. Hjørring Kunstmuseum. Danmarks National- 

bank. Arctic Gallery, London. Sct. Cloud Gallery, Minneapolis, 

USA. Udført bestilling til Dronning Margrethe. Illlustrerer ny dansk bil- 

ledbibel for Det Danske Bibelselskab.
©: kunstneren.  -  International Børnehjælp. Giro 6 00 00 37 Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

Esben Hanefelt Kristensen, født 17. november 1952.

Udsnit af udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, 

København. Kunstnernes Påskeudstilling, Århus. Østersøfestivalen, 

Karlshamn, Sverige. Hjørring Kunstmuseum. Danmarks National- 

bank. Arctic Gallery, London. Sct. Cloud Gallery, Minneapolis, 

USA. Udført bestilling til Dronning Margrethe. Illlustrerer ny dansk bil- 

ledbibel for Det Danske Bibelselskab.
©: kunstneren.  -  International Børnehjælp. Giro 6 00 00 37

Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

Hanefeldt 
postkort. 
4 stk. med 
kuverter 10 kr.

Hvede-
varmepude.

Kontakt 
Helle Holten
tlf. 23 80 71 44
150 kr. + porto 

Postkort 
med engle. 
5 stk. 35 kr.

Mulepose 
39x41 cm og med 
skulderhank. 
60 kr. 

Kærlighed til 
verdens børn, 
bog 50 kr.
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Muleposer
Poserne er udført i god kvalitet i 
kraftigt kanvas og er prydet med 
Verdens Børns logo.Kontakt Kirsten Jansbøl, tlf. 3967 8088e-mail: info@verdensboern.dk

Pris 60 kr. pr. stk. plus porto

Dansk GadekunstKunst eller hærværk? Lasse Korse-
mann Horne har skabt denne 
unikke bog om street art og grafitti. 
Interviews og tekster med mange 
gadekunsterne og rigt illustreret. 
Beløbet går ubeskåret til Verdens 
Børn. 432 sider. 3. oplag.Kontakt Jens Hviid Sørensen, 

tlf. 2081 4455
e-mail: jh@verdensboern.dkPris 350 kr. plus porto.

Kærlighed til Verdens BørnGod gave til børn og børnebørn. Et 
usædvanligt samarbejde mellem 
Indien og Danmark har skabt en smuk 
bog med farver og fotos om fæl-
lesskab. God til fordybelse og samtale 
med børn og børnebørn. 44 sider
Kontakt Kirsten Jansbøl, tlf. 3967 8088e-mail: info@verdensboern.dk

Pris 50 kr. plus porto.

Halskæder
Kæderne er lavet af pigerne på 
Mukono-projektet i Uganda, som 
ved salg af kæderne får penge til 
tøj, sæbe og lidt ekstra fornøden-
heder. Kæderne, der er holdbare, 
er lavet af papir, som pigerne ruller 
meget stramt til perler i mange 
farver og mønstre.

Kontakt Kirsten Jansbøl, tlf. 3967 8088e-mail: info@verdensboern.dk
Pris korte kæder 25 kr. Lange 
kæder 50 kr. plus porto

SHOPPEN
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Lad Verdens Børn arve
VED OPRETTELSE AF ET TESTAMENTE ER DET MULIGT AT LADE VERDENS BØRN ARVE, 

OG DERVED GIVER DU EN UVURDERLIG STØTTE TIL VORES HUMANITÆRE ARBEJDE.

Det er gratis at oprette et testamente til fordel for Verdens Børn, 

da vi tilbyder at betale advokatomkostningerne.

Du er meget velkommen til at kontakte formanden for Verdens Børn, Flemming Bjørk Pedersen, 

på tlf. +46 152 10 819 eller fp@verdensboern. dk. Alternativt må du også meget gerne kontakte 

Ludwig Chr. Nissen, Fadderskabskontoret, på telefon 70 26 01 06 eller på fadderskab@verdensboern.dk.

Mussepusser
Tove Tersbøl begyndte at lave musse-
pusserne for at skaffe penge til sit fad-
derbarns operation. I dag går overskud-
det ubeskåret Verdens Børn. 
Mussepusserne er lavet i filtet uld og 
passer i str. 1/2 år.Pris 75 kr. 

Indsæt pengene på reg. Nr. 7971, konto 
nr. 1030654, og send derefter en mail 
til tersboel@pc.dk med dit navn og 
adresse. Alternativt kan du sende en 
check til Tove Tersbøl, Skolegade 20, 
6780 Skærbæk

Hvede-varmepuder Formidabel til ømme muskler. 
Overskuddet går til Santibari i 
Indien.

Kontakt Helle Holten, tlf. 2380 
7144
www.varmepuder.dkPris 150 kr. plus porto

*Overskuddet går ubeskåret til vores projekter.

Organisation

Køb dine gaver i VB-hoppen og støt Verdens Børn. 

Gaver der gavner  

Fadderskabskontoret Verdens BørnKaløvej 6, 8410 Rønde

Bestyrelse
Formand Flemming Bjørk Pedersen

tlf.  +46 152 10 819 - +46 89 
99 763
fp@verdensboern.dk

Næstformand Jens Hviid Sørensen
tlf. 20 81 44 55jh@verdensboern.dk

Kasserer Karen  Margrethe Oxenbøll
tlf. 21 31 51 18 kmo@verdensboern.dk

L. Chr. Nissen,Tlf. 70 26 01 06lcn@verdensboern.dk
Kirsten Jensentlf. 45 42 45 68kj@verdensboern.dk

Wagn Winkeltlf. 33 24 02 09 - 23 92 46 05
ww@verdensboern.dk

Suppleant Ditte Nørgaard Holm 
Grønnegade 77 2. tv.Tlf. 22 23 30 52dnh@verdensboern.dk

Suppleant Jens Jørgen Stok-
holm
tlf. 20 35 37 36js@verdensboern.dk

IT-administratorGert Ohl
go@verdensboern.dk

ProjektansvarligeUganda
Torkil Eriksen,tlf. 44 97 51 02te@verdensboern.dkKakundi (1326, 1329),Mukono (1316, 1346, 1322)

Lone Kamper Rietztlf. 35 12 30 44 – 41 15 24 42
lkr@verdensboern.dkEntebbe (1325)

Kirsten Jensentlf. 45 42 45 68kj@verdensboern.dkMadera (1323)

Flemming B. PedersenTlf. +46 738 999 763 - +46 152 10 819
fp@verdensboern.dkRubaga (1324)

Bulgarien
Astrid Møllertlf. 3871 81 21am@verdensboern.dkMechka (1302)Dupnitsa (1303)Lukovit (1307)

Bangladesh
Wagn Winkeltlf. 33 24 02 09 - 23 92 46 05

ww@verdensboern.dkCalvary Apostolic (1330)
Sydindien
Wagn WinkelTlf. 33 24 02 09 - 23 9246 05

www@verdensboern.dkSct. Joseph (1301, 1305, 1306)
Hanne Mathiesentlf. 28 24 28 20hm@verdensboern.dkKariyalur (1331)V. Sithur (1311) Kotagari (1304)Happy Home (1318)

Nordindien
Chr. Mortensentlf. 28 58 67 38cm@verdensboern.dkDurgapur Child Care (1313, 1314) 

Merete Hanssontlf. 23 37 05 62mh@verdensboern.dkSantibari (1336, 1337)AlbellaBoys Home (1310, 1317)
Flemming LøfgrenWakabayashiTlf. 40 84 24 19fl@verdensboern.dkKhelagar (1309, 1312)

Sri Lanka
Kirsten Jansbøltlf. 39 67 80 88kja@verdensboern.dkSenkadagala Deaf & Blind School (1315)National Council for the Deaf 

(1328) 

Hvem-hvad-hvorVerdens Børn er en uafhæn-
gig og politisk neutral huma-
nitær organisation stiftet i 1974. Arbejdet er alene baseret på frivillig, ulønnet 

arbejds-
kraft. Verdens Børn yder hjælp til forældreløse, syge 

og handicappede børn og børn fra fattige hjem. Hjælpen 
gives uanset køn, nationalitet, 
religion og politisk anskuelse. 
Hjælpearbejdet er primært koncentreret om udviklings- 

og skoleprojekter i Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Ugan-
da og Bulgarien. Bestyrelsen 
varetager den daglige ledelse 
af organisationen.

Økonomi
Indtægten udgjorde 6,4 mio. 
kr. i 2012. Administrationsom-
kostninger 2,8 pct.Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor og of-

fentliggøres på hjemmesiden.
IndsamlingerFrimærker: 

Verdens BørnGranvænget 20, 5700 SvendborgTlf. 62 20 84 93hannedahl@kabelmail.dk
Tøj
Firmaet Trasborg anviser nærmeste tøjcontainer, tlf. 43 52 63 87.

Generel informationinfo@verdensboern.dk

Foredrag om Verdens BørnKirsten JansbølTlf. 39 67 80 88 eller 70 26 
01 06
info@verdensboern.dk

Beløb til Verdens BørnBetaling for fadderskab kan ske via de fremsendte girokort eller via PBS op-krævning. Årskontingent og 
gaver til børn kan over-føres til reg.nr. 4710 konto 6000037.

TestamenteringKontakt venligst formanden 
Margrethe Dantzer, tlf. 62 58 16 70 eller md@verdens-

boern.dk. Alternativt Ludwig 
Chr. Nissen, tlf. 70 26 01 06 
eller fadderskab@verdens-boern.dk.

Fradragsregler for 2012Fra 2012 kan du fratrække hele dit 
bidrag dog max 14.500 kr. Særlige regler for gavebreve, 

se www.verdensboern.dk
Husk adresseændringSendes til Fadderskabskon-

toret fadderskab@verdens-boern.dk

Lokalafdelinger Svendborg
Helle Holten
Nyvej 30, 5762 Vester Skærninge

tlf. 23 80 71 44

Sønderborg
Elsa Jefsen
Østergade 7, 1., 6400 Sønder-
borg
tlf. 74 42 72 50

Lys til lektielæsningen
Verdens Børns webshop har indkøbt sol-
cellelampen Little Sun. Den er især tænkt 
som gaveidé til faddere, der vil give deres 
fadderbarn lys til lektielæsningen.

Lampen kan købes via webshoppen - eller 
ring/mail til Bente Fabech, tlf. 2336 6328/ 
bente.fabech@gmail.

Giv en hund eller flere 
Verdens børn har oprettet en Uddannelsesfond med henblik på at støtte de børn, 
som har mistet deres fadder efter endt grunduddannelse, men som skolen finder 
egnet til en praktisk eller teoretisk uddannelse. Jo flere penge i fonden, des flere 

børn kan få en uddannelse. 
Ved at give et gavekort, støtter du 
fonden. Vi sender dig både ku-
vert og kort, hvoraf  det fremgår, 
hvad du har støttet i modtage-
rens navn og med hvilket beløb.

Priser fra 100-900 kr.

Smukke halskæder 
i håndrullet papir
Når man står med halskæderne i hånden, 
både føles de og ser ud som om, det er 
farvede perler.
Halskæderne laves af  Naluwooza Re-
hemah, som tidligere har været plejemor 
og lærer på Mukono, hvor hun lærte 
småpigerne at lave kæderne af  papir fra 
magasiner, poser og andet. Så har pigerne 
noget at lave og kan dermed undgå tidligt 
giftermål eller prostitution, hvis de må 
forlade skolen i utide, er Rehemas filosofi. 

Pris for de lange kæder 75 kr., 
korte kæder 50 kr.

Lampen koster: 125 kr. + porto til et sted i Danmark; 
150 kr., hvis den skal sendes direkte til et barn i Uganda
Skal lampen til et barn i Asien, så tal med den projektansvarlige, om han/hun 
har planlagt et besøg og måske kan tage den med.
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ORGANISATION
Fadderskabskontoret

Verdens børn
Kaløvej 6, 8410 Rønde, tlf. 70 26 01 06

Bestyrelse
Formand
Flemming Bjørk Pedersen
tlf. +46 152 10 819
+46 73 89 99 763
fp@verdensboern.dk

Næstformand
Jens Hviid Sørensen
tlf. 20 81 44 55
jh@verdensboern.dk

Kasserer:
Bodil Mortensen
Tlf. 40 37 38 49
mortensen.bodil@gmail.com

Karen Margrethe Oxenbøll
tlf. 21 31 51 18
kmo@verdensboern.dk

L. Chr. Nissen
tlf. 70 26 01 06
lcn@verdensboern.dk

Per Lindrup
tlf. 86 26 45 25
phl@verdensboern.dk

Wagn Winkel
tlf. 33 24 02 09
23 92 46 05
ww@verdensboern.dk

Merete Hansson
tlf. 23 37 05 62
mh@verdensboern.dk

Tilforordnet:
Kirsten Jensen
tlf. 45 42 45 68
kj@verdensboern.dk

Suppleant
Bente Fabech
tlf. 23 36 63 28
bf@verdensboern.dk

Suppleant
Maria Bork Kruse
tlf.. 42 20 60 20
maria@axios.dk

IT-administrator
Gert Ohl
go@verdensboern.dk

Projektansvarlige
Uganda
Torkil Eriksen
Tlf. 44 97 51 02
te@verdensboern.dk
Mukono (1316, 1346, 1322)

N.E. Westermann
tlf. 61 45 67 17
new@verdensboern.dk
Kakundi (1326, 1329)

Lone Kamper Rietz
tlf. 35 12 30 44
 41 15 24 42
lkr@verdensboern.dk
Entebbe (1325)

Kirsten Jensen
tlf. 45 42 45 68
kj@verdensboern.dk
Madera (1323)

Flemming B. Pedersen
tlf. +46 152 10 819
      +46 73 89 99 763
fp@verdensboern.dk
Rubaga (1324)

Bulgarien
Astrid Møller
tlf.  38 71 81 21
am@verdensboern.dk
Mechka (1302)
Dupnitsa (1303)
Lukovit (1307)

Bangladesh
Wagn Winkel
tlf.  33 24 02 09
 23 92 46 05
ww@verdensboern.dk
Calvary Apostolic (1330)

Sydindien
Wagn Winkel
tlf. 33 24 02 09
 23 9246 05
ww@verdensboern.dk
Sct. Joseph (1301, 1305, 1306)

Hanne Mathiesen
Tlf. 28 24 28 20
hm@verdensboern.dk
Kariyalur (1331)
V. Sithur (1311) 
Happy Home (1318)

Nordindien
Chr. Mortensen
tlf. 28 58 67 38
cm@verdensboern.dk
Durgapur Child Care (1313, 1314) 

Merete Hansson
tlf. 23 37 05 62
mh@verdensboern.dk
Santibari (1336, 1337)Albella 
Boys Home 
(1310, 1317)

Flemming Løfgren
Wakabayashi
tlf. 40 84 24 19
fl@verdensboern.dk
Khelagar (1309, 1312)

Sri Lanka
Annelise Terndrup
tlf. 39 67 80 88
alt@verdensboern.dk
Senkadagala Deaf & Blind 
School (1315)
National Council for the Deaf 
(1328)

Hvem-hvad-hvor
Verdens Børn er en uafhængig 
og politisk neutral humanitær 
organisation stiftet i 1974. 
Arbejdet er alene baseret på 
frivillig, ulønnet arbejdskraft.
Verdens Børn yder hjælp til 
forældreløse, syge og handicap-
pede børn og børn fra fattige 
hjem. Hjælpen gives uanset køn, 
nationalitet, religion og politisk 
anskuelse.
Hjælpearbejdet er primært 
koncentreret om udviklings- 
og skoleprojekter i Indien, 
Bangladesh, Sri lanka, Ugan-
da og Bulgarien. Bestyrelsen 
varetager den daglige ledelse af 
organisationen.

Økonomi
Indtægten udgjorde 6,5 mio 
kr. i 2014; administrationsom-
kostninger 3. pct. Regnskabet
revideres af statsautoriseret
revisor og offentliggøres på
hjemmesiden.

Indsamlinger
Frimærker:
Verdens Børn
Granvænget 20
5700 Svendborg
Tlf. 62 20 84 93
hannedahl@kabelmail.dk

Tøj
Firmaet Trasborg anviser nær-
meste tøjcontainer,
tlf. 43 52 63 87
Generel information
info@verdensboern.dk

Foredrag om Verdens Børn
Kirsten Jansbøl
Tlf. 39 67 80 88 eller
 70 26 01 06
info@verdensboern.dk

Beløb til Verdens Børn
Betaling for fadderskab kan ske 
via de fremsendte girokort eller 
via PBS opkrævning. Årskon-
tingent og gaver til børn kan 
overføres til reg.nr. 4710 konto
6000037.

Testamentering
Kontakt venligst formanden 
Flemming Pedersen 
tlf. +46 152 10 819 eller 
fp@verdensboern.dk
Alternativt Ludwig Chr.  
Nissen, tlf. 70 26 01 06 eller
fadderskab@verdensboern.dk

Fradragsregler
Hele bidraget er fradragsberet-
tiget, dog max 14.500 kr. 
Særlige regler for gavebreve, se 
www.verdensboern.dk

Husk adresseændring
Sendes til Fadderskabs-
kontoret 
fadderskab@verdensboern.dk

Lokalafdelinger
Svendborg
Helle Holten
Nyvej 30,
5762 Vester Skerninge
Tlf. 23 80 71 44

Sønderborg
Elsa Jefsen
Østergade 7, 1.
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 72 50
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I Verdens Børn bliver vi så glade, hver gang vi kan give endnu et barn mulighed 
for at gå i skole og få en tryg barndom. Vi bliver tilsvarende kede af  det, hver 
gang vi skal bruge penge på markedsføring. Avisannoncer er meget dyre og for-
tæller jo kun meget lidt om vores arbejde.

Vi i Verdens Børn tror, at hvis bare folk får mere at vide om vores arbejde, så er 
der en stor chance for, at de senere tegner et fadderskab for et barn.

Derfor beder vi dig, som lige nu læser disse linjer, tænke over, om du har familie, 
venner, kolleger eller bekendte, som, du tror, vil være interesseret i helt uforplig-
tende at modtage bladet Verdens Børn i et år. 

Denne form for markedsføring er billigere end dyre annoncer og kan på en mere 
reel og ærlig måde fortælle om glæden ved det arbejde, vi udfører for at hjælpe 
børn i fattige lande.

Det vil derfor være en kæmpe hjælp, hvis du giver os navne og adresser på alle 
dem, du tror, gerne vil modtage bladet helt gratis og uforpligtende i et år.

Kontakt venligst Fadderskabskontoret på tlf. 70 26 01 06 
eller mail: info@verdensboern.dk

Gi’ en ven 1 års
gratis medlemskab

Tilbuddet indebærer modtagelse af vores medlemsblad 
Verdens Børn i et år. Derefter standser medlemskabet auto-
matisk, med mindre vi hører andet  

Foto Morten Lundrup


