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Og prisen går til...
Uddelingen af  Nobels Fredspris 2014 satte fokus 
på børns ret til skolegang verden over

 ❙ Af  Flemming Bjørk Pedersen
   formand

Ved to lejligheder kom børns ret til uddannelse i fokus sidste efterår; 
og det af  gode grunde. For uddannelse er en katalysator for et 
lands – og et individs – udvikling. Og selvom der heldigvis er gjort 
betydelige fremskridt de seneste 15 år, lærer ét barn ud af  ti i den 
skolesøgende alder stadig ikke at læse og skrive. Flertallet af  dem er 
piger.

Muslim/hindu – pakistaner/inder
Først blev Nobels Fredspris 2014 tildelt pakistaneren Malala Yousaf-
zai og inderen Kailash Satyarthi. De fik prisen for deres kamp mod 
undertrykkelse af  børn og unge og deres kamp for alle børns ret til 
uddannelse. Den norske Nobelkomité understregede i sin begrun-
delse for tildelingen, at der er en vigtig pointe i, at en hindu og en 
muslim, en inder og en pakistaner mødes i deres fælles kamp for 
uddannelse og mod ekstremisme.
Malala Yousafzai, som den gang var blot 15 år, overlevede i 2012 et 
attentatforsøg vej til skole i Swat-dalen i Pakistan. Hun havde i flere 
år aktivt talt for retten til uddannelse af  børn og bloggede hos BBC 
om livet i Swat-dalen, hvor Taliban er modstander af  pigers adgang 
til at gå i skole. Efter attentatet blev hun opereret i England og har 
genoptaget sit vigtige engagement. Ét af  hendes budskaber er, at 
”bøger og blyanter er det våben, der i fremtiden skal bruges til at 
skabe en mere ligeværdig og fredelig verden”.
Kailash Satyarthi har som leder af  en privat hjælpeorganisation 
hjulpet omkring 80.000 børn fri af  slavelignende forhold. Han har 
stået i spidsen for kampen for børns grundlæggende rettigheder til 
uddannelse, og har bidraget til udviklingen af  vigtige internationale 
konventioner om børnerettigheder.

Børnekonventionen – 25 år
Den anden gang børns ret til uddannelse kom i fokus, skete ved 
markeringen af  25-året for underskrivelse af  FN´s Børnekonven-
tion. I konventionen anerkendes barnets ret til uddannelse, og 
deltagerstaterne skal blandt andet gøre grunduddannelse tvungen 
og gratis for alle.
Ikke desto mindre er der stadigvæk mere end 50 millioner børn, 
som ikke får en grunduddannelse. Derfor er der nok nogle, som 
en gang i mellem tænker: Gør det egentlig en forskel, om jeg som 
dansk privatperson hjælper et barn i Langtbortistan? Det er jo blot 
”en dråbe i havet”. 

Vand på pristagernes mølle
Mit svar er: For de børn, som – f.eks. på grund af  et fadderskab via 
Verdens Børn - hjælpes til en grunduddannelse, kan hjælpen gøre 
hele forskellen. Det har vitterlig en betydning!  
Jeg opfordrer til, at bladets læsere overvejer at blive ”vand på freds-
pristagernes mølle” ved at blive fadder for (endnu) et barn. Og til at 
faddere omtaler muligheden for fadderskaber via Verdens Børn over 
for familiemedlemmer, venner og bekendte samt naboer m.fl.
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KORT NYT

Grethe Laursen, 
Svinninge Inner Wheel 

Julebasaren i Svinninge den 29. 
november blev en succes. Allerede da 
dørene blev åbnet, strømmede det ind 

med mennesker. Der blev handlet flit-
tigt ved alle boderne, hvor der kunne 
købes juledekorationer, adventskranse, 
juleting, håndarbejde, smykker, legetøj 
og meget meget mere. I cafeen hyg-
gede gæsterne sig med blandt andet 
gløgg og æbleskiver, kaffe og kage eller 

let frokost. Kl. 13 underholdt det fem 
mands store orkester ”Lidt af  Hvert” 
med bl.a. jule- og amerikansk folke-
musik.

Der var en rigtig god julestemning, 
og ved dagen slutning kunne Inner 
Wheel gøre overskuddet op. Det blev 
på 40.000 kr., som ubeskåret går til 
Verdens Børn. 

Sammen med sidste års overskud samt 
bevillinger fra Svinninge Rotary Klub, 
Kalundborg Rotary Klub, Roskilde 
Syd Rotary Klub og Rotary Dan-
marks Hjælpefond er der nu indsamlet 
kr. 205.000, som går til opsamling af  
regnvand samt nye bade- og toiletfa-
ciliteter m.m. på pigernes sovesal på 
Mukono Childrens Home i Uganda. 

Skolen er for forældreløse børn, og 
hidtil har pigerne været nødsaget til at 
skulle udenfor og over en plads, hvis 
de skulle på toilettet om natten.
 
Salen emmede af julestemning

Vi har ikke kunnet ønske os bedre 
gaver fra henholdsvis GP Tryk i 
Grenå og Jensen Print, København. 
De to virksomheder har vederlagsfrit 

omsat en del af  børnetegningerne til 
5000 meget flotte postkort og 10 sæt 
plakater i A3 format. 
Plakaterne er i meget kraftig karton 
og farvegengivelsen er perfekt. 
Postkortene er til salg i webshoppen, 
og vi vil søge dem udbudt i forretnin-
ger og cafeer for at skabe synlighed 
om Verdens Børn. 
Plakaterne er tænkt anvendt til udstil-
linger på bl.a. biblioteker og museer. 
Gode idéer til andre muligheder, der 
kan skabe synlighed for Verdens Børn, 
modtages med kyshånd. 

Nogle af de nye plakater, der 
skal synliggøre Verdens Børn

Postkort og plakater
Børnetegningerne fra VB’s jubilæumskonkurrence er nu omsat 
til postkort og plakater

Karen Oxenbøll 

Fra Svinninge til Uganda
Svinninge Inner Wheels julebasar har i samarbejde med Rotary-
klubber rejst 205.000 kr. til gavn for de forældreløse børn på Mukono 
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KORT NYT

Århus Klunserne tegner 
ekstra fadderskaber
Århus Klunserne har valgt at fejre 
deres 30 års jubilæum ved at udvide 
antallet af  fadderskaber på Mukono i 
Uganda fra 20 til 30. 

Da Århus Klunserne tilmed ønsker at 
markere jubilæet med en lille udstil-
ling om deres støttearbejde, er Århus 
blevet det første eksterne sted, hvor de 
smukke plakater af  børnetegningerne 
fra Verdens Børns tegnekonkurrence 
bliver vist.  

Billedet er fra Århus Klunsernes 
butik, hvor de mange fadderbeviser 
hænger på en lang række.

INDBYDELSE TIL 
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 18. april 2015

Verdens Børn – International Børnehjælp indbyder faddere, medlemmer 
og interesserede til vores ordinære generalforsamling på Frederiksberg 
Bibliotek, Danasvej 30B, Frederiksberg C i foredragssalen. 

Program:
Kl. 12:00:  Verdens Børn er vært ved en let frokost for alle deltagere
Kl. 13:00:  Generalforsamling
KL 14:30:  Astrid Møller og Kamelia Panaiotova beretter om  
 samarbejdet med de tre projekter i Bulgarien.
Kl. 15:00:  Ugandas ambassadør i Danmark fortæller om grund- og
 mellemskoleuddannelse i Uganda, herunder om private
 hjælpeorganisationers rolle på undervisningsområdet.
 Indlægget holdes på engelsk.
Kl. 15:30:  Forventet afslutning

Dagsorden:
Valg af  dirigent
Formandens beretning om 2014
Aflæggelse af  organisationens regnskab
Fastsættelse af  kontingent for det kommende år
Behandling af  indkomne forslag
Valg af  bestyrelsesmedlemmer (for to år)

• Kirsten Jensen (ønsker ikke genvalg)
• Ludwig Chr. Nissen (modtager genvalg)
• Flemming Bjørk Pedersen (modtager genvalg)

Valg af  suppleanter (for et år)
• Merete Hansson (modtager genvalg)
• Ditte Nørgaard Holm (ønsker ikke genvalg)

Valg af  revisor
Eventuelt

Hvis en eller flere af  vore faddere/sponsorer ønsker at 
stille op til bestyrelsen, bedes vedkommende henvende sig til 
Flemming Bjørk Pedersen, gerne inden den 1. april   

Dejlige donationer
Stryhn Holding har doneret 50.000 
kr. ”til Verdens Børns projekter/børn 
i Uganda”. Midlernes fordeling aftales 
nærmere.

GN Store Nord Fondet har bevilget 
kr. 42.500, som verdens Børn har 
søgt om til døveskolen i Colombo. 
Samtidig har GN Store Nord Fondet 
tilkendegivet, at man også fremover 
gerne vil støtte døveskolen.

Fire børn fra Uganda er nu sikret 
skolegang de næste syv år. Det skyldes, 
at Verdens Børn har valgt at bruge 
jubilæumsgaven fra tøjindsamlingsfir-
met Trasborg til at tegne fadderskab 
for de fire børn.
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 ❙ Af  Mie Holm

Turens primære formål var besøget 
på Maderaskolen, som siden 1994 er 
blevet ledet af  Sr. Elizabeth. Desuden 
besøgte vi - efter aftaler og ønsker 
med skolernes projektansvarlige - tre 
andre skoler, nemlig Entebbe School, 
Mukono School/Home og på tilbage-
turen Rubaga Community School.

Vi nåede frem til Madera efter fem 
timers køretur nordpå fra Kampala. 
En køretur i et smukt, grønt og frodigt 
landskab og undertiden med udsigt 
til lokale handelspladser. ”Vi” var 
Kirsten Jensen, som efter næsten 20 
års kontakt med skolen og Sr. Elisa-
beth har stor viden og uvurderlig god 
kontakt med skolen. Desuden Karen 
Oxenbøll, kasserer og bestyrelsesmed-
lem i Verdens Børn, og jeg selv, Mie 
Holm, der skal træde i Kirsten Jensens 
fodspor som projektansvarlig (PA’er) 
for Maderaskolen.
Besøget var veltilrettelagt af  Kirsten 
Jensen.

Opgaverne under besøget var mange, 
og de obligatoriske PA-opgaver blev 
gennemført ud fra Kirstens plan, 
som var konfereret med Sr. Elisabeth 
inden vores besøg. Opdatering af  
børnelister, årsrapport, regnskab og 
økonomi blev gennemgået i et fint 
og positivt samarbejde mellem os og 
skolen. Et stort arbejde, som giver en 
god indsigt i en skoles drift, vilkår og 
behov. Skolen er en grundskole (pri-
mary school), dvs. elever afslutter 7. 
skoleår her, inden de forhåbentlig kan 
fortsætte på en Secondary school. Der 
er 820 elever, hvoraf  172 er sponse-

rede gennem Verdens Børn. 478 af  
pigerne kommer som dagskoleelever 
og 342 piger bor på skolen. 

Dagligdag på skolen 
Vi mødte mange glade og motiverede 
elever. Undervisningen bar præg af  
fagligt kompetente lærere og meget 
opmærksomme og rolige elever. Vi 
overværede undervisning i engelsk, 
matematik, naturfag og samfundsfag.
Der serveres tre måltider til kostskole-
børnene og to måltider til sponserede 
dagskolebørn. Skoledagen går fra kl. 7 
til kl. 17, fordelt mellem undervisning 
og pauser, der passer med det varme 
klima.

Skolen har en sygeplejerske tilknyttet 
og et rum til syge elever, hvor det of-
test drejer sig om malariatilfælde. HIV 
er et velkendt problem. Da vi besøgte 
skolen, var syv elever i behandling, 
men der er mistanke om flere.
Til ære for gæsterne var der under

holdning. Det var en rørende, munter 
og flot oplevelse. En af  pigerne holdt 
en meget fin tale med megen tak til 
Verdens Børn og fadderne for deres 
engagement i skolen. Underholdnin-
gen bar tydeligt præg af, at skolens 
elever deltager i de mange frivillige 
aktiviteter med musik, drama og dans, 
men der er også aktiviteter i sport, 
debat og teknologi.

Vigtige donationer
Med stolthed viste Sr. Elizabeth 
os, hvad de seneste donationer er 
brugt til: Et såkaldt pit-latrin, der er 
et vigtigt supplement til det gamle. 
Kogekar, hvor maden tilberedes af  
skolens fire kokke. En kopimaskine. 
Græsklipper, et vigtigt redskab for at 
holde græsset kort, så det ikke bliver 
udklækningssted for malariamyg, og 
en netop planeret sportsplads, som 
senere skal indrettes til sports- og 
legeaktiviteter.

Berigende 
selv at se det

Som kommende projektansvarlig 
var det lærerigt for mig at følge 
de mere garvede under besøg 
på skolerne – og berigende at se 
tingene med egne øjne
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Færdig sovesal
Et stort ønske på skolen er at få 
færdiggjort byggeriet af  sovesal, så 
pigerne kan ”nøjes med ” køjesenge i 
to etager og få bedre plads. Byggeriet 
er doneret af  et tysk selskab, som Sr. 
Elizabeth fortsat må være i kontakt 
med, hvis sovesalen skal færdiggøres.

Besøg hos pigerne
Det var en uforglemmelig oplevel-
se at besøge seks af  pigerne i deres 
hjem. En af  lærerne havde formidlet 
kontakterne, og forældre og piger 
viste stolt deres hjem frem. Vi så 
hytter med sovepladser, kogesteder og 
ryddelige gårdpladser og men ingen 
elektricitet. Vandet hentes flere kilo-
meter borte.
Forældrene fortalte, at de havde valgt 
Maderaskolen til deres piger, fordi den 
har et godt omdømme.  

Eksamensdag
Eksamen for 7. klasse blev vores sidste 
oplevelse på skolen. Der var prøve i 
engelsk den første dag og de tilfor-
ordnede og Sr. Elisabeht forberedte 
pigerne med både beroligende og al-
vorlige ord. Elever fra naboskoler kom 
også til eksamen på Madera, som 

har de bedste faciliteter til den slags.
Vi afsluttede besøget på Madera 
skolen meget hjerteligt, og rejste hjem 
med en klar fornemmelse af  skolens 
tilstand – både set som den stabile 
daglige drift og de behov for udvik-
ling, som kan tilgodese både pigerne 
og deres fremtid.

En PA‘er er den projektansvarlige for den enkelte skole. 

Han/hun skal forestå kontakten til skolen og fadderne. Arbejdet består 

primært af kontrol af børnelister, årlige børnebreve og fotos til faddere, 

skolens årsrapport til faddere, årlig gennemgang af skolens økonomi og 

endelig besøg på skolen.

“

“
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 ❙ Af  Mie Holm

Kan støtte forældrene
Jeg hedder Akwi Cecilia og er 30 år. Jeg gik ud af  primary 
(grundskolen) i 1998, og har taget en eksamen fra Gulu 
Universitet som bachelor i udviklings Studier. 

Lige nu arbejder jeg i Teso Student’s Udviklings Forbund 
og Slovak Non Ledelsesorganisation i Kumi District, som 
understøtter pigers videre uddannelse. Gennem mit arbejde 
har jeg fået mulighed for at møde mange venner. 

I kraft af  min uddannelse er jeg i stand til at sørge for mine 
yngre brødre og kan også tage mig af  mine forældre, der 
har brug for pleje, mad og tøj. 
Jeg har netop fået en lille pige og betaler for, at hun kan gå 
i vuggestue. 

Mine fremtidsplaner er at fortsætte mit uddannelsesforløb 
og skaffe pengene ved forskellige aktiviteter.

Uddanner sig trods modgang
Mit navn er Atim Winifred. Jeg er 17 år gammel og gik ud 
af  Madera-skolen i 2013 efter 7. Klasse. Mine forældre er 
døde, men jeg har fire brødre.

Mit liv lige nu er skolegang og hårdt arbejde. Jeg er netop 
startet i Secondary school i Soroti, og udenfor skoletid ar-
bejder jeg for en familie med alt det, der hører en hushold-
ning til.

Mit fremtidige ønske er at blive lærer. Jeg har planlagt et 
uddannelsesforløb efter senior 4. Jeg vil gerne undervise på 
en primary skole og senere tage en uddannelse for at kunne 
undervise på en secondary skole.

Jeg bor i Soriti med min ældste bror, der er alkoholiker, og 
jeg forsørger os begge to. Vi har ingen kontakt med vores 
andre brødre.

Den eneste hjælp, jeg kan se, er at bede - bede for mig selv 
og min bror.

Møde med tidligere 
Madera-elever
Under vores projektbesøg mødtes vi med en række af  de tidligere elever 
fra Madera-skolen og bad dem fortælle, hvordan deres liv former sig nu.
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 ❙ Af  Karen Oxenbøll
   bestyrelsesmedlem

Den frivillige indsats bliver værdsat i en 
sådan grad, at den i år blev nævnt af  
både Dronningen og Statsministeren 
i deres nytårstaler. Verdens Børn er 
100 % baseret på frivilligt arbejde, og 
vi har mere end 40 års erfaring med, 
hvordan man takler både de udfordrin-
ger og de muligheder, der ligger heri. 

Det mest presserende
Lige nu mangler vi først og fremmest 
folk til vores kommunikations- og 
fundraisinggruppe. Men vi kigger 
også efter en håndværker, der kunne 
tænke sig at arbejde i Uganda som 
praktikant i en begrænset periode 
med praktiske opgaver. 
Du kan læse mere om de konkrete 
job på frivilligjob.dk, hvor der findes 
beskrivelser af  de enkelte jobs. Du er 
også meget velkommen til at kontakte 
frivillige-koordinator Karen Oxenbøll 
(kmo@verdensboern.dk, tlf. 21 31 51 
18), for en snak om mulighederne. 

Lige nu er der også mulighed for at 
blive en del af  vores bestyrelse. På 
generalforsamlingen i april skal der 
vælges 2-3 nye medlemmer, ligesom vi 
har brug for en projektansvarlig. Hvis 
det kunne være interessant for dig, 
kan du kontakte formand Flemming 
Bjørk Pedersen (fp@verdensboern.
dk, tlf. +46 152 10 819).

Og lidt om arbejdet
Vi er i dag ca. 50 frivillige, som arbej-
der for Verdens Børn. Unge og gamle, 
studerende og folk, der ikke længere 
er på arbejdsmarkedet. Nogle har væ-
ret med i årevis, andre vælger at yde 
en indsats i en begrænset periode.

Otte af  os er medlemmer af  bestyrel-
sen og har det overordnede ansvar for 
økonomi, strategi og Verdens Børns 
principper. Fire af  de otte bestyrel-
sesmedlemmer arbejder desuden som 
projektansvarlige – vi har 12 projekt-
ansvarlige i alt. Som projektansvarlig 
står du for løbende tilsyn og dialog 
med vores projekter i udlandet og er 
bindeleddet mellem projektet og de 
faddere, som støtter det. 

De øvrige frivillige er beskæftiget med 
diverse administrative opgaver, med 
kommunikation og med fundraising.  

Intet hovedsæde
Vi er spredt over det ganske land, og vi 
har ingen lokaler. Vi tilstræber dog, at 
alle frivillige samles tre gange om året. 

For tiden mødes vi oftest på Frederiks-
berg Bibliotek. Bestyrelsen holder ca. 
10 møder om året, hvoraf  hovedpar-
ten foregår via Skype. 

Herudover er der forskellige arbejds-
grupper, bl.a. en Asien-gruppe og 
en Uganda/Bulgarien-gruppe for 
de projektansvarlige. Der er også en 
kommunikationsgruppe og forhåbent-
lig snart en fundraisinggruppe. Du 
kan også arbejde med etablering af  en 
lokalgruppe, der udbreder kendskabet 
til Verdens Børn i lokalområdet. Vores 
mest aktive lokalgruppe er i Svend-
borg.

Grupperne er selvstyrende med et 
højt niveau af  indflydelse og ansvar 
for egne aktiviteter, og som frivillig 
har du fuld adgang til dagsordner og 
referater fra bestyrelsesmøder. 
Endvidere modtager alle frivillige hver 
måned et kort nyhedsbrev om, hvad 
der er sket i den forgangne måned.

Frivillig i Verdens 
Børn – noget for dig?

Hvis du kender nogle, der kunne være interesseret i 
at blive frivillig i Verdens Børn, håber vi selvfølgelig,  
du vil lade indholdet af denne artikel gå videre. 

Du kan også hos Karen Oxenbøll 
(kmo@verdensboern.dk, tlf. 21 31 51 18) 
få vores nye brochure om at være frivillig i Verdens Børn. 

Se i øvrigt oversigten over bestyrelsen 
og projektansvarlige på side 15.

Vi mangler folk til kommunikation og fundraising 
– og en håndværker til Uganda
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 ❙ Af  skoleleder 
Nakalubo Naome 

(fortalt til Niels Erik Westermann, 
projektansvarlig)

”Vi er et personale på 16 personer 
til de i alt ca. 450 børn på Kakundi 
Community School and Home.  
Knapt 200 af  børnene støttes af  
Verdens Børn. Vores skole ligger i 
Rakai-distriktet i det sydlige Ugan-
da og består af  en grundskole og et 
børnehjem. 

Vi har 10 klassetrin, hvor de første tre 
er for børn i førskole-alderen, mens de 
resterende syv klassetrin svarer til 1.-7. 
årgang.

Dagen begynder tidligt for de af  bør-
nene, der bor på skolehjemmet. 
Vi vækker dem kl. 5.30, og efter mor-
genmaden gør nogle af  dem rent i 
huset, mens andre arbejder på skolens 

jordstykke med at dyrke grøntsager. 
Kl. 7.20 tager børnene bad og gør sig 
klar til undervisning i klasserne. 

Skoledag på otte timer
Alle dage begynder undervisningen kl. 
8.30, dog holder vi mandag og fredag 
en kort samling inden undervisningen 
starter i klasserne.
Elverne undervises i lektioner af  30 
minutter. Fra kl. 10:30 til 11:00 er der 
pause, og så igen undervisning frem til 
kl. 13, hvor børnene spiser frokost og 
holder fri.

Kl. 14 fortsætter undervisningen, og 
fra 15.30 og en time frem har bør-
nene sportsaktiviteter og forskellige 
former for spil. Herefter begynder de 
børn, der bor på hjemmet, deres hus-
lige pligter. Vi spiser kl. 19, og 21.30 
er det sengetid.

Fri om søndagen
Der er dog visse variationer i skemaet. 
Om fredagen er der debat og quiz 
efter frokosten, og for børn i førsko-

lealderen til og med 2. klasse slutter 
undervisningen kl. 14. 

Om lørdagen er det kun børnene fra 
3. klasse og opefter, der undervises 
og kun frem til er kl. 13, mens der er 
underholdning og leg for alle fra kl. 
17.30, når de forskellige pligter som 
f.eks. tøjvask er overstået.

Søndagen er helt anderledes. Børnene 
må sove til kl. 7 og bade til kl. 8. Så 
samles vi alle sammen til bøn frem 
til kl. 10, hvorefter børnene kan lege 
eller foretage sig noget praktisk i hus 
og have.”

Som projektansvarlig blev jeg en 
smule forpus tet over at høre 
Nakalubo Naomes beskrivelse af  
børnenes skoleuge. 
Omvendt må man sige, at dele af  den 
nye danske skolereform - med bl.a. 
heldagsskole og bevægelse - allerede 
praktiseres på Kakundi Community 
School and Home i Uganda. 

Dagligdag på 
Kakundi School 
Skolegangen er kombineret med huslige pligter 
for børnene på Kakundi

Tidlig morgen Rengøring med efterfølgende Sportsaktiviteter er en fast 
 afbrænding af affald.  del af skoledagen
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 ❙ Af  Annelise Terndrup Pedersen, 
   projektansvarlig

Nuwan Kangara er elev på Senkadagalaskolen for 
blinde og døve børn i Sri Lanka. Selv er han døv, 
men han klarer sig godt i skolefagene og i de akti-
viteter, som skolen arrangerer uden for almindelig 
skoletid. Til sommer skal Nuwan op til den obliga-
toriske afgangsprøve efter 11. Klasse.

Han har kun et ønske for sin fremtid: At blive 
kunstner. Han har deltaget i adskillige tegnekon-
kurrencer både lokalt og nationalt - hver gang med 
gode placeringer. Skal han videre ad den vej, kræver 
det imidlertid, at han får erhvervsfaglig træning i fo-
tografering og oliemaling. Skolen er overbevist om, 
at han vil få succes, hvis han får en god oplæring 
inden for de fagområder.

Tegnelærer som drivkraft
Tegnelæreren, Kumara Rajapakshe, er et stort aktiv 
for skolen. Hans elever opnår flotte resultater ved 
den obligatoriske eksamen hvert eneste år, og han 
opmuntrer sine elever til at deltage i konkurrencer 
uden for skolen. Vi fortalte i bladet fra maj 2014 
om en anden af  hans elever, Udeni på 17år. Også 
hun drømmer om at blive kunstner. De er begge 
eksempler på tegnelærerens evne til at få eleverne til 
at udfolde deres talenter. 

Men der er mange flere talentfulde børn end de to. 
Det så jeg, da jeg besøgte skolen i november 2013. 
Det var en glæde at opleve den entusiasme og seriø-
sitet, som både lærer og elever udviste.

Nuwan Kangara 
vil være kunstner

Og den 19-årige viste talent i Verdens Børns tegnekonkurrence, 
hvor han løb med førstepladsen

Nuwan med sin tegnelærer, 
Kumara Rajapakshe, der evner at få børnene 

til at udfolde deres talenter
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 ❙ Af  Wagn Winkel, 
   projektansvarlig

Knapt tre pct. af  Indiens befolkning 
har en form for handicap. De er udsat 
for generel ringeagt og udelukkes i høj 
grad fra det almindelige liv i samfun-
det. Offentlige myndigheder gør stort 
set intet for at hjælpe dem, hverken 
når det gælder offentlig service, ind-
retning af  bygninger eller transport-
muligheder. Generelt forventes det, at 
de handicappede skal være taknem-
melige for al hjælp, og de betragtes 
ikke som personer, der kan bidrage til 
samfundet. 

Anderledes evner
St. Joseph’s Development Trust 
(SJDT) startede et hjem i 2012 for at 
støtte navnlig mentalt handicappede 

børn. SJDT lægger vægt på, at børne-
ne ikke betragtes som handicappede, 
men som børn med anderledes evner 
(”differently abled” – ikke ”disabled”).
 
Hovedformålet med institutionen 
er at skabe tillid blandt de mentalt 
udfordrede børn gennem både fysisk 
og psykisk træning. Institutionen søger 
at inddrage den enkeltes situation i 
det lokale miljø med henblik på at 
gennemføre ændringer, der passer til 
barnets behov og med fokus på inte-
gration i samfundet.

Institutionen har ansat en professionel 
fysioterapeut, der træner med børne-
ne. Der er dagligt yoga, som i praksis 
svarer til gymnastik tilpasset børnenes 
færdigheder, og speciallærere undervi-
ser børnene, hvor de fleste har talebe-
svær og hverken kan læse eller regne. 
Ofte er øvelserne helt enkle som f.eks. 
at kunne genkende forskellige gen-

stande på et bord ud fra tegninger, der 
viser de pågældende genstande.

Stolte børn
Nogle børn modtager hjælp i deres 
hjem, men de mest handicappede bor 
på Pudu Udhayam, hvor den fysiske 
og mentale optræning foregår. Der 
arrangeres forældremøder hver anden 
søndag, hvor børnene demonstrerer 
deres fremskridt, samtidigt med at 
forholdet til familien søges opretholdt. 
Flere af  børnene er dog forældrelø-
se eller simpelthen forladt af  deres 
forældre.
Børnene virker glade og er generelt 
meget udadvendte over for fremmede. 
De er stolte af  at vise, hvad de kan.
Verdens Børn støtter p.t. 16 af  disse 
børn på hjemmet. Hjemmet modta-
ger også støtte fra regeringen. Det er 
flot, at vi har faddere, der er villige til 
at støtte nogle af  de allermest træn-
gende børn i Indien.

Handicappede 
rangerer lavt i Indien 
Børn med handicap forlades ofte af  deres forældre, 
men et VB-projekt, Pudu Udhayam, tager hånd om dem.

Børnene trænes dagligt 
af en fysioterapeut  

Speciallærere underviser børnene, 
hvoraf mange har talebesvær
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NYT FRA PROJEKTERNE

Verdens Børns hjælpearbejde består primært af etablering samt hel eller delvis drift af udviklings- og 
skoleprojekter i Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien.

INDIEN

Ingeniørgave til Durgapur
Med sang, dans og fællesspisning 
indviede børnehjemmet Durgapur 
i december sin nye hostelbygning, 
som er doneret af  Ingeniører uden 
Grænser.
Dermed er der sat punktum for to års 
byggeri, hvor IuG’s byggesagkyndige 
har stået for tilsynet i hele byggefasen.
Nu hvor rammerne er på plads gæl-
der det indretning og andre ønsker. 
Verdens Børns bestyrelse har doneret 
5.000 kr., som sammen med andre 
donationer, kan dække indkøb af  en 
generator, Svendborg Lokalgruppe 
støtter indkøb af  symaskiner, men 

projektet vil også meget gerne mod-
tage brugte bærbare computere.  Så 
hører I om nogle, vil vi kunne tage 
dem med i forbindelse med kom-
mende projektbesøg. 

Ludwig Chr. Nielsen og 
Maja Nielsen repræsenterede 
Verdens Børn ved indvielsen, 
da vores formand, Flemming 
B. Pedersen, lige som Iug’s 
formand, Steen Frederiksen, 
havde fået forfald.

BULGARIEN

Motiverede romaer
Lederen i Mechka, Peter Konov, er  
meget taknemlig for al hjælp fra Dan-
mark. Skolens økonomi er ringe, men 
det er alligevel en god skole med man-
ge tilbud og aktiviteter. Dem søger han 
projektstøtte til, og desuden hjælper 
Verdens Børn med skolemad, materi-
aler og forsendelser fra Danmark. Det 
motiverer romafamilier til at sende 
deres børn i skole, og en obligatorisk 
forskoleklasse hjælper med at integrere 
børnene og lære dem bulgarsk. 
Skolen har netop via Skt. Petri Kirke i 
København fået doneret en ny ovn til 
køkkenet. 

Den nye ovn

Nu både drenge- 
og pigebolig
Efter en del besværligheder har vi 
nu i Dupnitsa både en drenge- og en 
pigebolig til unge, som skal forlade 
hjemmet, når de fylder 18. 
Lederen Krassimira takker for do-
nationerne, som gjorde renovering 
og indretning af  pigeboligen mulig. 
Kommunen betaler driften efter ende-
lig godkendelse her i januar 2015.
Salg af  ting, børnene laver på værk-
stedet, har også i 2014 givet penge til 
forskellige redskaber til værkstedsarbej-
de og alle børnenes fritidsaktiviteter. 

Børnehjemmet nu lukket
Det store børnehjem i Lukovit er 
som planlagt lukket. Børnene skal nu 
bo i mindre boligenheder, og helst i 
nærheden af  slægtninge. Børnene skal 
så vidt muligt integreres og gå i byens 
skoler. 
Med EU-støtte er der bygget to nye 
bolighuse til de handicappede børn 
i byen. Verdens Børn støtter også tre 
unge fra Lukovit under uddannelse 
i andre byer efter aftale med lede-
ren, Tsekova. Samtidig med de nye 
børnehuse blev der indrettet et stort 

Tak for sponsorgaven, som gav bør-
nene mulighed for en sommer-udflugt 
med kultur og fornøjelser. 

 Lego kan altid henrykke

Julegaver - nyt strik 
fra Danmark

terapi- og socialcenter i byen til vores 
og andre handicappede børn i byen. 
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KØB I VORES WEBSHOP

Da tegnekonkurrencen i forbindelse med Verdens 
Børns jubilæum sidste år var slut, lå der ikke mindre 
end 230 smukke, rørende, farveglade eller efter-
tænksomme tegninger fra børnene på de deltagende 
skoler og projekter.
Ud af  den store bunke har vi – trods det svære valg 
– udtaget nogle tegninger, som vi nu takket være GP 
tryk i Grenå og Jensen print, København, kan sælge 
som postkort.

Hvert kort måler 10,5 x 15 cm og er enkeltsidet, dvs.   
                         det behøver ikke komme i en kuvert.

Mangler du en gave til en ven eller et familiemedlem, har Webshoppen i Verdens Børn flere 
gode valgmuligheder, som halskæder, postkort eller et gavekort til den, der har alt!

Se det mere på www.verdensboern.dk   under ”Webshoppen.”

Vil du hellere bestille samlet eller direkte, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til 
Bente Fabech: info@verdensboern.dk. , tlf. 23 36 63 28 

Giv en uddannelse
Når børnene på vores projekter har afsluttet deres grundskoleud-
dannelse (7. Klasse), indstiller den skole, hvor barnet går, hvilke 

børn, der burde fortsætte i en efterfølgende praktisk 
eller teoretisk uddannelse.

Nogle af  vore faddere vælger at støtte deres fadder-
barns videre uddannelse, men ikke alle. I det om-
fang vore midler tillader det, går Verdens Børn ind 
og dækker udgifterne til uddannelse af  ”fadderløse” 
børn. Vi arbejder målrettet på at øge Uddannelses-
fondens størrelse, for at give så mange af  de egnede 
børn en videre uddannelse.

Du vælger selv, hvor stort et beløb du kan støtte 
med. Det mindste beløb er 100 kr. og det højeste 
900 kr. Når du køber gavekortet, sender vi dig både 
kort og en kuvert, hvor der på kortet fremgår, hvad 
du har valgt at støtte i modtagerens navn og med 
hvilket beløb.

Postkort tegnet af  børn på vores projekter

Foto Morten Lundrup



15

ORGANISATION
Fadderskabskontoret
Verdens børn
Kaløvej 6, 8410 Rønde

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

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

Kirsten Jensen
tlf. 45 42 45 68
kj@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

Suppleant 
Ditte Nørgaard Holm 
tlf. 22 23 30 52
dnh@verdensboern.dk

Suppleant 
Merete Hansson
tlf. 23 37 05 62
mh@verdensboern.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. 45 87 55 45 / 51 94 39 60
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, Uganda 
og Bulgarien. Bestyrelsen va-
retager den daglige ledelse af 
organisationen.

Økonomi
Indtægten udgjorde 6,6 mio. 
kr. i 2013. administrationsom-
kostninger 2,7 pct. Regnskabet 
revideres af statsautoriseret 
revisor og offentliggøres på 
hjemmesiden.

Indsamlinger
Frimærker:
Verdens Børn
Kaløvej 6
8410 Rønde
Tlf. 86 37 24 36

Tøj
Firmaet Trasborg anviser nær-
meste tøjcontainer,
tlf. 43 52 63 87

Generel information
info@verdensboern.dk

Foredrag om Verdens Børn
Kontakt tlf. 70 26 01 06 eller
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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Vi søger frivillige til vores 
skole i Kakundi

Skolen er en landskole i Rakai i Syd-Uganda, 10 km fra nærmeste lands-
by. Den ejes og drives af  Juveniles Welfare Service, en lokal NGO, som 
Verdens Børn samarbejder med.
Skolen omfatter en 3-årig børnehaveskole og en 7-årig grundskole (pri-
mary school) med samlet ca. 450 elever, hvoraf  knapt 200 børn støttes af  
Verdens Børn. Dertil kommer et børnehjem, hvor der bor ca. 70 børn. 

Vi søger 1-2 frivillige håndværkere/lærlinge eller personer med 
stort håndværkerflair, der kan hjælpe med at holde skolens 
ejendomme vedlige og udføre følgende projekter, som skolen 
har fået penge til:
• Reparation af  betongulve 
• Reparation af  lærerboliger
• Reparation/ udskiftning af  skolens tagrender

Der er derfor behov for frivillige håndværkere/lærlinge med kunnen 
indenfor murer-, tømrer/snedker- og blikkenslager faget. Herudover for-
venter skolen, at den frivillige i et vist omfang vil være en ekstra ressour-
ce-person i relation til billedkunst og keramik.

Opholdet vil have en varighed af  2-3 måneder evt. længere, hvis den 
frivillige og skolens ledelse ønsker det. Opholdet er ulønnet, og du betaler 
selv rejse, ophold, kost etc. 

Et ophold på ét af  Verdens Børns projekter kan være meritgivende, hvis 
du er i gang med en uddannelse. 

Har du lyst til at gøre en forskel, så send din motiverede 
ansøgning og CV til praktikansogning@verdensboern.dk
 
Læs mere om vores projekter på www.verdensboern.dk


