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I august-nummeret af medlemsbladet berørte jeg de synlige fremskridt, som siden år 2000 er gjort for at give den fattige del af jordens
befolkning bedre levevilkår. Selvom FN´s otte ”2015-mål” bragte os
et godt stykke fremad, er der stadigvæk - både i de rige og i de fattige
lande - en bred vifte af udfordringer. Så som at finde løsninger på
årsagerne til at folk flygter eller migrerer. Og at finde løsninger, der
kan reducere de tiltagende klimaproblemer.

Produktion
trykteam svendborg as
Papir: Scandia 2000
Forsidefoto
Drenge fra Durgapur, Nordindien

Uddannelse står fortsat højt på listen over målsætninger, men er gjort
langt bredere. Før drejede det sig om grundskoleuddannelse til alle,
men nu er målet (nummer fire) at sikre rummelig kvalitetsuddannelse
og livslange læringsmuligheder for alle. Det første af delmålene lyder:
Sikre at alle piger og drenge i år 2030 på lige vilkår gennemfører
gratis og kvalitetsbetonet grund- og mellemskoleuddannelse, som de
på relevant og effektiv vis får noget ud af.

Uganda adskiller sig
Verdens Børn har sit fokus på grunduddannelse, som er afgørende
for bekæmpelse af fattigdom. Det vil sige, at vi først og fremmest
(men ikke udelukkende) tager sigte på uddannelse til og med 10. klasse i Bangladesh, Indien, Sri Lanka og Bulgarien og på uddannelse til
og med 7. klasse i Uganda. Forskellen skyldes, at uddannelse efter 7.
klasse sjældent er gratis inden for Ugandas skolevæsen.
Skal det 4. globale måls fokus på både grund- og mellemskoleuddannelse føre til en justering af vores kerneydelse? Svaret afhænger af
situationen i landene, hvor vi har aktiviteter.
Især Ugandas holdning til dette mål bliver vigtig. Vil landet indføre
gratis mellemskoleuddannelse for alle?
For de unge uganderes skyld håber jeg, at dette sker! I så fald vil det
være naturligt at omdefinere varigheden af et fadderskab til et barn i
Uganda. Men først da.
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Medlemsbladet
udkommer 4 gange årligt.
Oplag: 3000

“

Verdens Børn har sit
fokus på grunduddannelse, som er afgørende for bekæmpelse af
fattigdom

“

17 nye mål
Mere end 150 stats- og regeringsledere var den 25. september i år til
FN-topmøde i New York. Til erstatning for 2015-målene vedtog de i
alt 17 mål for bæredygtig udvikling frem til år 2030. Verdens ledere
vedtog desuden 169 delmål.
Disse globale målsætninger adresserer alle tre dimensioner af bæredygtighed, nemlig at bekæmpe fattigdom, sikre økonomisk udvikling
og at forbedre klima/miljø.

Grafisk tilrettelæggelse
www.trykteam.dk
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KORT NYT
Ta‘ til Svinninge den 28. november
Den dag løber det traditionsrige julemarked nemlig af
stablen. Det vrimler med
salgsboder på årets julemarked.
Den ”grønne bod” har dekorationer af alle slags til julen, den ”lækre
bod” rummer bl.a. hjemmebag, marmelade, marcipan, mens den ”bløde
bod” har et stort udvalg i strikkede,
syede og hæklede ting samt nisser.
I ”genbrugsboden” findes mange

Julegave-gavekort

Her op til den søde december-tid vil
vi gerne slå et slag for Verdens Børns
gavekort.
Mangler du en ide til en ven eller et
familiemedlem, kan du købe et gavekort, hvor du selv bestemmer beløbets
størrelse - fra 100 til max 900 kr.

brugte ting af god kvalitet incl. brugt
legetøj, og så er der ”gæsteboder”
med flotte smykker og keramik. Igen i
år får vi en del vareprøver i bl.a. sengetøj, badeværelsesforhæng og lign.
På vores hyggelige og stemningsfyldte
cafe sælger vi gløgg, æbleskiver, kaffe,
frokost m.m., og børnene kan fornøje
sig med en fiskedam.
Vi håber, der møder mange op, da
overskuddet går ubeskåret til Verdens
Børn. De sidste to års overskud er

Du kan vælge mellem gavekort, der
støtter Verdens Børn generelt eller
VB’s Uddannelsesfond. Du kan også
vælge at give et gavekort, hvor beløbet
går til vores projekter i enten Bangladesh, Bulgarien, Indien, Sri Lanka
eller Uganda.
Når du køber gavekortet, sender vi
dig både kort og kuvert. Af kortet
fremgår det, hvad du har valgt at støtte i modtagerens navn og med hvilket
beløb. Desuden er der plads til, at du
kan tilføje dine egen personlige hilsen.
Se i øvrigt vores udvalg af gaver på
side 14 eller www.verdensboern.dk

gået til færdiggørelse af bl.a. indendørs toilet og bad på Mukono skole,
som blev omtalt i bladet Verdens Børn
i august.
Julebasaren afholdes lørdag den 28.
november fra kl. 10-14 på Katrinedalskolen, Afdeling Svinninge.
Venlig hilsen
Svinninge Inner Wheel
Grethe Laursen

En STOR tak

Opfordringen i det seneste nummer af Verdens Børn til at rekvirere VB foldere, som kunne lægges i
venteværelser, biblioteker mv., er i
den grad blevet vel modtaget.
På nuværende tidspunkt har en
snes frivillige tilbudt at uddele vore
foldere.
Tusinde tak for den positive modtagelse. Det betyder alt for os, at vi
har støtter derude, som er villige
til at give en hånd med.
Har du også lyst til at være med,
kan du kontakte
bente.fabech@gmail.com
eller ring tlf. 23 26 63 28

Brugte mobiler har
givet 25.000 kr.
For 4. gang er der solgt brugte mobiltelefoner fra KMD til Stones til fordel
for Happy Home i Sydindien.
Denne gang gav mobiltelefonerne
ca. 5.000 kr. Dermed har støtten fra
denne aktivitet nu rundet 25.000 kr.
Endvidere var VB-bestyrelsesmedlem
Per Lindrup vaks, da aarhus arkitekterne for nylig skiftede telefonsystem,
og omkring 50 gamle mobiltelefoner
stod til udsmidning.
I stedet for at havne på genbrugspladsen kom de til Stones og genererede
1.000 kr. til Verdens Børn.
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Et inspirerende besøg
på Mukono
Besøget viste, at samarbejdet mellem Verdens Børn og JWS bærer frugt

Der vinkes til fotografen

❙❙ Af Zaina Segujja og

Maimona Segujja

Vi er to rejseglad tvillinger ved navn
Maimona og Zaina Segujja, og vi
besøgte Mukono Children’s Home
i forbindelse med vores ophold i
Uganda. Vi blev begge studenter fra
Kalundborg Gymnasium i sommer og
valgte herefter at tilbringe tre måneder (august, september og oktober) i
Uganda, hvor vores far oprindeligt
kommer fra. Dette var vores syvende
besøg i Uganda, men dog den første
gang vi i løbet af vores 18 år var her
på egen hånd.
Før vi rejste, gjorde en venindes far os
opmærksomme på projektet i Mukono, da han som Rotary-medlem i
Kalundborg har været med i støtteprojektet til skolen. Han opfordrede
os til at lægge vejen forbi skolen, og
med den tilknytning til projektet fik vi
hurtigt skabt kontakt til Torkil Eriksen
fra Verdens Børn, der viderestillede

Zaina og Maimona sammen med nogle af Mukono-børnene

os til hjemmets administrative leder,
James Lubanga.

Utroligt engagement
Besøget fandt sted d. 25. september,
hvor vi fra vores hjem i Munyonyo
begav os til skolen og børnehjemmet i
Mukono. Her blev vi budt velkommen
af James, som allerede fra første færd
virkede imødekommende og utrolig
engageret i skolen og dens aktiviteter.
Vi fik os en lang snak med ham om
skolens historie og alle de udviklinger, den har gennemgået i årenes
løb. Herefter fik vi sat billede på
den historie og udvikling, han havde
berettet om, da vi sammen med ham
og stedets rektor, Margaret Nakyobe,
efterfølgende gik en tur på skolens
område.
På vores rundvisning fik vi blandt andet set de mange faciliteter, som støtten fra Danmark er gået til, heriblandt
pigernes nye sovesal med tilhørende
toiletter og bad. Vi så det nye regnvandsbassin, som James med glæde
fortalte, har gjort hverdagen meget
lettere for skolens 286 børn. Da vores
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besøg faldt på en normal skoledag,
var der undervisning, men vi besøgte
alle klasserne fra børnehaveklassen
til klassetrin P7. På denne runde fik
vi mulighed for at hilse på børnene,
præsentere os selv og grine med vores
mange navnesøstre (vores ugandiske
navne er Nakato og Babirye, som vi
også stadig har.)

Vil være endnu bedre
Tilbage på James kontor handlede
snakken nu om fremtiden. Vi snakkede med ham om deres intentioner
for stedet, og hvordan de selv gerne
ser skolen og hjemmet udvikle sig.
For selvom de på skolen er kommet
rigtig langt, stræber de stadig efter at
gøre hverdagen lettere for hjemmets
beboere og skolens elever.
Det var alt i alt et meget givende
besøg, som bekræftede, at samarbejdet
mellem Danmark og Juvenile Welfare
Society (JWS) har båret frugt, og det
var inspirerende at se hvor meget tid
og sjæl, der bliver lagt i projektet.

Dårlige vilkår for fattige
børn og unge i Indien
❙❙ Af Wagn Winkel,

projektansvarlig

Indien har en befolkning, der omfatter
nogle af verdens rigeste mennesker,
alligevel lever ca. 1/3 altså ca. 400
mio. mennesker i ekstrem fattigdom.
Fire pct. af børnene i Indien kommer
aldrig i skole. Det er især børn af meget fattige forældre og handicappede
børn. 60 pct. af alle børn på landet i
alderen 6-14 år forlader grundskolen
i utide uden at gennemføre uddannelsen. Det betyder, at flertallet af fattige
voksne på landet reelt er analfabeter.
Problemerne forstærkes af, at lærer
ne er dårligt uddannede og dårligt
aflønnede, og undervisningsformen
er efter danske forhold meget ringe.

Lærerne er nødt til at tjene ekstra
penge – enten ved at opkræve betaling
fra forældrene eller ved at have andet
arbejde ved siden af. Undervisningen
i de offentlige skoler bliver derefter, og
forældre, der har råd, sender børnene
i privatskoler.

Drab på pigebørn udbredt
Fattige familier og navnlig enlige
mødre har ikke altid råd til, at børnene går i skole. De har intet andet valg
end at lade børnene arbejde. Navnlig
piger kommer aldrig i skole, eller de
må afbryde deres uddannelse, fordi
drengene har større status og fremtidigt skal tage sig af forældrene, når
de bliver gamle. Pigerne overgår til
mandens familie, når de bliver gift.
En pige betyder udgifter og bekymringer. Hun fører ikke slægtens navn

De unge piger i tekstilindustrien
arbejder typisk 12 timer – men ofte 15 –
dagligt i skifteholdsdrift.
Virksomhederne ”køber” pigerne af
familien på 3-4 års kontrakter

6

videre, og når hun bliver gift, flytter
hun væk fra sin egen familie for at
tilhøre sin kommende mands familie. Ved ægteskabets indgåelse skal
hendes familie betale en medgift eller
„gave”, som meget ofte afstedkommer
uforholdsmæssigt store økonomiske
omkostninger og problemer indbyrdes
i familien. En af følgerne ved medgift
kan være drab på pigebørn eller fjernelse af pigefostre. Et Danida-støttet
seminar om drab på pigebørn i Tamil
Nadu konkluderede, at drabene var
udbredt i fem distrikter, blandt andet
de distrikter, hvor Verdens Børn støtter flere børnehjem. I området er der
under 900 kvinder per 1000 mænd.

Udnyttes af tekstilindustrien
Tekstilindustrien udnytter i høj grad
de fattige unge piger.
Virksomhederne har forskellige

»

Trods stor rigdom nogle steder kommer fire pct.
af Indiens børn aldrig i skole, og 60 pct. af
børnene på landet forlader grundskolen i utide

størrelser - med ca. 100 til 6.000 unge
kvinder ansat. Pigerne arbejder på
skiftehold mere end 12 timer (ofte 15
timer) i døgnet - dag eller nat. De får
ikke de lovpligtige ferier. De unge
piger angives at være fyldt 16 år af
hensyn til myndighederne, men de er
ofte meget yngre - i det mindste når
de starter. Virksomhederne opsøger
de fattige familier for at overtale
familierne til lade 13-16 årige piger
arbejde hos dem mod løfte om en
bonus på 4.000-8.000 kr. efter tre til
fire års ansættelse.
Forældrene indgår aftale med fabrikken og får bonus udbetalt efter udløb
af kontraktperioden. Forældrene
får kun bonus udbetalt, hvis pigen
gennemfører den fulde kontraktperiode. Kontrakten er sjældent skriftlig. Pengene er beregnet til at skulle

bruges som medgift, når pigerne skal
bortgiftes i 20-21 år alderen.
Pigerne i tekstilindustrien bor under fattige og uhygiejniske forhold i
bygninger, der ejes af virksomheden.
Deres fritid kan tages fra dem uden
varsel, hvis der er brug for dem uden
for den normale skifteholds arbejdstid.
De får ikke overtidsbetaling. Der er
ingen foranstaltninger for arbejdssikkerheden, og nationale arbejdsretlige
love og regler overholdes ikke. Hvis de
skal have en eller flere fridage/feriedage må de arbejde tilsvarende mere
på andre tidspunkter. Der er mange
eksempler på, at piger begår selvmord
på grund af stress.

Gør Verdens Børn en forskel?
De skoler, vi støtter, arbejder alle aktivt for at fastholde børnene i uddan-
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nelsessystemet, og mange af dem får
mulighed for og støtte til at gennemføre uddannelser efter endt skolegang
– ja ligefrem universitetsuddannelser i
flere tilfælde.
Vi forsøger at motivere og fastholde
både drenge og piger i uddannelsessystemet så længe som muligt, men
vi har naturligvis mange eksempler
på, at piger i den giftemodne alder
afbryder deres uddannelse, fordi de er
blevet tilbudt ægteskab. Pigerne kan
ikke fortsætte deres uddannelse, når
de bliver gift (eller får børn), men vi
kan og skal ikke forhindre pigerne i at
stifte familie, selv om det går ud over
deres uddannelse.
Vores indsats kan synes som en dråbe
i havet – men det er den ikke for de
piger og drenge, som vi hjælper til en
bedre fremtid.

Jeg hjælper, fordi
jeg kan
❙❙ Af Sven Mogensen,

Greve

For nogle år siden besluttede min
kone og jeg at besøge Sri Lanka.
På daværende tidspunkt havde vi et
fadderskabsbarn via Verdens Børn
i Colombo og nogle flere i Kandy
på Senkadagala-skolen for døve og
blinde. Tidligere sponsorerede vi
også børn i udlandet via nogle andre
tilsvarende organisationer, men vi
havde en fornemmelse af, at kun en
begrænset del af den hjælp nåede
frem til børnene. Så motivet bag besøget på Senkadagala var ikke mindst at
forsøge at konstatere, i hvilket omfang
vores hjælp til børnene nåede frem.
Aftalen om vores besøg blev lavet via
VB, og vi blev afhentet på vores hotel
i Kandy af en veluddannet, engelsktalende og meget venlig kvinde, som
også fungerede som tolk for os under
vores besøg på skolen.

Én pc med talesyntese
Den daværende leder på Senkadagala
og hendes ægtefælle tog imod os og
viste os rundt på hele skolen, og vi
hilste på alle eleverne. Dog fik vi ikke
lov til at se børnenes soveområder. Vi
kom helt tæt ind på vores fadderskabsbørn og adskillige af deres forældre,
som var kommet for at vise os deres
taknemmelighed.
De blinde børn demonstrerede med
stor glæde, iver og lyst anvendelsen af
en pc (ved hjælp af en talesyntese), og
de sang og spillede musik for os, og
viste deres kunnen inden for den uddannelse, de var i gang med, nemlig
som stenhuggere.
Børnenes hovedlærer, en kvinde som

selv var blind, havde et eventyrligt,
dejlig engagement og viste en utrolig
lækker begejstring for undervisningen. Hun var blot ked af, at skolen
kun havde en pc med taleprogram til
undervisning af de af eleverne, som
var blinde.

Hvert barn sin konto
Skolelederen viste os skolens bøger,
hvoraf det fremgik, at hvert enkelt
barn har en konto, som viser, hvor
hjælpen fra os går ind. Vi fik forklaret,
at skolen har helt faste retningslinjer
med hensyn til, hvad børnenes penge
må - og ikke må - blive anvendt til.
Hver enkelt udgift var nøjagtig posteret og beskrevet, og vi kunne se, at
lang tid tilbage havde børnene ganske
ubeskåret modtaget alle de penge,
som vi havde overført til dem via VB‘s
konto i Danmark. Vi konstaterede,
at oversigterne umulig kunne være
konstrueret til lejligheden.
Jeg gav under familiens opsyn en
ekstra pengegave til hvert af mine
fadderskabsbørn, hvilket naturligvis
skabte stor glæde. Først på et senere
tidspunkt gik det op for os, at det
beløb, jeg havde givet til hvert af
børnene, svarede til en månedsløn for
en faglært voksenarbejder i Sri Lanka.
Det var jo blot nogle få hundrede
danske kroner.

Dokumentation for beløbet
Også skolens leder fik et beløb på
nogle få tusinde kroner til forbedring
af skolens hygiejniske forhold, som
bestemt trængte til en meget, meget,
meget kærlig hånd.
Nogle få af de døve børn på skolen
havde ikke nogen faddere. Så inden
vi afsluttede vores besøg på skolen,
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nappede min kone lige en til.
Efter et par dages nøje overvejelse gav
jeg, som anerkendelse af den blinde
skolelærers engagement med at lære
børnene så meget som muligt, skolen
endnu en pc med talesyntese. En god
måned efter besøget, sendte skolen
så vedhæftede fotos af de ting, som
skolen havde anskaffet for de ekstra
penge.

Høreapparater på størrelse med
walkie-talkies
Efter vores hjemkomst til Danmark,
fik jeg lyst til at få endnu et fadderskabsbarn uden syn. VB forklarede,
at for tiden manglede ingen blinde
børn en sponsor, men en døv dreng
fra en anden skole i Colombo stod og
manglede akut en fadder. Naturligvis
tog jeg ham straks ind i flokken af
mine fadderskabsbørn hos VB, som
for resten også inkluderer nogle fysisk
handicappede drenge i Bulgarien.
Kort tid efter modtog vi en beskrivelse
og et foto af den „ny“ dreng i
Colombo.

Børnene på VB’s projekter i Sri Lanka er
enten døve eller stærkt
hørehæmmede, mens
andre har store synshandicaps eller har
mistet synet helt.
For de sidstnævnte
børn på Senkadagalaskolen er en pc med
talesyntese en stor
hjælp i undervisning

»

Som ungt menneske mistede jeg synet,
og jeg ved derfor, hvor stor
forskel en håndsrækning kan gør

Til vores overraskelse slæbte han
rundt på et høreapparat på hvert
øre, der lignede en walkie-talkie. Jeg
spurgte mig selv, hvordan i alverden
drengen kunne løbe og spille fodbold
på lige fod med de andre børn med
sådanne nogle store apparater dinglende omkring hovedet.
Svaret, som kom fra VB, var, at kun
nogle få børn på skolen har almindelige små høreapparater, og at der ikke
er penge nok til at give alle børnene
de samme lige, gode vilkår, når det
gælder høreapparater.
I alt 18 børn mangler det gode udstyr.
Derfor har jeg nu givet VB
et tilsagn om at supplere
op med en ekstra månedlig hjælp på 9.000 kr.,

indtil de sidste 18 børn alle har fået de
små, praktiske høreapparater.

Mine motiver
Hvad er så mine motiver for at yde
denne hjælp til Verdens Børn? Først
og fremmest: At jeg kan.
Men det skyldes også, at jeg ved
selvsyn har konstateret, at hjælpen til
Verdens Børn når frem ubeskåret, og
at hjælpen virkelig forbedrer tilværelsen for hvert enkelt barn.

9

Måske er en medvirkende årsag også,
at jeg selv for mange år siden som
ungt menneske var ude for en ulykke
og fik ødelagt mine øjne og følgelig
mistede synet. Jeg ved godt, hvor stor
forskel en håndsrækning kan gøre.
Tak til de frivillige og ulønnede medarbejdere hos VB, som gør det muligt
for folk som os, at
hjælpe andre.

Ny hjemmeside gør
vejen til os endnu kortere

Den nye hjemmeside gør det lettere for dig at støtte Verdens Børn,
og så kan den spare administrationskroner, bl.a. gennem online-betaling
af alt - fra fadderskaber, til donationer og køb i gaveshoppen.

❙❙ Af Erik Oxenbøll

og Berit Henriksen
Hjemmesiden for Verdens Børn
er næsten ikke til at kende med
nyt design og flotte billeder fra
vores skoleprojekter. Men det er
ikke kun udseendet, der er nyt hjemmesiden har fået et løft på
mange forskellige måder.

Vores nye hjemmeside går
i luften inden årets udgang.
Målet med den er bl.a. at vise
i ord og billeder, hvor meget
Verdens Børns arbejde betyder for børn og unge ude i
verden. Den nye hjemmeside
fokuserer især på støttemulighederne og forstærker på den
måde vores anstrengelser for
at skaffe faddere til børnene
og penge til projekterne.
Hele indholdet på Verdens Børns
hjemmeside er blevet gennemgået og
opdateret. Med citater, interviews og
film prøver vi at illustrere, at støtte
til Verdens Børn gør en forskel: At
det nytter. Desuden har vi samlet
informationerne om skattefradrag og
betaling, og der er kommet særlige
sider for vores mange frivillige.

Online betaling
Et andet formål med den nye hjemmeside har været at gøre administrationen lettere. Både for brugerne og for
Verdens Børn. Vore brugere og støtter
har i længere tid ønsket at kunne
tilmelde sig de forskellige støtteordninger hurtigt og let – og i samme
omgang afvikle betalingen. Derfor er
online betaling nu blevet en mulighed på Verdens Børns hjemmeside,
samtidig kan vi spare administrationsomkostninger.
Med et par klik kan du vælge støtte-

form, og så bliver du sendt videre til
”kassen”, hvor betaling umiddelbart
bliver trukket på dit dankort. Du kan
f.eks. donere et enkeltstående beløb til
et selvvalgt børnehjem. Eller tegne et
fadderskab, hvor du selv kan foreslå
land, skoleprojekt og barnets køn. De
løbende betalinger foregår automatisk – månedligt, kvartalsvis eller
årligt efter dit valg. Støtten fortsætter,
indtil du selv opsiger den, og ved hver
betalingstermin får du en bekræftelse
på e-mail.
Køb i gaveshoppenshoppen kan
naturligvis også betales med dankort.
Det kan ikke være lettere.
Vi tror, at vore mange faddere og
bidragydere vil tage den nye betalingsløsning til sig. Hvis du ønsker at
skifte fra nuværende manuel betaling
med girokort, så henvend dig venligst
til Fadderskabskontoret (fadderskab@
verdensboern.dk, tlf. 7026 0106) in10

den 31. december 2015. Læs mere
om dette på hjemmesiden.

Gratis bistand fra tre
virksomheder
Den nye hjemmeside er blevet til med
gratis hjælp fra tre virksomheder.
Maria Lambert, som er grafiker, har
givet os værdifuld sparring i forhold
til grafisk design og layout. Morten
Lundrup, som er professionel fotograf,
har stillet sine mange flotte billeder fra
vores skoleprojekter til rådighed. Og
webbureauet Wemind har foræret os
en teknisk platform.
Hvis du har indhold
til hjemmesiden
så kontakt venligst webredaktør Berit
Henriksen: berit@verdensboern.dk
Har du ideer til nyheder, så kontakt
Michelle Barosin, som er nyhedskoordinator: mb@verdensboern.dk

Når noget er vigtigt
Gertrud Brøste gik nye veje, da hun skulle skrive ønskeseddel
til sin runde fødselsdag. Hun havde et vigtigt alternativ.

❙❙ Af Hanne Gregersen,

redaktør
”Jeg har ikke nogen specielle øns
ker, men I kan altid glæde mig med
spændende og fornøjelige oplevelser
sammen med dig/jer, lød invitationen
til gæsterne – og så fortsatte den:
En anden mulighed er at give et
bidrag til organisationen ”Verdens
Børn”. De vil blive brugt på den bedste måde til børn og unges uddannelse
på de projekter, som Verdens Børn
støtter rundt om i verden. Det er mit
oprigtige ønske.”
Gertrud Brøste har kendt Verdens
Børn i mange år og har stadig to fadderbørn i Indien. Tanken om at gøre
noget derudover kom, da hun mødte
nu afdøde Kirsten Jansbøl.
- Hun fik mig til at tænke på, om jeg
kunne gøre andet og mere, og det blev
så bl.a. til ideen med donationer til
Verdens Børn i forbindelse med min
fødselsdag, siger Gertrud Brøste, der
også mener at have set tilsvarende
initiativer andre steder.

kvittering - udover at tjekke deres
kontoudskrift fra banken.
Det havde Verdens Børn ikke lige svar
på, da hun spurgte – og så alligevel.
Projektansvarlige i Verdens Børn
havde tilrettelagt et kontrolbesøg i Indien oktober-november. Aftalen blev
derfor, at de skulle tage nogle billeder
fra projekterne, som Gertrud Børste
kunne få – og derefter sende til de af
hendes gæster, der havde betænkt VB.
- Sådan kunne jeg på en god måde
kvittere og samtidig fortælle, hvor
pengene var gået hen, siger hun.
Og lige en sidste oplysning: Gertrud
Brøstes fødselsdag indbragte Verdens
Børn ikke mindre end 4.600 kr. Det
svarer til, at to børn kan bo på et af
børnehjemmene, få undervisning, bøger, mad, tøj og lægehjælp i et helt år.
Ideen er til fri efterfølgelse, understreger hun, der yderligere glæder sig
over, at et ungt par blandt gæsterne
efterfølgende valgte at tegne sig for et
fadderskab.
Gertrud Brøste havde sat de små klistermærker fra Verdens Børn på bordkortene.
De kunne så virke som en katalysator for
samtalen ved bordene, hvor gæsterne ikke
nødvendigvis kendte hinanden på forhånd.

Rent praktisk greb hun det an på den
måde, at der sammen med invitationen til festen var vedlagt en henvisning til Verdens Børns hjemmeside
plus et gironummer til organisationen.
Efterfølgende spekulerede hun på,
hvordan de glade givere kunne se,
at pengene var modtaget – en slags
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KORT NYT

fra projekterne

UGANDA

Solpanel og nye
tagrender i Kakundi
❙❙ Af Niels Erik Westermann
Som tidligere nævnt i medlemsbladet
har Kakundi Community School and
Home nærmest været henlagt i mørke
efter solnedgang.

Årsagen er et udtjent sol-panelsystem,
og den uholdbare situation har stået
på i over et år. Det har især været
meget utrygt for børn, der skulle på
latrinet om natten.
Verdens Børn har netop afsendt kr.
70.000 til udskiftning af det gamle
solpanelsystem med et nyt, så der igen
kan blive lys på skolens område.

Ligeledes har skolen på grund af
defekte tagrender ikke kunnet høste
den nødvendige mængde regnvand
til den daglige husholdning. Da jeg
besøgte skolen i marts, var der ikke
meget vand tilbage i vandtankene, og
børnene var nødt til at hente vand fra
den nærliggende sø.
Siden da er tagrenderne blev udskiftet
via penge sendt fra Verdens Børn, og
dermed skulle også vandforsyningen
igen være normal.
Med nye tagrender løber regnvandet
igen i skolens vandtanke

Sovesal på vej
i Entebbe
❙❙ Af Lone Kamper Rietz
Entebbe-skolen har gennem de sidste
par måneder modtaget en del donationer fra faddere, venner af Verdens
Børn og andre donorer, så nu er skolen godt i gang med at bygge til.
Et tidligere hønsehus er ved at blive
bygget om til en sovesal for drengene, og en større tilbygning er også
undervejs.
Byggeriet er til stor gavn for lokalsamfundet, da det giver mange af de
handicappede børn, der har brug for
undervisning, mulighed for at komme
i skole.
De nye lokaler kan forhåbentlig tages
i brug indenfor overskuelig tid.
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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

Nyt fra Happy Home
og Santibari
Happy Home har netop modtaget
”Best Social Service Achiever Award”
– en pris der uddeles hvert år af Ta-

mil Nadu Press Employees Union.
Maria og Freja, der i 2013 var på
Santibari i en længere periode, har
anvendt deres sommer til at gense
stedet og pigerne.
Det var en stor og positiv oplevelse.

Overrækkelse af pris til Happy Home

Maria og Santibari-pigerne

Ikke alene var der en gensidige glæde
ved gensynet med pigerne, men også
ved at se, at forholdene på Santibari
er inde i en god udvikling.

BULGARIEN

Skolematerialer og
legeredskaber
❙❙ Af Astrid Møller

Vores børn har fået nye skolemateria
ler og er taknemmelige for hjælpen
dertil, ligesom indkøb til sportspladsen
er sat i gang.

Da en del af vores børn får behandling der, har hun indvilliget. Hjemmet
har modtaget de første legeredskaber
til gården - muliggjort af VB-gave.

I Bulgarien er skoleåret begyndt, og
det giver mange nyheder og børneskift, især i Mechka, hvor kommunen
sender ikke-romabørn til Pleven! Det
tegner ikke godt for fremtiden.

I Dupnitsa har kommunen bedt lederen Krassimira om også at overtage ledelsen af byens nye, EU- sponsorerede
børnehus til svage børn, der har brug
for behandling, psykologhjælp mv.

I Lukovit har børnene også i år
været på udflugt. Det er altid en stor
oplevelse for børnene, og vi får glade
billeder og en stor tak.

De nye skolematerialer er klar til udpakning i Mechka
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JULEGAVEIDEER

Køb dine julegaver i VB-shoppen og støt Verdens Børn
Se det samlede sortiment på www.verdensboern.dk – webshoppen.
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Send en julehilsen

Vi har tre sæt dejlige kort, der kan
bruges, når venner eller familie skal
have en hilsen.
Enkeltsidet postkort
med børnetegning
Fem kort 25 kr.
Dobbeltkort med engle
Fem kort 35 kr.
Hanefeldt-kort med kuvert
Fire kort 10 kr.

Solcellelampe

Efter fem timers opladning i solen
kan lampen lyse fire timer på højeste
styrke og 10 på laveste. Desværre har
producenten sat prisen op med 25 kr.,
og det bliver Verdens Børn også nødt
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Sendt direkte til et barn
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Lampen kan købes via webshoppen,
ring til Bente Fabech, tlf. 23 36 63 28
eller mail bente.fabech@gmail.com

Smukke halskæder

Halskæderne er fra Uganda. De bliver
lavet af blandt andre Naluwooza
Rehemah, som har haft tilknytning til
Mukono-skolen. Hun har haft en svær
opvækst som tidlig forældreløs. Senere
blev hun enke med fem børn, og i
2015 fik hun amputeret det ene ben.
Alligevel har hun formået at oprette
en lille lokal NGO, som støtter kvarterets enlige og handicappede mødre.

Måske et fadderskab?
Med et fadderskab støtter du et 14
bestemt barn på et af vore projekter. Børnene er enten forældreløse,
kommer fra fattige familier eller
er opgivet af forældrene, f.eks.
på grund af et handikap. Med et
fadderskab sikrer du bl.a. barnets
skolegang, mad og sundhed.
Fadderskab for barn
på børne/skolehjem

190 kr. md

Fadderskab for barn,
der bor hjemme
110 kr. md
Beløbet er fuldt fradragsberettiget.
Læs mere på verdensboern.dk
eller kontakt vores fadderskabskontor, tlf. 70 26 01 06

Korte kæder ���������������������������� 50 kr.
Lange kæder ��������������������������� 75 kr.
Gavepose med tre
forskellige halskæder ��������� 210 kr.
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ORGANISATION
Fadderskabskontoret,
Verdens børn
Kaløvej 6, 8410 Rønde, tlf. 70 26 01 06
fadderskab@verdensboern.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sri Lanka
Annelise Terndrup
tlf. 45 87 55 45
mobil 51 94 39 60
alt@verdensboern.dk
Senkadagala Deaf & Blind
School (1315)
National Council for the Deaf
(1328)

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

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 handicappede børn og børn fra fattige
hjem. Hjælpen gives uanset køn,
nationalitet, religion og politisk
anskuelse.
Hjælpearbejdet er primært
koncentreret om udviklingsog skoleprojekter i Indien,
Bangladesh, Sri lanka, Uganda og Bulgarien. Bestyrelsen
varetager den daglige ledelse af
organisationen.

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)

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

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

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

Nordindien
Chr. Mortensen
tlf. 28 58 67 38
cm@verdensboern.dk
Durgapur Child Care (1313, 1314)
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Tøj
Firmaet Trasborg anviser nærmeste tøjcontainer,
tlf. 43 52 63 87
Generel information
info@verdensboern.dk
Foredrag om Verdens Børn
Torkil Eriksen
tlf. 44 97 51 02 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. Årskontingent 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 fradragsberettiget, dog max 14.500 kr.
Særlige regler for gavebreve, se
www.verdensboern.dk
Husk adresseændring
Sendes til Fadderskabskontoret
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

Nickie Spile
frivillig siden 2013
Det startede, da jeg var mellem to jobs, og derfor pludselig havde ledig
tid, som jeg gerne ville bruge på noget meningsfuldt, frivilligt arbejde.
Jeg er med i VB’s kommunikationsgruppe og har bl.a. arbejdet med
at få skabt et grundlag for sponsorering fra virksomheder - noget, som
vi tror, har et stort potentiale. Nu er jeg så igen tilbage i et ret tidskrævende job, som ikke levner mig ret meget fritid. Derfor passer det mig
godt, at man i Verdens Børn har mulighed for at byde ind på forskellige
afgrænsede opgaver, når man har tid til det.
Det, der driver mig, er, at arbejdet er så meningsfuldt, og at foreningen er præget af ordentlighed, hele vejen igennem. Hertil kommer, at
arbejdet er udfordrende, men også utroligt givende, fordi vi frivillige
udgør en så spraglet forsamling i næsten alle aldre og med vidt forskellige baggrunde. Her kan man virkelig tale om et ”patchwork tæppe.”
Flere hoveder tænker oftest mere kreativt end ét, fordi de inspirerer og
udfordrer hinanden, og det er jo hele essensen, at 2 plus 2 godt kan gå
hen og blive mere end 4, hvis vi gør os umage og er lidt heldige. Den
gode ånd arbejdet udføres i, gør at man går glad hjem, og det er rart.

Afsender: ID-NR.: 46641, Verdens Børn International Børnehjælp Kaløvej 6 8410 Rønde

Det driver mig, at arbejdet i Verdens Børn
er så meningsfuldt

