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Der er gjort gode fremskridt. Ikke mindst med
hensyn til pigers grundskoleuddannelse
❙❙ Af Flemming Bjørk Pedersen
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Langt færre fattige
Heldigvis er der mange steder gjort store fremskridt.
For eksempel er andelen af ekstremt fattige reduceret fra 47 pct. til
14 pct., og andelen af underernærede fra 23% til 13%. Antallet af
mennesker uden adgang til rent drikkevand er halveret. Disse mål er
dermed opnået.
Der er også opnået væsentlige fald i dødsrater relateret til malaria og
tuberkulose samt mht. børne- og mødre-dødelighed.
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Medlemsbladet
udkommer 4 gange årligt.
Oplag: 3000

Hvert 10. barn ingen skolegang
Glædeligt er det også, at antallet af børn, som ikke er indskrevet i
grundskole, er næsten halveret. Alligevel får næsten hvert 10. barn
på kloden ikke en grundskoleuddannelse. Mange af dem har måttet
flygte fra krige.
Det markante fremskridt angående skolesøgende børn - fra 83 pct. i
2000 til 91 pct. i 2015 - skyldes især, at mange flere piger går i skole.
Denne glædelige stigning i andelen af piger, som lærer at læse, skrive
og regne, betyder tre ting: Reduktioner med hensyn til børne-dødeligheden, det forbedrer familiernes indtjeningsmuligheder og endelig,
at alle i husholdningen får gavn af det.
Formanden for Global Partnership for Education, Australiens fhv.
statsminister Julia Gillard, udtrykte det for nylig på denne måde:
Uddannelse af piger er ”win, win, win all round”.
Forhåbentlig bidrager dette klokkerene budskab til, at der snart bliver
fuld ligestilling mellem drenge og piger.
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“

Formanden for
Global Partnership for
Education, Australiens
fhv. statsminister Julia
Gillard, udtrykte det
for nylig på denne
måde: Uddannelse af
piger er ”win, win, win
all round”

“

I år 2000 vedtog 189 af verdens ledere FN´s Årtusindeerklæring, der
på engelsk kaldes ”the Millennium Declaration”. Ud fra erklæringen
definerede FN efterfølgende otte pejlemærker, som præges af ønsket
om at give den fattige del af klodens befolkning bedre levevilkår
inden 2015.
De kaldes for 2015-målene, og de konkrete mål er at:
1. Halvere fattigdom og sult i verden
2. Opnå grundskoleuddannelse til alle
3. Øge ligestillingen mellem kvinder og mænd og styrke kvinders
rettigheder
4. Mindske børne-dødeligheden med to tredjedele
5. Mindske mødre-dødeligheden med tre fjerdedele
6. Bekæmpe HIV/Aids, malaria og andre sygdomme
7. Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø
8. Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse.
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KORT NYT

Nyere, danske frimærker – en døende sild?

Initiativ har reddet flere frimærker fra papirkurven. Mangel på nyere danske mærker
Af Jens Hviid
Indtægterne ved salg af brugte, ind
samlede frimærker har været en betydelig indtægtskilde for Verdens Børn
gennem årene. Men den stigende
brug af e-mails og sms’er får antallet
af brugte, nyere danske frimærker til
at blive mindre og mindre.
Da jeg for nylig holdt statusmøde
med Hariot Dhillon fra Stones (tidli

gere EMC-Computer Systems), der
indsamler It-udstyr, mobiler m.m.,
som sikrer Verdens Børn indtægter på
adskillige tusind kroner, spurgte hun
afslutningsvis, om der var andet, hun
kunne gøre for VB.
- Brugte frimærker, svarede jeg.
Hun så godt nok undrende ud, men
forstod budskabet og ville spørge i sin
organisation. Svaret var, at de gerne
ville prøve at indsamle i deres

centrale enhed, hvor dagens post
åbnes og fordeles, og både konvolutter
og frimærker normalt smides i skraldespanden.
Resultatet ses på billedet, hvor hendes
far afleverede udbyttet af de første
måneders forsøg = et kilo frimærker
– få danske, mange engelske og også
indiske.

Brug frimærke-kurverten
Da jeg efterfølgende drøftede proceduren med Maja Nissen, vores nuværende formidler af frimærker, kunne
hun supplere med, at hun havde gjort
noget lignende i retten i Randers.
Også de ville samle frimærker i den
konvolut, Maja har givet dem – lige til
at forsende til hende, når den er fyldt.
Du kan som frivillig eller fadder
gøre noget lignede overfor virksomheder – offentlige som private – i dit
nærområde, ikke?
Maja kan i øvrigt oplyse, at der er
større efterspørgsel efter nyere, danske frimærker end hun kan honorere,
så vi mister lige nu indtægter, hvis
ikke vi sikrer tilførsel heraf.

Værs’go’ – et kilo frimærker samlet i Stones postmodtagelse
og afleveret af mr. Dhillon

Tak fra Rotary
Kære Torkil Eriksen
I aften afslutter vi i Roskilde Syd Rotary Klub dette klubår og en ny præsident tiltræder. Jeg har i den anledning
sat nogle billeder sammen om vores
projekt i Mukono, så alle i klubben
kan se, hvilket godt formål klubben
har støttet, og hvor sikkert projektet er
gennemført.
Det er derfor en god anledning for
mig til at rette en tak til dig for din
indsats og hjælpsomhed til gennemførelse af dette.

Der går jo altid mange tanker gennem
hovederne på folk, når man starter sådan noget, som vi har gjort her. Kan
man være sikker? Er det rimeligt? etc
etc. Dejligt at man kort og klart kan
svare JA.
Jeg og især et par mere i min klub
har ærgret os over, at vi ikke i sin tid
kom til en bedre afslutning og færdiggørelse af sovesalsbygningen på
Mukono. Men omstændighederne kender vi, og det var bare ikke
muligt.
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Nu føler jeg en lettelse og stor glæde
over, at vi kan sige, vi har gjort, hvad
rimeligt er.
Det har været en glæde at samarbejde med de to andre klubber og
Innerwheel herom, et samarbejde
der ikke er tradition for i Rotary-regi.
Og at Verdens Børn så har løftet en
god del har kun gjort glæden større.
TAK til Verdens Børn og til dig.
De venligste hilsner
Johannes Østergaard

KORT NYT

ANNONCE - uden ansvar for Verdens Børn

Uddel 20 foldere for Verdens Børn

Nu kan du på en hurtig, nem og gratis måde hjælpe flere
fattige børn til et bedre liv i fremtiden
Noget af det, som de fleste synes, gør
Verdens Børn til noget særligt, er, at
vi bruger så lidt på reklame, markedsføring og administration. Vi arbejder
jo alle gratis, og det er naturligvis med
til at holde udgifterne nede. Pengene
skal gavne børnene, ikke gavne dansk
bureaukrati.
For bedre at nå ud med vores
glade budskab har vi fået trykt en
lille tre-fløjet folder, som fortæller om
vores arbejde. De foldere har vi mange af - riiiigtig mange af - så mange,
at vi gerne vil dele ud af dem. Det
er meget svært for skaren af frivillige
at nå ud i de fjerneste hjørner af det
danske rige med folderne, og det er
her, du kan gøre en kæmpe forskel.
Det vi beder om er, at vi må sende

20 foldere til dig, som du så skal placere et sted, hvor du mener, de bliver
set. Det kan være hos lægen, tandlægen, frisøren, i biografen, på biblioteket eller måske et helt andet sted, hvor
der kommer folk forbi. Du skal blot
huske at bede om lov først, der hvor
du placerer folderne.
Prøv at forestille dig, hvis alle dine
20 foldere bliver taget af folk, som
bliver så begejstrede, at de skynder
sig at tegne et fadderskab. Så vil 20
børn få et bedre liv. Det vil da være
fantastisk!
Hvis du gerne vil hjælpe, så skynd
dig at kontakte Bente Fabeck på
enten mail: bente.fabech@gmail.com
eller telefon: 23 36 63 28, så sender
hun straks 20 foldere til dig.

Foldere hos tandlægen, biblioteket
eller i biffen kan give fadderskaber

Rejse til
UGANDA
10. - 25. februar
2016
Er du sponsor for et barn
i Uganda?
Så benyt muligheden for
at se kunst, skoler og vilde dyr i landet
- inkl. besøg på Mukono.
Rejseleder Frede Hansen,
sponsor med 18 års
erfaring som rejseleder i
Uganda.
Send en mail til
mail@afro-art.dk
og modtag udførligt
program for turen

Det er lykkedes os at få delvist
doneret T-shirts. Vi har fået
trykningen gratis, men har skullet
betale 50 kr. for selve trøjen.
I alt har vi fået 100 styks til denne
pris. Frivillige, der ønsker en sådan
T-shirt, får den foræret.
Restlageret vil blive solgt i
Webshoppen.
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Gode nyheder fra
Bulgarien, trods krise
❙❙ Af Astrid Møller,

projektkoordinator for Bulgarien
Det er dejligt at besøge de glade børn
og positive ledere på Verdens Børns
projekter i Bulgarien, når man ellers
læser og hører så meget om landets
problemer med høj arbejdsløshed,
ringe lønninger og statens manglende
visioner og ansvarlighed.
Men landet har ikke fået Græken
lands mulighed for kæmpelån og
dårlig håndtering af dem. Støtten til
skoler, børnehjem og social omsorg
har gavnet vores børn, og de har,
takket være gode ledere, bedre muligheder og vilkår end mange fattige
børn har. Især har de mulighed for
uddannelse, som mange andre unge
mangler. Så her kommer en beretning om mit besøg i maj.

Dagligdag, uddannelse
og problemer.
De basale ting som mad, tøj og bolig
er i orden. Børnene får gode fritids-
muligheder og kulturelle aktiviteter

via hjælp fra gaver og sponsorater fra
Verdens Børn, og projektstøtte fra EU
og staten.
Desværre har en lovpraksis om at
lade børn bo hjemme skadet mange.
Den skulle give bedre familiekontakt
og især spare det offentlige for penge.
Men især de fattige romafamilier
sørger ikke for børnene og sender
dem gerne ud for at tigge. I Dupnitsa og Mechka kommer børnene
ofte sultne og snavsede i skole, eller i
dagcentret efter skolen.
Skolen i Mechka har stadig ikke
fået bevilget den 9. og 10. klasse med
faglig uddannelse, og det går igen ud
over Romapigerne: De får ikke lov at
færdiggøre deres skolegang i Pleven by.
Disse problemer har de handicappede børn i Lukovit ikke: De bor
trygt i de nye boligenheder og får sidenhen anden bolig og faglig skoling.
Uddannelsesmulighederne er dog
bedre for alle vores børn nu. Der er
skolepligt og de kan ofte nå en faglig
uddannelse, inden de skal forlade
børnehjemmet. Og vores støtte til at
færdiggøre denne uddannelse, med

Glade festivalvindere
fra Dupnitsa

hjælp til skolematerialer og transport,
er meget vigtigt og værdsat. 24 unge
under uddannelse får støtte. Flest i
Mechka, men et par handicappede
børn tager computerbaserede uddannelser. Det er meget glædeligt og
godt, de får nedsat studiegebyr, bolig
og en lille pension.

Fuldt hus i Dupnitsa
Børnehjemmet er altid fyldt op. Det er
de sociale myndigheder, som henviser
børn, også til det nye hus for børn
med psykiske problemer. Der kan de
få behandling, og nogle af dem bruger
hjemmets fritidscenter hele eftermiddagen efter skoletid. Skolegang er nu
accepteret af alle!
Den nye pigebolig skal drives
af kommunen under hjemmet, og
godkendelsen mangler endnu: At få
penge er en langsom proces, men
pigerne kan så stadig blive boende på
hjemmet, og det er ok.
Hjemmets børn er meget aktive,
deltager i sports- og teaterfestivaler
og vinder priser. De fremstiller varer
til basarsalg, er på udflugt i bjergene,
Våde badepiger fra Dupnitsa
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Den nye madovn i Mechka

nyder svømmebassinet i varmen og
glæder sig til sportsarealet med nye
redskaber i gården. Der sendes stor
tak til alle givere og alle gaver!

Mechkas budget forringet
Vores projekt i denne fattige landsby i
det nordøstlige Bulgarien har stadig de
vanskeligste forhold. Staten forsømmer
den lille landsbyskole, og borgmesteren er ingen støtte. Nu skal en del
bulgarske, dvs. ikke romabørn, gå i
skole i byen Pleven! Det forringer igen
Mechkas budget og niveau og beslutningen giver ingen mening. Så skal
børnene med skolebus til byen hver
dag, får sandsynligvis ikke nogen bedre
skole og mister kontakten til deres venner. Peter Konov er nemlig en meget
god og initiativrig skoleleder, og med
sponsorpengene og gaver fra Danmark
kan han give børnene skolemad, tilbyde kreative kurser og fritidsaktiviteter.
Desuden søger han EU eller staten om
støtte til værdsatte computerprojekter.
Han tager sig desuden af alle de
unge, som får støtte under uddannelse i Pleven eller på fagskoler i

Årsfest i Lutovit

omegnen. Han kender deres behov,
hjælper gerne, men giver kun penge
til transport, bøger, bolig mm. mod
kvittering. Han laver, som alle vores
ledere, afregning af alle modtagne
penge til de forskellige formål: Masser af frivilligt arbejde!
I år kunne skolen glæde sig over en
sponsorgave til en fin ny madovn,
der giver en god mulighed for bedre
mad og er energibesparende, og over
jubilæumsgaven fra Verdens Børn,
sponsorgaver til uddannelseshjælp og
undervisningsmaterialer. Skolen siger
tak og har lavet et skoleblad, som omtaler Verdens Børns støtte i de mange
år !

Lukovit, hjem for
handicappede børn
Vore projekt ligger nu i byen og børnene har vænnet sig til livet i de to gode
boligenheder og aktiviteterne i det nye
social- og træningscenter, som også
bruges af byens andre handicappede.
V. Tsekova er fortsat leder og
glad for de nye vilkår og støtten fra
Verdens Børn, samt for Jubilæumsle-

Projektelever fra Mechka

gatet. Der er nu færre børn og færre
sponsorer, og pengene bruges, som
før, mest til medicin, toiletartikler og
bleer.
Hvis det er muligt, går børnene i
de lokale skoler, og sidenhen sørger
staten for en faglig uddannelse. Ungdomsboligen i byen fungerer godt,
og nogle af vores børn tager, som
tidligere nævnt, en computeruddannelse: Den giver begavede unge nye
fremtidsmuligheder, og de er meget
taknemmelige for støtten fra Verdens
Børn.
Her i juli blev det igen til en 2-dages udflugt for alle: I år til en børnevenlig bjerghytte, med et besøg på
Mc. Donalds og en film! Ferieturen
er altid en stor oplevelse for børnene,
og vi får glade billeder og en stor tak!
Afslutningsvis en stor tak for al hjælp,
opmuntring og trofast støtte til alle
sponsorer og venner, også fra de mange modtagere i Bulgarien!

Studentermøde
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Besøg hos
fadderbarn

En fantastisk oplevelse med hjertevarm
modtagelse, og engagerede
lærere på døve/blindeskolen i Kandy
❙❙ Af Tine Kaaber,

fadder
Vi har gennem længere tid planlagt en
rejse rundt i Sri Lanka, inden vi skulle
videre til Australien. For otte år siden
besøgte vi vores ene sponsorbarn fra
Verdens børn på et skolehjem i Indien, og det endte med at blive en af de
største oplevelser på rejsen. Så vi var
ikke i tvivl - da rejsen gik til Sri Lanka,
ville vi besøge vores anden sponsorbarn på døve/blindeskolen i Kandy.
Inden rejsen søgte vi nogle sponsorater i Danmark, og vi var så heldige, at Søstrene Grene samlede to
kasser til skolen fyldt med tegnegrej,
bamser, tegnehæfter mv. Derudover

havde vi privat indsamlet tre brugte
bærbar computere og en ipad, som
vi havde lagt diverse tegneprogrammer ind på.
Da vi ankom tog vi en tuktuk inde
fra Kandy centrum ud til Senkadagala Skolen. Mrs. Sriya Attanagoda
stod klar til at tage imod os, en smilende ældre dame, der har arbejdet
mange år på skolen, og vi fik også
hilst på flere andre af de ansatte på
skolen. Vi gav dem kufferten med
de mange gaver, og det bragte stor
lykke!
Som velkomst havde de anrettet
en helt buffet til os med frugt, ris og
kager. Der var mange nye smagsindtryk, og det meste smagte også skønt.
Bagefter fulgte lærerne os over til
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klasselokalet for at møde vores sponsordreng, Idura Sathsara. Vi kunne
med det samme kende ham fra vores
billede på køleskabet. Idura gav
os en buket blomster, og vi havde som
gave taget et penalhus med til ham.
Iduras forældre og lillesøster var også
kommet for at hilse på os, på trods
af at lillesøsteren var syg. De var alle
smilende og imødekommende.

Respekt for børnene
Efterfølgende fik vi en rundvisning
på hele skolen og fik hilst på rigtig
mange børn og lærere. Efter børnenes
spisepause ville de gerne, at vi skulle
dele de bamser, vi havde med, ud
til alle børnene. Det fik vores yngste
datter lov til. Børn og lærere stillede
op i kø, og så blev der delt ud, og alle
virkede glade for deres lille nye bamse.
Selv tuktuk-føreren, der var kommet
for at hente os, stillede op i køen og fik
også en bamse, som han hængte op i
forruden.
Vi sagde farvel og tak for den fine
modtagelse, og alle stod og vinkede,
da vi kørte. En fantastisk oplevelse.
Vi kunne mærke, at børnene havde
det godt, og lærerne brændte alle for
den undervisning, de stod for. Alle
børn blev fuldt respekteret og blev
behandlet ligeværdigt trods deres
handikap.
Vi er glade for at støtte netop
dette projekt. Hørehæmmede og
blinde børn i Sri Lanka har nogle
svære vilkår, og bliver de ikke tilbudt
skolegang, venter der dem en svær
fremtid.

Verdens Børn synlig
på Folkemødet

Vores T-shirts var et godt trækplaster, vi fik mange gode dialoger
og oplevede stor sympati for fadderskaber til børn i den 3. verden
❙❙ Af Jens Hviid og Merete Hansson

Verdens Børn havde igen i år en
såkaldt mobil event på Folkemødet på
Bornholm. Det betyder, at Verdens
Børn ikke som de fleste andre havde
telt og andet udstyr, men opholdt os
helt gratis på folkemødet med vores
lille mobile udstilling, der rummede
to beachflag et lille bord til brochurer
og T-shirts m.m. Verdens Børn blev
repræsenteret af Jens Hviid og Merete
Hansson.
Formålet med deltagelsen i folkemødet var primært at synliggøre
Verdens Børn. Og synliggørelsen
handler om at komme i dialog med
så mange som muligt.

Hvordan hjælper man
Overskriften på vores event var:
”Hvordan hjælper man udsatte børn
og unge i fattige lande”. Vi ville gerne tale om, hvordan udsatte børn og
unge i Bangladesh, Indien, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien kan få en
god start på livet som følge af grundskoleuddannelse i trygge rammer,
idet Verdens Børn tror på, at det er
vejen til vækst og velstand - som det
også har været det i Danmark.
Verdens Børn ønskede at tale med
mødedeltagerne om situationen for
mange af børnene i de lande, hvor
vi understøtter projekter, og om
hvordan privatpersoner i Danmark
kan gøre en forskel til gavn for disse
børn.
Inden vi tog op til selve folkemødet,
kørte vi til Gudhjem og hilste på Jens‘
værter fra sidste år, Michael og Tina,
der har været faddere i 36 år for børn
i Sydindien.

Mange kom spontant hen for at tale om hjælp til fattige børn.
Her tilbyder Merete et halvt år medlemskab til et par gæster

Mens vi riggede flyers, bord og
brochurer til, blev de første T-shirt
solgt, og de første samtaler etableret. Faktisk var vores fine T-shirts et
godt trækplaster. Mange mennesker
stoppede op, uden at være blevet
”anråbt” af os, og vi fik mange gode
dialoger med mødedeltagerne henover dagen.
Flere af dem, vi talte med, støttede børns skolegang gennem andre
organisationer, hvilket glædede os.
Vi tilbød rundhåndet ½ års prøvefadderskab, hvilket flere tog imod.
På den måde kan de lære Verdens
Børn at kende, og vi håber så, at vi
vil få et fremtidigt samarbejde med
disse prøve-medlemmer.

Facebook-gruppe mellem unge
Vi talte også med nogle unge studerende om muligheden for at etablere
en fadderskabsordning mellem en
gruppe danske studerende og en studerende på et af vores projekter. For
sjov skyld kaldte vi det et ”Cafe
Latte-fadderskab” fordi det ikke skal
koste mere end prisen for en enkelt
kop cafe latte for den enkelte studerende om måneden - de unge syntes,
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at navnet var genialt. Tanker er, at de
unge skal kunne kommunikere med
hinanden over Facebook. Ideen blev
i hvert fald godt modtaget, og de vil
vende tilbage.
Til vores store glæde kom der
også medlemmer af Verdens Børn
fra flere dele af Danmark og hilste
på os. Det skal vi være opmærksom
på det til næste år.
Det var vores indtryk under de enkelte debatter, at der er stor sympati
for fadderskaber til børn i den tredje
verden, og at mange støtter ideen via
andre organisationer, så som SOS
Børnebyerne og Børnefonden. Også
disse modtog vores brochure og
medlemsblad - til eftertanke.

Sammenfatning:
Verdens Børn bør også ved
næste års Folkemøde være
repræsenteret, muligvis
med en stand over to dage
fredag-lørdag og gerne med
flere deltagere f.eks. lokale
faddere fra Verdens Børn.

KORT NYT

UGANDA

Madera hændelser

Problemer med posten, hackere
og brandstorm
❙❙ Af Kirsten Jensen
På Maderaskolen starter børnene altid
tidligt på året med at skrive breve til
fadderne - allerede først i marts. Skriveprocessen forløber over et par uger,
da det kan tage nogen tid at få fat på
de børn, der går på andre skoler. Midt
i marts blev brevene sendt af sted,
men de lod vente på sig, og da vi efter
et par måneder endnu ikke havde
modtaget dem, blev de anset for tabt.
Jeg måtte skrive til fadderne, at der i
år ikke kom brev men kun et billede
af fadderbarnet, idet alle billederne
var blevet sendt elektronisk.
Sidst i juni kom pakken med bre-

fra projekterne

vene så alligevel. De blev derefter udsendt til fadderne med en forklaring.
Post mellem Uganda og Danmark
kan være en særdeles langsommelig
affære, og det er ikke til at vide, hvor
brevene befinder sig i den lange
forsendelsestid!
Hackere
Desværre havde vi også oplevet
problemer med kommunikationen via
nettet, idet mailen på en computer
på Madera var blevet hacket, så mails
gennem en længere periode ikke gik
igennem. Til stor frustration både her
og på Maderaskolen, da det varede
længe, før problemets årsag blev fundet. Den elektroniske kommunikation
kan således også være sårbar, da den
ikke kun blokeres ved strømsvigt men
kan også generes af hackere.
Men problemerne var desværre ikke
forbi på Madera.

Tag for frimærke-penge
En nat med regn og storm blæste en
stor del af taget på Sr. Elizabeths bolig. Hun stod akut boligløs og manglede penge til at reparere taget for.
Der var ingen forsikring til at dække
reparationen, og ingen penge at hente
fra skolens administration eller andre.
Vores samarbejde med skolen står og
falder med Sr. Elizabeth, så situationen var ikke holdbar.
Det lykkedes heldigvis at skaffe
det fornødne beløb, ikke mindst med
5.000 kr. i støtte fra Frimærkefonden.
Reparationen blev hurtigt udført,
og Sr. Elizabeth kunne efter en uge
flytte tilbage til sin beskedne bolig,
nu uden risiko for at få vand ned
gennem taget.
Brevene nåede frem, mailen fungerer igen og taget er repareret!

Så har Sr. Elizabeth
igen tag over hovedet
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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.

Stort ønske opfyldt
i Mukono
Indendørs toiletter og indhøst
af regnvand er en realitet
❙❙ Af Torkil Eriksen
For nogle år siden lykkedes det med
bistand fra Rotary Roskilde og andre
gode støtter i flere tempi at opføre en
toetagers bygning med sovesal for de
store piger øverst og fællesfunktioner
nederst. Blandt andet på grund af nye
myndighedskrav rakte pengene desværre ikke til at få indlagt de planlagte
bade- og toiletfaciliteter.
Pigerne har derfor måttet bruge
de latriner, som befinder sig et andet
sted på grunden. Især om natten er
det et stort problem. Vi har uheldigvis ikke fundet midler til at opføre
en mur om skolens område, og i takt
med at naboområdet er blevet stærkt
udbygget, er der en natlig trafik af
ikke ganske ædru mænd gennem
skolens område.
Usædvanligt samarbejde
Det problem slipper pigerne nu for
ikke mindst takket været en god
indsats fra Rotary Svinninge og InnerWheel i Svinninge, hvis fantastiske julebasar år efter år har støttet Verdens
Børn.

Svinninge Rotary tog initiativ til
noget ud over det sædvanlige, nemlig
et samarbejde mellem hele tre forskellige Rotary klubber i henholdsvis
Svinninge, Roskilde og Kalundborg,
og med støtte fra Rotarys nationale
hjælpefond lykkedes det at rejse de
205.000 kr., overslaget lød på.
Projektet havde to hovedkomponenter: Dels bade- og toiletfaciliteter
med tilhørende afløb og septiktank,
dels indhøstning af regnvand fra
bygningens tag til opbevaring i en
underjordisk cisterne på 200.000
liter, hvorfra vandet kan pumpes op
i bygningen. Hvis der senere bliver
mulighed for at renovere tagene
på nogle af de andre bygninger, vil
regnvand herfra også kunne føres til
cisternen og dermed kunne afhjælpe
tørketidens vandproblemer for hele
skolen og børnehjemmet.
Projektet blev gennemført uden
større problemer, bortset fra et valutaproblem, som betød at en belægning af betongulvene med klinker
ikke kunne laves med det givne
budget. Derimod blev en tiltrængt
bygningsmaling gennemført som
planlagt.
Tilbage står det meget glædelige
resultat, at pigerne har fået vand og
toiletter i bygningen, og en stor tak
herfor skal lyde til alle deltagere i
projektet.

Alajo Florence fra Madera i
Uganda, har sendt sin sponsor ovenstående brev. I brevet
er der blevet plads til både en
tegning og en tak for den nye
solcellelampe.
Lamperne er blevet meget
populære, fordi de giver et
godt lys, og dertil ikke kræver
lampeolie, hvilket er en værdsat besparelse.

BULGARIEN
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Omtale i skoleblad

Skolebladet fra Mechka i Bulgarien
var sidste gang helliget en omtale af
Verdens Børns hjælp til skolen og
dens elever. Her forsiden af bladet
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Ny samarbejdspartner
Albatros-Travel har indledt et samarbejde med Verdens Børn, der betyder
sponsorater, fadderskaber – og billigere rejser for faddere og medlemmer

❙❙ Af Niels Erik Westermann,

projektansvarlig
Nu og da er det små tilfældigheder,
der gør hele forskellen. Det var således også ved en tilfældighed, at CSR
Manager ved Albatros-Travel, Cæcilie
Højer Willumsgaard, og jeg som
projektansvarlig i Verdens Børn stødte
på hinanden ved et rejsearrangement
i København i april i år. Samtalen
mellem os handlede om nødstedte
børn i Indien og Afrika.
I den efterfølgende mailkorrespondance mellem os blev der aftalt
en dato, hvor medarbejderne ved
Albatros-Travel skulle præsenteres
for organisationen Verdens Børn
med fokus på projektet på Kakundi-skolen i Uganda.
Præsentation af Verdens Børn og
Kakundi-projektet blev varetaget af
Bente Fabech (Verdens Børn) og jeg
selv i Tøndergade 16, København,
hvor Albatros-Travel har deres danske afdeling.
Albatros kvitterede for oplægget
ved at donere 20.000 kr. til et nyt
solcelleanlæg på Kakundi-skolen.
Efterfølgende er der blevet tegnet tre
fadderskaber med forventning om to
fadderskaber yderligere.

Gensidig gavn
Blandt medarbejderne i Albatros-Travel er interessen for at hjælpe
nødstedte børn meget stor. Efter
præsentationen fik Cæcilie mange
sympati-tilkendegivelser fra medarbejderne i koncernen, og med baggrund
i dette blev der aftalt et nyt møde
mellem Albatros-Travel og Verdens
Børn - denne gang med fokus på et
evt. fremtidigt samarbejde.
I dette møde deltog Cæcilie og
Jens Høj Rasmussen, Sales Director,
begge Albatros samt Jens Hviid,
(næstformand Verdens Børn) og
undertegnede.
Mødet blev afholdt i en særdeles
positiv atmosfære, hvor parterne på
skift bød ind med ydelser, som både
Albatros-travel og Verdens Børn må
forventes at have gavn af i fremtiden.
I nyhedsbreve og kundemagasiner
Medarbejderne ved Albatros-Travel
vælger hvert år, hvilket projektområde i Verdens Børn, de mener, skal
tilgodeses med en donation i lighed
med donationen i år. Når forbedringerne fra donationen er udført, skal
den projektansvarlige på det tilgodesete projekt orientere medarbejderne
ved Albatros-Travel om betydningen
af donationen – gennem et foredrag
med billeder.

12

Verdens Børn deltager på Albatros’ to
årlige messer (Billund og København)
med generel information om Verdens
Børn samt et projekt (jfr. ovenstående).
Albatros-Travel opretter link til
Verdens Børn på deres hjemmeside,
ligesom Verdens Børn omtales i nyhedsbreve (oplag 100.000), tidsskrifter for kernekunder (fire gange årligt)
samt firmaets folder vedr. Corporate
Social Responsibility (CSR).

Rabat på rejser
I vort medlemsblad vil Albatros
Travel fremover tilbyde faddere i
Verdens Børn rabat på udvalgte
Albatros-rejser. Første tilbud kan
allerede læses i dette nummer.
Betydningen af donationer fra
Albatros-Travel vil naturligvis
løbende blive omtalt i medlemsbladet samt på vor hjemmeside.
Der placeres en indsamlingsbøsse, (Verdens Børn) på kontoret i Tøndergade 16. Dette
er midlertidigt, idet AlbatrosTravel arbejder på at opbygge
deres egen fond.
Endvidere vil der på deres kontor ligge foldere og klistermærker, der orienterer om Verdens
Børn

ANNONCE - uden ansvar for Verdens Børn

albatros-travel.dk/verdensboern
info@albatros-travel.dk • 36 98 98 98
Begge tilbud gælder frem til 1/10 2015 • Oplys rejsekode LR-VB
Varadero
HAVANNA
Viñales

Santa
Clara
Cienfuegos
Trinidad

Atlanterhavet

Cayo Santa María
Sancti Spíritus
Camagüey

CUBA
Det Caribiske Hav

CARIBIEN

Santiago de Cuba

Inkl. 5-stjernet hotel i Havanna

Cuba Grande

Rabat
2.000 kr.

En sand drømmerejse til Cuba. Inkl. 2 dages sol og strand med all inclusive på 5-stjernet hotel
– med dansk rejseleder, 16 dage

Faddere og andre medlemmer af Verdens
Børn får en rabat på 2.000 kr. på alle afrejser
i 2015/16 – bestil inden 1/10 2015.

Inkl.
, strandferie på Koh Chang

Dagsprogram 1 Fly Kbh. – Varadero. Videre til Havanna
og 5-stjernet hotel. 2 Havanna. Gamle amerikanerbiler,
tobaksfabrik og byvandring. 3 Udflugt til Viñales. 4 Havanna
og Santiago de Cuba. 5 Santiago de Cuba. Byrundtur med
Moncada-kasernen og Ifigenia-kirkegården. 6 Santiago de
Cuba – El Cobre – Camagüey. 7 Camagüey – Sancti Spíritus –
Cayo Santa María. 8-9 Cayo Santa María. 5-stjernet
afslapning. 10 Cayo Santa María – Santa Clara – Trinidad.
Bed & breakfast. 11 Trinidad. Byvandring og bed & breakfast.
12 Trinidad – Cienfuegos – Havanna og 5-stjernet hotel.
13 Havanna. Revolutionspladsen, danseskole og
Hemingways Cuba. 14 Havanna. Tid på egen hånd.
15-16 Havanna – Varadero og fly til Kbh.

Afrejse 19/1, 2/2, 1/3
og 15/3 2016
Kr.

26.998,-

Prisen inkluderer:
Dansk rejseleder. Fly,
øvrig transport og
udflugter jf. program.
All inclusive på hotellet
i Cayo Santa María
og øvrige måltider jf.
program. Delt dobbeltværelse.

Skønne Sydindien
– rundrejse og badeferie
Kulturrejse i Vasco da Gamas fodspor med safari, husbåd i Indiens Venedig og
4 dages badeferie – med dansk rejseleder, 11 dage

Kochi
Kumarakom

Munnar

Alleppey
Trivandrum
Kovalam

INDIEN

Mange tusinde år før vore forfædre indtog Europa, vandrede de langs Indiens kyster på
vej mod Asien og Australien. Nogle slog sig ned på denne varme, tropiske kyst og opbyggede et af verdens første landbrugssamfund. Rammen om vores første dage i delstaten Kerala er Kochi – byen, hvor Vasco da Gama døde – og senere står programmet
på safari i Periyar Nationalpark og husbådsejlads i de såkaldte backwaters, et kæmpe
vådområde med laguner, søer og småfjorde. Rejsen afsluttes med 4 dage i kystbyen
Kovalam, hvor de lokale specialiteter er afslapning, ayurveda og alt godt fra havet.
Faddere og andre medlemmer af Verdens Børn får en rabat på 1.000 kr. på alle
afrejser i 2015/16 – bestil inden 1/10 2015.
Dagsprogram 1-2 Fly Kbh. – Kochi. Byvandring. 3 Mattancherry-paladset og kathakalidans. 4 Kochi – Periyar N.P. 5 Periyar N.P. Safari, krydderiplantage og
sejltur på Periyar-søen. 6 Til Alleppey. Husbåd i Kerala Backwaters.
7 Alleppey – Kovalam. 8-10 Kovalam. Afslapning og strandliv.
Rabat
11 Fly Trivandrum – Kbh.
Afrejse 10/11 2015, 12/1 og 9/2 2016 fra kr.

12.998,-

1.000 kr.

Prisen inkluderer: Dansk rejseleder. Fly, øvrig transport, udflugter og måltider jf. program.
Delt dobbeltværelse og -kahyt.

Brorabat kr. 250,- på afgange fra Kbh. til alle, der bor i Jylland, på Fyn og Bornholm

Forbehold for trykfejl og udsolgte afgange

Den store Cubarejse, der når hele vejen rundt
om denne helt særlige caribiske ø. Fra et
Havanna i smukt forfald til den naturskønne
Viñales-dal får vi det hele med, når vi undervejs får et kig ind i Hemingways Cuba, kører i
gamle amerikanerbiler, bor 2 dage på privat
bed & breakfast og meget mere! Inkl. ophold på paradisøen Cayo Santa María på et
5-stjernet strandresort med all inclusive.
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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

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. 39 67 80 88
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)
Nordindien
Chr. Mortensen
tlf. 28 58 67 38
cm@verdensboern.dk
Durgapur Child Care (1313, 1314)
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Indsamlinger
Frimærker:
Verdens Børn
Kaløvej 6
8410 Rønde
tlf. 86 37 24 36

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

Gi’ en ven 1 års
gratis medlemskab
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Tilbuddet indebærer modtagelse af vores medlemsblad
Verdens Børn i et år. Derefter standser medlemskabet auto
matisk, med mindre vi hører andet 

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 fortæller 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 uforpligtende 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

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