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For mange virksomheds
ledere betyder den sociale 
dimension meget

For nylig afholdtes verdensøkono-
misk topmøde i Schweiz. Blandt 
budskaberne fra årsmødet var, at det 
for mange virksomhedsledere drejer 
sig om andet og mere end at tjene 
penge. Mange har desuden viljen til 
at gøre noget vigtigt for deres med-
mennesker. Det sagde blandt andre 
cheferne for Microsoft og Facebook, 
som med teknikkens hjælp vil forbed-
re situationen for verdens udsatte og 
fattige. 

At virksomhedsledere kan være 
besjælet af  ønsket om at hjælpe andre 
kom også frem i sidste nummer af  
medlemsbladet. En dansk virksom-
hedsleder blev nemlig citeret for at 
have sagt, at han hjælper, fordi han 
kan; og fordi hjælpen virkelig forbed-
rer tilværelsen for hvert enkelt barn. 
Han og yderligere en fadder gav i 2. 
halvår af  2015 tilsammen 61.300 kr., 
for at flere døve børn i Sri Lanka kan 
få høreapparater. Fornemt! 

Fundamentet
Fadderbetalingerne er fundamentet 
for Verdens Børns virke. Betalin-

gerne er helt nødvendige, men de 
er – beklageligvis - ikke tilstrækkelige. 
Skolerne og børnehjemmene behø-
ver ofte ekstra midler til reparationer 
og vedligeholdelse, møbler og andet 
inventar, bøger, medicin, videreud-
dannelse og udflugter. 

Derfor er det glædeligt, at der tit 
kommer ekstra støttemidler til gavn 
for fadderbørnene. Pengene kan være 
knyttet til et bestemt projekt, eller det 
kan være generelle bidrag. I fjor be-
løb det sig til ca. 603.000 kr. Verdens 
Børn takker jer for pengene!

Støtte til Verdens Børn behøver ikke 
at bestå af  penge. Vi modtager også 
gerne vederlagsfri ydelser. I denne 
sammenhæng vil jeg specielt takke 
webbureauet og grafikeren, som  

var med til at lave foreningens nye 
hjemmeside. Jeg synes, den er både 
flot og brugervenlig. F.eks. er der nu 
et indsamlingsmodul, som alle læsere 
er meget velkomne til at benytte!     

Danske firmaer derude
I bestyrelsen overvejer vi hele tiden 
nye metoder for at skaffe flere fad-
dere og flere midler til projekterne. 
Lige fra at opsøge ”ostehandleren på 
hjørnet” og til deltagelse i Folkemø-
det på Bornholm. 

En mulig ny metode kunne være 
at kontakte danske virksomheder i 
vores projektlande Indien, Sri Lanka, 
Uganda og Bulgarien. For i denne 
kreds må der være mange, der er 
bevidste om deres ”sociale ansvar” 
for forbedringer i nærmiljøet.   

En varm tak for
støttemidler og gratisydelser

Støtte til Verdens Børn 

behøver ikke at bestå af penge. 

Vi modtager også gerne 

verderlagsfri ydelser.

LEDER

AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, FORMAND
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KORT NYT

Indbydelse til 
GENERALFORSAMLING

Lørdag den 9. april 2016
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:  Hanne Mathiesen og Per Lindrup beretter om deres nylige projektbesøg i Sydindien
Kl. 15.30:  Forventet afslutning

Dagsorden:
Valg af  dirigent
Formandens beretning om 2015
Aflæggelse af  organisationens regnskab
Fastsættelse af  kontingent for det kommende år
Behandling af  indkomne forslag
Valg af  bestyrelsesmedlemmer (for to år)
På valg:

• Jens Hviid Sørensen
• Karen Oxenbøll
• Wagn Winkel
• Per Lindrup

Valg af  suppleanter (for ét år)
På valg:

• Bente Fabech
• Maria Bork Kruse

Valg af  revisor
Eventuelt

Abonner på nyhedsbrev
Du modtager et nyhedsbrev fra Verdens Børn 
fire gange om året, hvis du tilmelder dig som 
abonnent. Det er gratis. 

Tilmeld dig på 
www.verdensboern.dk/nyheder/abonner 

Få medlemsbladet 
på mail
Du kan få medlemsbladet på mail i stedet 
for på papir. Det sparer både porto og 
trykomkostninger for Verdens Børn. 
Medlemsbladet sendes som en pdf-file, 
du kan åbne og blade i på skærmen. 
Interesseret? Så kontakt 
Hanne Gregersen, hg@verdensboern.dk

Information om hvem, der ønsker/ikke ønsker 
genvalg, kommer senere på 

www.verdensboern.dk. 

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, 

tlf. +46 152 10 819 
eller fp@verdensboern.dk
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Indien
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Uganda
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KORT NYT

Tak for donationer 
i 2015
Mange har igen i 2015 bidraget med 
at sende penge til os. Tak til alle jer, 
som udover fadderbeløbet har ønsket 
at sende en gave til jeres fadderbarn 
eller en donation til konkrete formål 
til hjælp på projekterne. Alle disse 
beløb er videresendt i løbet af  året.

Udover disse beløb til konkrete 
formål har vi også modtaget små og 
store donationer, som sammenlagt 
beløber sig til kr. 158.000. Også en 
hjertelig tak for disse bidrag. Vi glæ-
der os til at give pengene videre til de 
mange nødvendige ønsker, projekter-
ne har.

Børnetal
Med udgangen af  december 2015 
støttede Verdens Børn i alt 2319 
børn. Heraf  var 86 uden faddere. 

Antal projektsponsorer: 38. 
Læs mere om projektsponsorater 
på bagsiden

Svinninge Inner Wheel har gjort det igen

Grethe Laursen, 
Svinninge Inner Wheel 

Så er årets overskud ved Inner Whe-
els julebasar i Svinninge gjort op. 
Overskuddet, som ubeskåret går til 
Verdens Børn, blev på 40.000 kr.

Igen i år strømmede det ind med 
mennesker, da dørene blev åbnet 

kl. 10. Der blev handlet flittigt ved 
boderne, hvor der bl.a. blev budt på 
hjemmebag, konfekt, juledekorati-
oner, håndarbejde, juleting, legetøj, 
samt brugte ting.

I vores gæsteboder kunne bl.a. købes 
smuk keramik, cremer og rengørings-
artikler. Basarens cafe blev flittigt 
besøgt, og mange hyggede sig 

over et glas gløgg, kaffe eller mad 
sammen med familie og gode venner. 
Der var en rigtig dejlig julestemning 
på basaren. På basarens lotteri var 
der mulighed for at vinde 140 flotte 
donerede gevinster.

Svinninge Inner Wheel siger hermed 
tusind tak til alle sponsorer, som har 
bakket så flot op om basaren.
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Fra vildtvoksende krat til legeplads

En donation fra firmaet G Tscherning A/S på 35.000 kr. i 2013 gav indledningsvis mulighed for at 
klargøre arealet, mens den resterende del af donationen blev anvendt til legeredskaber. Endelig blev 
en ekstra tildeling i sommeren 2015 fra Verdens Børn brugt til at sætte et solidt hegn om legepladsen 
- til værn mod tyve og græssende køer. 
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AF MIE HOLM, PROJEKTANSVARLIG

Det har været en meget lang proces.  
Først skulle et stort ujævnt og krat -
bevokset område omdannes til et 
plant, græsbevokset areal, der kunne 
tjene til aktivitet for diverse former 
for boldspil - især fodbold og hånd-
bold - samt til forskellige andre 
former for leg. 

Det var en krævende og dyr proces 
at få anlagt dette fundament for 
sportspladsen, og nået så langt måtte 
skolen dernæst erkende, at tyve 
kunne lade sig friste af  de planlagte 
legeredskaber – og køerne af  det 
nyanlagte græs. Et solidt hegn var 
nødvendigt. Problemet var imidler-
tid, at pladsen er ret stor, da det er 
hensigten, at flere tilstødende skoler 
skal kunne benytte den. Derfor ville 
et hegn rundt om hele arealet blive 
meget dyrt, en udgift, der ikke var 
ikke med i det oprindelige budget. 

Junior Play Park
En ekstra bevilling fra Verdens Børn 
løste delvist problemet. Beløbet var 
ikke stort nok til at hele pladsen 
kunne hegnes ind, men i erkendelse 
af  at det ville være svært at skaffe de 
mange penge til en hel indhegning, 
besluttede skolen at indhegne en 
mindre del af  pladsen til legeplads 
for de mindste børn. For resten af  

donationen blev der købt legeredska-
ber, og nu står legepladsen færdig. 
Den har fået navnet Junior Play 
Park.

At arealet og legepladsen er noget 
særligt for skolen fremgår tydeligt 
i udtalelser fra skolens leder Sr. 
Elizabeth: 
”Skolen har fået et stort åbent areal 
til sportsaktiviteter, som nu bruges 
af  tre institutioner, Madera skolen 
og to naboskoler. Junior Play Park 
benyttes kun af  elever på Madera 
skolen. Muligheder for bevægelse, 
samvær og udfordringer er vitale for 
elevernes udvikling både indlærings-
mæssigt, emotionelt og fysisk.” 

På det årlige forældremøde i no-
vember blev legepladsen med de 
nye legeredskaber stolt vist frem. En 
legeplads udstyret med legeredska-
ber, der opfordrer til fysisk aktivitet, 
træner koordination og balance er en 
stolthed for skolen, og både forældre 
og personale nød at se børnene lege, 
klatre og svinge sammen på de nye 
legeredskaber.

Skolens leder Sr. Elisabeth takker 
både på egne og institutionens vegne 
for den flotte donation.

Den har været nogle år undervejs, 
men nu er der endelig etableret 
en legeplads på en del af pigeskolen 
Maderas sports- og legeareal

Fra vildtvoksende krat til legeplads
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Snart slut på 
mangeårigt samarbejde
AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, FORMAND

Der er to, hver for sig væsentlige år-
sager til, at Verdens Børn har valgt at 
afbryde et samarbejde, der har varet 
næsten 40 år. 
For det første har bestyrelsen gradvist 
- og i stigende grad siden sommeren 
2015 - mistet tilliden til vor mange-
årige samarbejdspartner, biskop John  
Hira. For eksempel har han set stort 
på, at Verdens Børn af  hensyn til 
fadderne behøver rettidig informa-
tion om væsentlige ændringer. Først 
da repræsentanter for Verdens Børn 
i oktober foretog et ekstraordinært 
kontrolbesøg, kom det frem, at tem-
melig mange børn ikke længere fulgte 
undervisningen. Nogle var blevet ud-
meldt, andre var blevet bortvist. 
Desuden indfriede biskoppen ikke sit 
løfte om at tilvejebringe dokumenta-
tion for, at børn der er under videre-
ud dannelse faktisk følger undervis-
ningen.

Krav om flere penge
For det andet gav biskop Hira ud-

tryk for, at projektet kun vil kunne 
opretholde sine aktiviteter i Khulna, 
Benehatti og Khaligram, hvis fadder-
betalingerne fra Verdens Børn sættes i 
vejret – hvilket ikke er realistisk.   
Næsten alle fadderbørnene er hjem-
meboende. Undtagelsen er drengene 
på børnehjemmet i Khulna. Samtidig 
med at Verdens Børn i begyndelsen 
af  december opsagde samarbejdsaf-
talen, tilbød vi derfor at flytte disse 
drenge til et børnehjem, som drives af  
en anden kristen NGO i Bangladesh. 
Biskoppen har ignoreret dette tilbud.

Appel til fadderne
Vi har løbende orienteret de berørte 
faddere. Fadderne til de børn, som 
var fraværende under kontrolbesøget, 
blev i efteråret opfordret til i stedet at 
tegne et fadderskab for et barn på et 
af  vores projekter i Indien. Heldigvis 
er opfordringen blevet fulgt af  langt 
de fleste.
Fadderne til de mange børn, som var  
til stede under kontrolbesøget, er i 

januar ligeledes blevet opfordret til 
i stedet at blive faddere for et barn i 
Inden. Resultatet af  appellen kendes 
endnu ikke.
Det er trist, at vi ikke længere har 
blot nogenlunde acceptable vilkår for 
samarbejdet, og vi beklager dybt, at 
de tilbageværende børn snart mister 
støtten. Imidlertid har biskoppen 
fået godt tre måneders varsel, og han 
modtager en vis hjælp fra anden side. 
Derfor håber vi, at han ikke lader alle 
børnene i stikken.
Verdens Børn har samarbejdet med 
Calvary Apostolic Schools siden 1978.  
Derfor - og fordi mange børn i Bang-
ladesh behøver støtte som den, vi for-
midler - var beslutningen om at stop - 
  pe samarbejdet pr. 31. marts 2016 
vanskelig men nødvendig. 

BANGLADESH

Samarbejdet mellem Verdens Børn og
Calvary Apostolic Schools syd for hovedstaden 
Dhaka er desværre under afvikling 
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Dygtige børn 
giver plads til andre

På Happy Home i Sydindien priori-
teres børnenes og de unges skolegang 
og uddannelse højt, og børnene og 
de unge klarer sig usædvanligt godt i 
skolen. 
I 2015 var der således i alt syv af  ele-
verne fra Happy Home, der opnåede 
så fine eksamensresultater, at rege-
ringen har givet dem et studielegat. 
Det betyder, at de nu kan klare sig 
uden den økonomiske hjælp fra deres 
faddere. På den måde giver børnene 
”plads” til at et nyt barn kan optages 
i sponsorprogrammet, og derved få 
chancen for skolegang, uddannelse og 
på sigt et bedre liv. 
Der er mange, der trænger til 
hjælpen, og Happy Home har altid 
en lang venteliste. En stor del af  de 
nye børn, der får en plads på Happy 

Home, kommer fra familier, hvor 
faderen enten er død eller har forladt 
familien. Børnene bliver så taget ud 
af  skolen og sat i arbejde for på den 
måde at være med til at forsørge 
familien. 

Skaffer arbejde til familien
Men en plads på Happy Home bety-
der, at familien har en mund mindre 
at mætte, og at barnet derfor igen 
kan få mulighed for at gå i skole. 
Samtidig er Margaret Stephen og 
hendes voksne søn, Isaac Nathaniel, 
der i fællesskab leder Happy Home, 
meget opmærksomme på at hjælpe 
familien, og det lykkes dem ofte at 
skaffe arbejde til mødrene til de børn, 
der optages på Happy Home. 

Mange børn på 
Happy Home får 
studielegater, 
så de fremover 
kan klare sig uden 
sponsorstøtte

AF HANNE MATHIESEN

De store drenge er en gruppe, det er svært at skaffe faddere til. Men reelt mangler 
drengene bare et fadderskab et år eller to - så kan de klare sig selv.
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Børn søger faddere
Happy Home har taget disse fire børn under sine vinger. Børnene bor 
hjemme, men mangler faddere for at færdiggøre deres skolegang

Ishwarya er 13 år. Familiens situation er meget svær. Hendes 
far døde for få år siden, og moderen blev enke med tre børn, og 
arbejder i dag som daglejer til en meget lav løn. Det betyder, at 
Ishwarya, der går i 9. Standard, ikke kan fortsætte sin skole-
gang. Hun er en kvik pige, og et fadderskab kan sætte hende i 
stand til at komme videre i uddannelsen.

Vincent er 11 år. Hans situation er meget svær. Faderen er 
chauffør, men tager sig ikke af  familien, moderen lider af  en 
lungesygdom og kan ikke arbejde. Vincent har en yngre bror, og 
de kæmper for at holde sammen på tingene. Vincent er en kvik 
og intelligent dreng, der nu studerer på 7. Standard

Velankanni er 13 år. Hun kommer fra en fattig familie, hvor 
faderen er alvorligt syg, og moderen er hushjælp. Velankanni 
går i 8. Standard og betegnes som en intelligent pige, men hun 
behøver økonomisk hjælp for at kunne færdiggøre sine studier.

Tamilanban er 16 år. Hans familie, der også tæller en yngre 
bror, er meget fattig, begge forældre arbejder som daglejere. 
Tamilanban scorede 90% på high school, men familiens fat-
tigdom tvang ham til at afbryde sine studier. Lige nu går han 
med hjælp fra Happy Home på juniorcollege, men han har 
alvorlig brug for støtte for at kunne gøre uddannelsen færdig.
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Kirsten Jensen overdrager efter man-
ge års arbejde som projektansvarlig 
for Madera skolen opgaven til Mie 
Holm pr. 1. marts 2016. 

Overdragelsen blev påbegyndt med 
et fælles besøg på Madera skolen i 
2014, og siden da har Kirsten Jensen 
og Mie Holm samarbejdet løbende 
med opgaverne, ligesom den seneste 
årsrapport er fælles arbejde. 

Hidtil har Kirsten været ansvarlig 
for opgaven som projektansvarlig, og 
Mie har været samarbejdspartner, 
men fra 1. marts bytter de roller og 
fortsætter samarbejdet. 

Sammen med Børnebrevene, der 
udsendes til alle faddere i foråret, 
vedlægges et mere udførligt ”over-
dragelsespapir” til alle faddere på 
Madera skolen.

Mukono
Også på Mukono skolen skiftes der 
projektansvarlig. Wagn Winkel over-
tager opgaven efter Torkil Eriksen. 

 
- Da jeg dengang snakkede med 
Hanne Dahl, der var med til at stifte 
Verdens Børn, kunne jeg mærke en 
rigtig ildsjæl, der brændte for det, 
hun lavede, fortæller Mikkel. 

- Det tiltalte mig, at det hele var båret 
af  frivilligt arbejde. Det var ikke for 
pengenes skyld, folk gjorde det, men 
fordi hver enkelt virkelig brændte for 
at hjælpe fattige børn. Jeg kan rigtig 
godt lide, at pengene går til børnene 
og ikke til dyre TV-reklamer. Heldig-
vis gælder alt dette jo stadigvæk, så 
derfor er jeg nu med på 18. år.

- Jeg synes, det er vigtigt, at gøre 
foreningen mere synlig, og gennem 
årene har jeg forsøgt at skaffe flere 
faddere ved at indrykke annoncer i 
lokalbladet i Kastrup, hvor jeg bor. 

- Jeg læser også korrektur på med-

lemsbladet Verdens Børn. Jeg er ikke 
dansklærer, men har arbejder 36 år 
som elektroniktekniker hos SAS, så 
det er en helt anden boldgade. 
Alligevel synes jeg, det er vældig sjovt 
og givende at være med i processen 
med at bladet bliver til.

- Idéen om en lokalafdeling i Køben-
havn tiltaler mig meget. 
Det kunne blive spændene at møde 
andre frivillige som er interesseret i 
det samme som jeg, nemlig at hjælpe 
flere børn, og så i fællesskab prøve at 
løfte opgaven.

- Skattefradraget for bidrag til Ver-
dens Børn er i 2016 på 15.200 kr. Og 
jeg udnytter det mere end fuldt ud 
ved at have 13 fadderbørn i Indien.

Frivillig i Verdens Børn

Nye projektansvarlige
Der er vagtskifte på to af 
Verdens Børns projekter i Uganda

Mikkel Hass 
har været med 
siden 1998
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NORDINDIEN

UGANDA

SRI LANKA

NYT FRA PROJEKTERNE

AF ANNELISE TERNDRUP 

Børnene har fået moderne, 
lette høreapparater 

Døveskolen har ikke selv råd til at 
bekoste moderne høreapparater. Men 
to danske sponsorer, Erik Malling og 
Sven Mogensen, har sat sig som mål 
at donere penge, som kun må bruges 
til køb af  nye høreapparater til de 
børn, der stadig har gamle høreap-
parater. 

Erik Malling har i perioden juli-de-
cember 2015 doneret 16.300 kr., og 
Sven Mogensen har i samme periode 
doneret 45.000 kr. til det formål.  
Deres store gavmildhed er med til 

at give børnene gode vilkår for at 
udvikles og lære. 

I det seneste nummer af  vores 
medlemsblad (november 2015) er der 
en artikel af  Sven Mogensen: ”Jeg 
hjælper, fordi jeg kan”. 

I artiklen gør han rede for sin mo-
tivation for at yde hjælp til Verdens 
Børn. Han har ved et besøg på vores 
anden skole på Sri Lanka, Senkada-
galaskolen i Kandy, som er for døve 
eller blinde børn, ved selvsyn kunnet 
konstatere at al hjælp til Verdens 
Børn går ubeskåret til børnene, og at 
hjælpen virkelig gavner hvert enkelt 
barn.  Derfor har han ikke alene ydet 
pengegaver til bestemte formål, han 

er også fadder for adskillige døve eller 
blinde børn fra begge skoler.   

Heldige børn på døveskolen i Colombo 

LAP projektet ikke ramt 
Besparelserne på ulandsbistanden ser 
ikke i første omgang ud til at ramme 
Verdens Børns landbrugsprojekt 
(LAP) i Uganda. Det skyldes, at Dan-
mark stadig vil yde støtte til Uganda, 

plus det faktum, at der allerede er 
skrevet kontrakt med CISU om gen-
nemførelse af  projektets sidste fase.
Usikkerheden ligger i, at regerin-
gen forbeholder sig ret til at skære i 
ulandsbistanden i 2016, for at finan-
siere en evt. yderligere tilstrømning 
af  flygtninge til Danmark.

Alt vel i Nordindien
Merete Hansson og Christian 
Mortensen har været i Indien, hvor 
de har besøgt Albella, Santibari, 
Durgapur og Khelarghar. 
Fra alle projekterne lyder meldingen, 
at alt står vel til. 

Særlig glædeligt er det, at ændrin- 

gerne i ledelsen af  Santibari ser ud 
til at have været en god idé. Der er 
allerede sket ændringer til det bedre 
m.h.t. uddannelse, mad og hygiejne. 

Der bliver også taget skridt til på sigt 
at sikre en bedre tilstand af  bygning-
erne. 

Nye tipsmidler
Slots- og kulturstyrelsen be-
vilgede for nylig 50.030 kr. til 
Verdens Børn, som skal bruges 
til at tilgodese konkrete behov 
på nogle af  projekterne. Der er 
tale om tips- og lottomidler. 

Takket været disse penge vil 
følgende ske:
Durgapur i Nord Indien: 
Bevilling på 15.000 kr. bruges 
til indkøb af  køkkenudstyr.
Kakundi i Uganda: 
Bevilling 7.500 kr. til renove-
ring af  drengenes sovesal.
Mukono i Uganda: 
Bevilling på 19.000 kr. til ma-
ling af  en del af  skolens tag.
Madera i Uganda: 
Bevilling på 8.530 kr. til indkøb 
af  undervisningsmaterialer.

Der er ikke tvivl om, at penge-
ne ”er faldet på et tørt sted”. 
Midlerne skal anvendes inden 
den 31. maj. 

Glæde over at få nye høreapparater
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BULGARIEN

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

Små fremskridt i Bulgarien

AF ASTRID MØLLER

Takket være vores dygtige ledere i 
Lukovit, Mechka og Dupnitsa får 
børnene en god barndom, skolegang 
og uddannelse, trods landets pro - 
blemer med arbejdsløshed, manglen-
de visioner og alt for langsom frem-
gang. 

Hjælpen og gaver fra Danmark giver 
mulighed for ordentlig mad, fritids-
aktiviteter, skolematerialer m.m., og 
forsendelserne med vintertøj, compu-
tere og julegaver modtages altid med 
stor glæde.

Socialcenter i Lukovit
Dagcentret til vores og andre handi-
cappede børn i socialcentrets stue-
etage er blevet færdigrenoveret og er 
nu i brug. Børnene skal så vidt muligt 
integreres og gå i byens almindelige 
skoler. Renovationen af  første-salen 
er betalt af  EU, og den bruges til 
træning og terapi af  ”vores” børn fra 
de to boligenheder - og Tsekova leder 
stadigvæk det hele. 

Hjælp til romapigerne 
i Mechka
Oprettelsen af  9.+10. klasse er om-
sider vedtaget til start i 2016. Flere 

elever vil forbedre skolens økonomi, 
som er ganske trængt. Romabørn, 
især piger, som ofte bliver gift efter  
8. klasse, vil kunne få en faglig ud-
dannelse. Pigerne får ikke lov at tage 
til Pleven for at uddanne sig, men vil 
nu kunne gøre det lokalt. 

Legeredskaber i Dupnitsa
I børnehjemmets gård er de nye lege- 

redskaber doneret af  Verdens Børn 
nu sat op, og de bliver flittigt brugt af  
henrykte børn! Frivillige leder fortsat 
forskellige fritidsaktiviteter. Skole-
gang og faglig uddannelse er under 
kontrol. 
Børnene har det godt og takker for 
gaver og hjælpen, især for julegaver 
og muligheden for at holde nogle 
sommerferiedage i bjergene.

Julegaverne pakkes ud I Mechka er de donerede computere taget i brug

Socialcentret i Lukovit står færdigt
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Mærker 
med Verdens 
Børns logo. 

10 kr. pr. ark

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

Bæredygtige muleposer
Både tryk og materiale er i rigtig god 
kvalitet og meget slidstærkt. 
Tasken måler 39 cm x 41 cm, 
og hanken er 35 cm lang. 
Perfekt til brug af  indkøb eller bare 
som taske, når du er på farten. 

 Pris 60 kr.

Solcellelampe
Efter fem timers opladning i solen 
kan lampen lyse fire timer på højeste 
styrke og 10 på laveste. Dermed kan 
børnene og deres familier have lys i 
hjemmet, efter mørket er faldet på. 

Prisen er: 
til et sted i DK  125 kr. plus porto  

sendt direkte til et barn
i Uganda  150 kr. 

Skal lampen til et barn i Asien, så tal 
med den projektansvarlige, om han/
hun har planlagt et besøg og måske 
kan tage lampen med.

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 bli-
ver 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 handi-
cappede mødre.

Korte kæder  ��������������������������������  50 kr. 
Lange kæder  �������������������������������  75 kr. 
Gavepose med 
tre forskellige halskæder   210 kr. 

Giv et gavekort
Beløbet går til børnene på vores 
projekter
På gavekortet står, hvad du i 
modtagerens navn har valgt at 
støtte samt beløbet. 
Der er også plads, så du kan 
tilføje dine personlige hilsen.
Forsiden af  gavekortet er et 
dejligt børnebillede. 

Mindste pris 100 kr.
Se mere på www.verdensboern, 
under ”Butik”

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

Kærlighed til
verdens børn
bog 50 kr.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IT-administrator
Gert Ohl
go@verdensboern.dk

Projektansvarlige
Uganda
Wagn Winkel
tlf. 33 24 02 09/23 92 46 05
ww@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)

Mie holm
tlf. 23 43 79 85
mie.pallestien@gmail.com
Madera (1323)

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
mobil 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 
varetager den daglige ledelse 
af organisationen.

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

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

ORGANISATION

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. 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 15.200 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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Støt et skoleprojekt
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Du gør en forskel, når du som projektsponsor støtter et af  Verdens Børns 
skoleprojekter. Du støtter et projekt i et område, hvor børn og unge på grund 
af  krig, sygdom eller fattigdom behøver hjælp for at kunne få en uddannelse.

Din støtte bliver brugt til:
• drift
• videreuddannelse
•	 nyanskaffelser	af 	fx	skolemateriel	og	inventar
• mindre vedligeholdelse af  bygninger.

Du kan selv vælge, hvilket af  vores 17 projekter du vil støtte.
Du bestemmer selv størrelsen af  din støtte, og hvor tit og hvor længe du vil 
betale.

Det er også muligt at give et engangsbeløb og støtte på ad hoc-basis.
Som projektsponsor modtager du årsrapport for det projekt, du støtter.

Du kan støtte et af vores 
skoleprojekter i Indien, 
Sri Lanka, Uganda eller 
Bulgarien. 
Enten gennem løbende 
støtte eller et engangsbeløb


