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Årsberetning for Verdens Børn – International Børnehjælp for 2015. 

 

For Verdens Børn var 2015 et ganske travlt år. De projektansvarlige arbejdede ihærdigt for at sikre en god 

standard på projekterne, og der blev arbejdet målrettet på at skaffe flere faddere og bidragsydere. Der blev 

også arbejdet intenst på at forbedre kommunikationen udadtil. Af negative ting må nævnes, at vi desværre 

måtte starte på at afvikle støtten til projektet i Bangladesh. 

Mødevirksomhed.  

Siden generalforsamlingen i fjor har bestyrelsen afholdt 7 møder, hvoraf de 5 var via Skype. Desuden er der 

afholdt 2 fællesmøder for bestyrelse og andre frivillige. 

Børnetal. Projektfadderskaber. 

Ved udgangen af 2015 var der 2.233 børn, som havde en fadder. Det var knapt 3 % færre end ultimo 2014. 

Jeg vil understrege, at der i kraft af ihærdige anstrengelser på flere fronter kom en hel del nye faddere. 

Desværre mistede vi lidt flere. I tillæg til disse 2.233 børn var der 86 børn, som fik støtte af foreningen som 

sådan. Det drejer sig om børn, der fik fuld støtte til videreuddannelse, og om grundskolebørn der ikke 

længere havde en fadder. Totalen var derfor 2.319. Herudover gav 38 faddere projektstøtte; det var 10 

flere end sidste år. 

De projektansvarlige. Føl. 

Der er nu 10 projektansvarlige. Der var udskiftning på Mukono, idet Wagn Winkel sidste efterår overtog 

denne funktion fra Torkil Eriksen. Pr. 1. marts i år har Mie Holm afløst Kirsten Jensen som ansvarlig for 

Madera. Torkil og Kirsten fortsætter som sparringspartnere. 

Bestyrelsen vil gerne have ”føl” knyttet til de projektansvarlige, så nogle kan oplæres til at varetage PA-

funktionen. Til en begyndelse er Karina Schougaard knyttet til Kakundi som ”føl”. 

Projekternes økonomi. Videreuddannelse. 

Der er fortsat stor variation mht. projekternes økonomi. Nogle skoler får støtte fra staten, mens andre ikke 

gør det. Og nogle skoler får støtte både fra Verdens Børn og fra andre organisationer.  

Der er også forskelle mht. hvordan, vi definerer ”grunduddannelse”. I Uganda er det til og med 7. klasse, i 

Bulgarien ét år længere, og i Asien er det til og med 10. klasse. Til gengæld blev der i fjor brugt 136.000 kr. 

på videreuddannelse i Uganda; enten fuld støtte eller ved supplering af fadder- betalingerne. Også børn i 

de andre lande fik støtte til videreuddannelse, men ikke i samme grad.     

Budgettet for videreuddannelse i Uganda er i år sat op til 167.500 kr. Samtidig har bestyrelsen vedtaget, at 

dette beløb også skal være den øvre grænse i hvert af de to næste år.  

De enkelte projekter 

I BANGLADESH støttede vi ultimo december 101 børn på Calvary Apostolic Schools, og nu er der ingen 

tilbage. Den projektansvarlige, Wagn Winkel, blev i marts 2015 lovet dokumentation for, at børn under 

videreuddannelse følger undervisningen. Løftet blev ikke overholdt. Vores partner overholdt heller ikke 

aftalen om, at vi skal informeres, når børn har forladt projektet. Ludwig Nissen og jeg rejste derfor til 

Bangladesh. Vi konstaterede i oktober, at mange børn var udmeldt eller bortvist eller fraværende af andre 

årsager. Samtidig blev vi mødt med et (urealistisk) krav om forhøjede fadderbetalinger. Bestyrelsen så 
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desværre ingen anden udvej end at opsige samarbejdsaftalen med 3 måneders varsel. Vi tilbød at flytte 

mindst 12 drenge til et andet børnehjem, men det blev ignoreret. Cirka 85 % af fadderne sagde ja til i stedet 

at sponsorere et barn i Indien. Jeg vil gerne takke de mange faddere, som viste stor forståelse for 

situationen.    

I NORD-INDIEN støttede vi 608 børn ultimo december fordelt på 4 projekter. 

Durgapur Child Care. Den projektansvarlige er Christian Mortensen. De fleste fadderbørn bor på hjemmet, 

men der er også en del hjemmeboende. De går alle i den lokale skole tæt ved. Sammen med Merete 

besøgte Christian projektet i oktober, og det var en meget positiv oplevelse. Den dygtige leder af Durgapur, 

Sandip Chatterjee, påtog sig i fjor også at lede Santibari pigehjemmet, som ligger i nærheden. Under 

besøget blev der truffet de fornødne aftaler herom.      

Santibari. Den projektansvarlige er Merete Hansson. Santibari er et trygt og godt hjem for piger. Der er 

også en forskole for hjemmeboende samt en klinik, Sevakendra. Den er rammen om et vigtigt 

forebyggende sundhedsarbejde i områdets landsbyer. I fjor måtte den mangeårige leder, Kanti Halder, af 

helbredsgrunde trække sig tilbage. Sandip Chatterjee overtog som nævnt denne funktion, og han er på 

Santibari ca. 1 uge om måneden. Under Merete og Christians besøg var det tydeligt, at både personalet og 

børnene var glade for de nye tilstande. De fik også et yderst positivt indtryk af sygeplejerskernes arbejde, 

som bl.a. har ledt til mindsket spædbørnsdødelighed.   

Albella Boys Home. Merete er også ansvarlig for dette projekt. Det omfatter et velfungerende børnehjem 

for næsten 100 drenge. Desuden støttes et halvt hundrede dagelever, både piger og drenge. Man kan blive 

på hjemmet, mens man tager en bachelor grad. Hjemmet ligger ikke ret langt fra Nepal, men det store 

jordskælv for et år siden udløste heldigvis kun revner i murværket. Værre var det, da regntidens store 

vandmasser medførte jordskred. Vi hjalp med penge til en mur.     

Khelaghar. Den projektansvarlige er Flemming Wakabayashi. Der bor nu over 100 på dette pris- belønnede 

drengehjem. Med støtte fra Verdens Børn er der netop blevet bygget nye bade og toiletter. Før kunne de 

kun vaske sig under et par vandhaner under åben himmel, og toiletterne var 40 år gamle. Projektet har et 

vellykket outreach-program for hjemmeboende. Her får små børn morgenmad samt formiddags-skolegang, 

og større børn får bl.a. computerundervisning. Desuden er der et håndarbejdscenter for kvinder.  

I SYD-INDIEN støttede vi 724 børn ultimo december fordelt på 4 projekter. 

Hanne Matthiesen er ansvarlig for 3 af dem: Kariyalur, V. Sithur og Happy Home. Da hun senere i dag selv 

vil berette om projekterne, vil jeg ikke komme nærmere ind på dem. 

Det fjerde projekt, St. Joseph Development Trust, er med sine næsten 500 fadderbørn vort største.  Wagn er 

ansvarlig for projektet, som hjælper børn på 4 forskellige institutioner: et modtagelses- hjem for kriminelle 

drenge; et hjem for handicappede børn; et børnehjem for piger og småbørn; samt et hjem for forladte 

piger uden familie. Hertil kommer uddannelsesprogrammet Nyt Liv, hvor hjemmeboende børn får 

lektiehjælp, lægehjælp, skoleuniformer, skoletasker m.v. Wagn besøgte projektet i november 2014. 

Besøget omfattede kontrol af alle børnene, og den løbende kommunikationen herom er betydeligt bedre. 

Wagn planlægger at besøge projektet i juni. 

I SRI LANKA støttede vi ultimo december 168 fadderbørn fordelt på 2 projekter. Annelise Terndrup er 

ansvarlig for dem begge, og hun var der i november 2015. 
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Senkadagala School for Deaf and Blind. Mange af børnene opnår gode resultater. Regnskaberne ser ud til at 

være i orden. Desværre tager det noget længere tid at få etableret en ordentlig ledelse, der kan fjerne en 

intern uro, styre økonomien, sørge for at afskedsbreve og andre dokumenter kommer til tiden. 

Kommunikationen er blevet bedre, men lader stadigvæk noget tilbage at ønske. Vi tror på, at projektet vil 

komme i god gænge, og samarbejdsaftalen er blevet forlænget til udgangen af 2017.  

National Council for the Deaf.  Skolen er for børn med hørehandicap og for udviklingshæmmede børn, og 

den har et imponerende aktivitetsniveau. Den følger regeringens almindelige læseplan for grundskolen, og 

der suppleres med taleundervisning, undervisning i tegnsprog og mundaflæsning. Børnene går så vidt 

muligt op til de ordinære eksaminer. Regeringens tilsynsmyndighed er yderst tilfreds med standarden for 

undervisning og administration på denne mønsterskole. De ældste elever følger et jobtræningsprogram, 

hvor de oplæres i erhvervsrelaterede fag. To danske sponsorer sørgede i fjor for, at yderligere et antal børn 

har fået moderne høreapparater.   

I BULGARIEN støttede vi 110 børn ultimo december fordelt på 3 projekter. Astrid Møller er projektansvarlig, 

og hun aflægger besøg hvert år. 

Mechka. Vor støtte betyder bl.a. ordentlig skolemad og skolematerialer. Dét og den obligatoriske forskole 

motiverer romafamilier til at sende deres børn i skole. På denne landsbyskole er der hidtil kun blevet 

undervist til og med 8. klasse. Mange af de større børn går på et fagligt gymnasium i en nærliggende 

købstad. De får bl.a. hjælp til bolig- og transportudgifter.   

Dupnitsa. Vi sponsorerer over 40 på børnehjemmet, som fik en ny legeplads. Desuden er der en drenge- og 

en pigebolig til unge, som videreuddanner sig.  

Lukovit. Vi sponsorerer 19 handicappede børn, som bor i mindre boligenheder. De går, hvis muligt, i byens 

skoler og kommer på det nye socialcenter til terapi og fritidsaktiviteter. To unge støttes under 

computeruddannelse. 

I UGANDA støttede vi ultimo december 608 børn fordelt på 4 projekter.  

Mukono. Som nævnt ligger ansvaret nu hos Wagn Winkel. Kostskolen drives af Juveniles Welfare Service - 

den samme NGO som driver Kakundi-skolen. Samarbejdet med JWS har ikke altid ”kørt på skinner”, men 

var blevet så godt, at der i fjor kunne indgås en 5-årig rammeaftale. Grundskolen varer i Uganda kun 7 år, 

og der bliver derfor gjort meget for at egnede børn kan få en boglig eller praktisk betonet 

videreuddannelse. I fjor var 84 under videreuddannelse. Torkil og Wagn besøgte projektet for en måned 

siden, og de kom hjem med et positivt helhedsindtryk.   

Kakundi. Niels Erik Westermann er projektansvarlig, og han var der i marts 2015. Personalet på skolen og 

børnehjemmet virker meget engagerede. De søger at give børnene trygge rammer, og mange klarer sig 

godt. Af fadderbørnene er en tredjedel i gang med at dygtiggøre sig efter afsluttet grunduddannelse. 

Mange tekniske problemer er løst. F.eks. er tagrenderne blevet udskiftet, så man igen kan opsamle 

regnvand, og solpanelsystemet er udskiftet.      

Madera. I 2015 var Kirsten Jensen projektansvarlig. Skolen er for piger, og 2015 var et godt år. Det gælder 

både klasseundervisning, sport, drama og musik. De store elever var på spændende ekskursioner. 

Økonomien var stram, men det lykkedes at bespise de sponsorerede piger. Over 30 af fadderbørnene 

videreuddannes. 



 

4 
 

Entebbe. Den projektansvarlige er Lone Rietz. De fleste af børnene er fysisk eller mentalt handicappede. 

Nogle bor på selve skolen, men hovedparten er dagelever. De skal lære at blive selvhjulpne trods deres 

handicap. Denne specialskole er lille i størrelsen, men den er stor i værdien; og fuld af udfordringer. Man er 

i gang med to byggerier: sovesalen for drengene og en tilbygning med klasseværelser. Disse byggerier 

finansieres ikke af os, men vi har givet penge til inventar til sovesalen. 

Desuden støtter vi Lwamaggwa Agrobusiness Network Project (LAP 3). Christian Rietz leder gruppen af 

projektansvarlige. Også her samarbejder vi med Juvenile Welfare Service. Indsatserne retter sig mod 

jordbrugere nær Kakundi skolen. Der bliver navnlig satset på at plante træer; på at forbedre 

dyrkningsmetoderne; og på opbygning at et kooperativ. Projektet berører ca. 1.300 familier direkte. 

Bevillingen er på næsten 2.000.000 kr. for årene 2014 – 2018, og pengene kommer fra Danida via CISU. 

Jeg skal også sige et par ord om Rubaga projektet i Ugandas hovedstad. Elevtallet faldt drastisk i 2012 - 

2013, og blandt de udmeldte var der mange fadderbørn. En uanmeldt kontrol afdækkede desuden, at nogle 

fadderbørn gik på andre skoler, og at vi havde fået falsk information om hvem, der havde været oppe til 

eksamen. Samarbejdsaftalen blev af disse grunde opsagt pr. 1. maj 2015. 

Økonomien. 

Per Lindrup fremlægger om lidt regnskabet for 2015, så jeg vil nøjes med at berøre ét emne: vor 

udgiftspolitik. På generalforsamlingen i fjor blev der opfordret til en lempelse, for at projekterne kan 

foretage højt prioriterede forbedringer til gavn for børnene. Opfordringen blev accepteret, så vi brugte 

400.000 kr. på reparationer, vedligeholdelse og nyanskaffelser på diverse projekter. Beløbet svarede til 

stigningen i den fri egenkapital i 2014. 

Hjemmesiden. Medlemsbladet. Nyhedsbreve. Facebook.  

I starten af 2015 sørgede Mette Eistrup for at sætte nyheder på hjemmesiden. I midten af året gik rollen 

over til Berit Henriksen, og hun gav for nylig stafetten videre til Michelle Barosin. Erik Oxenb øll assisterer 

den til enhver tid værende web-master. 

Hjemmesiden blev lavet helt om, og jeg synes, den er både flot og brugervenlig. Den fokuserer især på 

støttemulighederne og forstærker på den måde anstrengelserne for at skaffe flere faddere og penge til 

projekterne. Et andet formål var at gøre administrationen lettere, både for brugerne og for foreningen. 

Derfor er online betaling nu blevet en mulighed. Berit og Erik har hver især ydet en kæmpe indsats mht. 

den nye hjemmeside, og det fortjener de en stor tak for! 

Hanne Gregersen var som redaktør krumtappen mht. årets 4 numre af medlemsbladet, men jeg vil også 

takke de projektansvarlige og andre, som bidrog med tekst, billeder og korrekturlæsning.      

Der blev i fjor udsendt 7 Nyhedsbreve til faddere samt andre, der har tilmeldt sig. Karen Oxenbøll stod for 

de første og kommunikationsteamet, under ledelse af Nathalie Emsø, for de sidste. Ambitionen er nu 4 

Nyhedsbreve om året. 

Foreningen er blevet meget mere synlig på Facebook. Det har Katrine Gaden og Maja Hangaard Kjeldsen 

sørget for. Vi bruger også Instagram. 

Partnerskaber. Donationer. Gratisydelser. 

Jens Hviid og Mattias Munk-Petersen har koordineret indsatserne for at skaffe flere partnerskaber. Listen 

over virksomheder, som på denne måde støtter os, er efterhånden ganske imponerende. Der var også flere 
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af de andre frivillige, som skaffede midler hos virksomheder til reparationer og vedligeholdelse mv. Jeg vil 

rette en varm tak til alle giverne.  

I alt kom der donationer på 615.000 kr., og det er vi meget glade for. Der var 10 som donerede mellem 

20.000 kr. og 65.000 kr., nemlig Inner Wheel Svinninge; Kultur- og slotsstyrelsen; Stryhn Holding; Sven 

Mogensen Shipping Consult; Erik Malling; Palle Bay; GN Store Nord Fonden; Albatros; Inner Wheel Fyn og 

Sdr. Jylland; samt redeem nordics. Donationen fra sidstnævnte beløb sig i fjor til 20.000 kr., og den hang 

sammen med salg af brugte mobiltelefoner indsamlet hos KMD. 

Jeg vil også takke de mange firmaer, som gav gratisydelser. Blandt dem var Microsoft, som forærede os en 

SQL database til opgradering af Navision (til en værdi af 3.000$). Desuden vil jeg fremhæve webbureauet 

&digetal, Graphics by Maria og fotograf Morten Lundrup. Disse tre hjalp på forbilledlig vis og vederlagsfrit 

med at lave vor nye hjemmeside. 

Vi er for et par måneder siden begyndt på et lovende samarbejde med Odendo, som er en innovativ e-

platforn. Den gør det let for virksomheder og organisationer at donere produkter eller tjenesteydelser, som 

derpå sælges på auktion. Vi får en stor del af det indkomne beløb.  

Frimærker og balloner. Butikken. 

Arbejdet med at sælge brugte frimærker og balloner overgik i begyndelsen af 2015 fra Hanne og Poul Dahl 

til Maja Nissen. Det lykkedes endnu en gang at nå et flot overskud, nemlig 71.000 kr. Overskuddet gavnede 

3 projekter. 

Der er stigende gang i butikken, som Bente Fabech står for. Hun har især solgt mange solcelle-lamper, idet 

mange faddere på den måde ønsker at hjælpe deres fadderbarn. I fjor omsattes for mere end 23.000 kr. 

Fortjenesten udgjorde kun en mindre del af beløbet. Overskuddet indgik i vores pulje til hjælp til 

fadderbørnene eller projekterne. 

Trasborg Tøjindsamling. 

Vor største bidragyder er tøjindsamlingsfirmaet Trasborg. Der blev i december 2014 indgået en ny 3-årig 

aftale, og Verdens Børn modtager 700.000 kr. i hvert af årene 2015, 2016 og 2017. Ifølge virksomhedens 

regnskab for 2014 var årets resultat efter renter men før skat 11.079.000 kr. 

Som erhvervsdrivende er Trasborg omfattet af markedsføringsloven og de regler og krav, der udspringer af 

loven. Nogle af bestemmelserne drejer sig om god markedsføringsskik, og i 2011 og 2013 inddrog Verdens 

Børn derfor Forbrugerombudsmanden. Formålet var at få klarhed mht. parternes oplysningspligt udadtil. 

Trasborg var også selv i forbindelse med Forbrugerombuds- manden.  

Verdens Børn har for nylig indledt en drøftelse med Trasborg om oplysningspligten. Trasborg blev i den 

forbindelse informeret om, at bestyrelsen er villig til at diskutere en mulig justering af indholdet af 

kontrakten. Samtidig blev det nævnt, at det er en forudsætning, at det mulige slutresultat ikke vil udsætte 

bestyrelsen for berettiget kritik baseret på markedsføringslovens regelværk.      

Fadderskabskontor og øvrig administration. 

Som tidligere nævnt fik vi sidste år en del nye faddere. Desuden var der mange udskiftninger af børn, især i 

forbindelse med udfasningen i Bangladesh. Disse opgaver varetages af Ludwig Nissen. Bente Fabech 

assisterer med udskrivning af nye fadderbeviser mht. Uganda. 
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Blandt de andre administrative opdrag er funktionen som kasserer, der i midten af året blev overdraget fra 

Karen Oxenbøll til Bodil Mortensen; udarbejdelse af budgetter og regnskaber, som varetages af Per 

Lindrup; IT-opgaver, som Gert Ohl, Erik Oxenbøll samt Anita og Jens Petersen står for; samt bogføring af 

fadderbetalinger mv., som varetages af Kirsten Candelaria. Margrethe Dantzer hjalp til med at sikre en høj 

kvalitet af årsrapporterne til fadderne. 

Svendborg lokalafdeling. 

Svendborg lokalafdeling havde i fjor en omsætning på ca. 26.000 kr. Her er der virkelig tale om ”mange 

bække små”: salg fra boder ved diverse markeder på Sydfyn; salg af blomster og fugle- huse; opstilling af 

indsamlingsbøsser osv. Lokalafdelingen ledes af Helle Holten. Af overskuddet blev godt 9.000 kr. anvendt 

på fadderskaber til 4 børn.  

Medlemstal. Frivillige. 

Foreningen har nu 805 betalende medlemmer.  

Vi fik sidste år en del nye frivillige, samtidig som andre trådte tilbage (f.eks. fordi de rejste fra Danmark for 

at studere eller arbejde). I alt er der over 60 personer, der i varierende omfang arbejder som frivillige. Lige 

nu behøver vi især frivillige, som har tid og lyst til at blive ”føl” for en af de projektansvarlige – og dét først 

og fremmest mht. St. Joseph Development Trust i Sydindien. Vi ser også gerne, at flere engagerer sig i 

bestyrelsesarbejdet.  

                                                                     -----oo0oo----- 

Jeg vil slutte med at rette en varm tak til alle vore faddere og andre sponsorer samt til alle de frivillige 

ildsjæle, som i 2015 brugte så meget af deres dyrebare tid på Verdens Børn! 

3. april 2016 

Flemming Bjørk Pedersen, Formand  


