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Verdens Børn støtter nu cirka 2.300 
børn, og det er vi stolte af. Af  projek-
terne er otte i Indien, fire i Uganda, 
tre i Bulgarien og to i Sri Lanka.
Projekterne har i hvert fald tre ting 
til fælles. For det første: Masser af  
vanskeligt stillede piger og drenge, for 
hvem faddernes støtte er uvurderlig. 
For det andet: Dedikerede lokale 
ledere. Og for det tredje: Behov for 
støttekroner til supplering af  fadder-
nes betalinger.

Læse, skrive, regne eller…
Men ellers er projekterne ret forskel-
lige. For eksempel er nogle af  dem 
til for at hjælpe børn, som er døve, 
eller som har et andet handicap. 
Andre projekter udgør hele rammen 
omkring børnenes tilværelse, medens 
atter andre også - retter sig mod 
hjemmeboende børn.

Desuden er der forskelle mht., 
hvordan myndighederne definerer 
”grunduddannelse”. 

I Uganda er det til 7. klasse, i Bulga-
rien ét år længere, og i Asien er det 
til 10. klasse. Derfor brugte vi i fjor 
170.000 kr. på videreuddannelse af  
cirka 150 børn i Uganda og Bulga-
rien, og der budgetteres med samme 
beløb i år. Normalt indebærer støtten 
yderligere fire års skolegang.
Imidlertid er det naturligt, at det igen 
overvejes, om hovedformålet skal 
være, at fadderbørnene lærer at læse, 
skrive og regne? Eller om der i højere 
grad skal satses på, at de kan få et job 
efter afsluttet skolegang?     

Største udfordring: 
At skaffe flere faddere
Behovet for supplerende støttekroner 

- til f.eks. mad, bøger, reparationer og 
vedligeholdelse - findes overalt, men 
er ikke lige påtrængende alle steder. 
Det skyldes bl.a., at nogle af  projek - 
terne får offentlig støtte, medens 
andre ikke gør det. Der er desuden 
eksempler på projekter, som både 
får støtte fra Verdens Børn og fra en 
anden hjælpeorganisation. 

At skaffe midler til videreuddannelse 
og til de omtalte supplerende behov 
er blandt de konstante udfordringer. 
Men den allerstørste aktuelle udfor-
dring er at skaffe flere nye faddere! 
I den sammenhæng vil vi i stigende 
grad bruge de sociale medier, men vi 
er helt afhængige af, at vore faddere 
optræder som gode ambassadører for 
Verdens Børn. Derfor appellerer jeg 
til læserne om at skaffe hjælp
til endnu flere fadderbørn!       

Fælles udfordringer
– og en appel

Vi er helt afhængige af, at vore 

faddere optræder som gode 

ambassadører for Verdens Børn.

LEDER

AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, FORMAND

Målet for Verdens Børns projekter er det samme, nemlig at hjælpe 
udsatte børn. Men hvor langt – grundskole eller klar til job?
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KORT NYT

101-årige Gunnar Andersen indsamler tøjdyr til Verdens Børn
Af Hanne Mathiesen, 
projektansvarlig for bl.a. 
børnehjemmet i V. Sithur 

Min 101-årige genbo Gunnar Ander-
sen er meget interesseret i arbejdet 
for Verdens Børn.

Hvert år, når tiden for mit projektbe-
søg i Sydindien nærmer sig, tager han 
med bybussen rundt til de forskellige 
genbrugsbutikker i Kolding-området, 
hvor vi bor. 
Her køber han tøjdyr og bamser, og 
det bliver han ved med, indtil jeg 
siger: ”Stop, Gunnar, nu kan der ikke 

være flere i kufferten.” 
Bamserne og tøjdyrene gør stor lykke 
hos børnene på børnehjemmene, og 
også de store børn er ivrige og glade 
modtagere.
Ved dette års projektbesøg var det 
børnene på børnehjemmet i V. 
Sithur, der var de heldige modtagere.  

Verdens Børn 
– nu på auktion
Verdens Børn har fået lagt sin profil 
ind på platformen Odendor, der 
er stiftet for at samle penge ind til 
humanitære formål.
Det betyder, at hvis du vil tilgodese 
Verdens Børn, kan du sætte en ting til 
auktion på Odendo. Det kan være en 
stol, en lampe, plakat eller noget helt

tredje. Tingene sælges til højstbyden-
de, og salgssummen, minus omkost-
ninger til Odendo, går herefter til 
Verdens Børn.
Vores første auktionstilbud var et 
foredrag om arbejdsglæde af  Anders 
Birchow fra Linje 3. Det indbragte 
Verdens Børn 3.500 kr.
Vi er nu i gang med at aktivere vore 
samarbejdspartnere til at bruge den-
ne mulighed for både at reklamere 
for egne produkter og samtidig støtte 
Verdens Børn.
Læs om Odendo på www.odendo.dk

Det er ikke ret meget, børnene kan kalde deres eget, så Gunnar 
Andersens tøjdyr og de sponserede frisbee gør stor lykke

Gunnar Andersen med favnen fuld af  
bamser til de indiske børn

Anders Birchow
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KORT NYT

Midlertidigt 
udstationeret
Vores projektansvarlige for 
Dur gapur, Christian Mortensen, 
har fået nyt job i Mellemfolkeligt 
Samvirke. Det betyder, at han 
skal udsta tioneres i Tanzania i 
en treårig periode. 

Det er aftalt, at Merete Hans-
son med hjælp fra Maria Bork 
Kruse, begge fra VB’s bestyrelse 
passer jobbet som PA’er  i Dur - 
gapur, indtil Christian Morten-
sen kommer tilbage.

Merete Hansson har et godt 
kendskab til Nordindien, idet 
hun er projektansvarlig for 
Santibari og Albella Boys Home.

Planlagte besøg på vores projekter 
Skal du have et brev med til dit fadderbarn?

Børn fra Mukono 
Children Home

 Vi vil se masser af dyr i naturen

Kontakt Frede Hansen, 
28 81 57 73,  mail:
galleriglocalart@gmail.com

Turen består af 50 pct. kultur og 50 pct. natur.
Vi skal besøge Verdens Børns projekter i Entebbe 
og Mukono. Desuden skal vi besøge kunstnere og 
gallerier, et par skoler, kunsthåndværkere og univer-
sitetet. 
Turen byder også på unikke naturoplevelser, f.eks. 
sejlture på Den hvide Nil, Murchison Fall og Nilens 
udspring.

Vil du med til Uganda? 
I samarbejde med Unitas Rejser arrangerer jeg igen 
i 2017 en tur til Uganda i perioden 12.-27. februar.

De projektansvarlige besøger skole og 
børnehjem en gang årligt (vejledende) 
for at tilse, at projekterne opfylder 
de retningslinjer, Verdens Børn har 
op stil let for de organisationer, vi sam-
arbejder med.  
Hvis du derfor gerne vil sende et 
brev med til dit fadderbarn på et af  
de projekter, der besøges i resten af  
2016, kan du kontakt den projektan-
svarlige. Rejseplanen er som følger:

Indien:

13. – 19. juni 
Wagn Winkel, projektansvarlig, besøg 
på Sct. Joseph

6. - 30. oktober
Nathalie Emsø, bestyrelsesmedlem, 
besøg på Durgapur plus korte besøg 
på Albella Boys Home og Santibari

Uganda:

3. – 13. oktober
Mie Holm, projektansvarlig, besøg på 
Madera

14. – 26. oktober
Niels Erik Westermann, projektan-
svarlig, besøg på Kakundi sammen 
med Wagn Winkel og Karina Schou-
gaard (føl til Niels Erik)
   
Wagn Winkel, projektansvarlig, besøg 
på Mukono sammen med Niels Erik 
Westermann

De retningslinjer der gælder for sam-
arbejdet mellem Verdens Børn og 
vores projekter, kan du læse i deres 
helhed på Verdens Børns hjemmeside. 
https://www.verdensboern.dk/
forside/om-os/retningslinjer-for- 
projekter/

Annonce
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I slutningen af  januar besøgte jeg 
sammen med Per Lindrup igen bør-
nehjemmet i V. Sithur. Efter at der 
sidste sommer blev ansat en ny leder, 
Benjamin Sudhakar, er forholdene i 
V. Sithur forbedret betydeligt. 

En tiltrængt renovering af  bygninger-
ne er begyndt, der er kommet mygge-
net for vinduerne, og der er anskaffet 
et vandrensningsanlæg, så børnenes 
drikkevand, som tidligere kom direkte 
fra en åben brønd, nu bliver renset 
og filtreret, inden det anvendes. 

Jernholdig kost
Men børnene er små og tynde og 
var næsten ikke vokset, siden vi sidst 
besøgte stedet. Det skal der nu, - i 
samarbejde med Benjamin Sudhakar 
og ikke mindst hans kone, Priscilla 
- rådes bod på. Alle børnene vil nu 
gennemgå en lægeundersøgelse og få 

ormekur. Når nye børn kommer til 
børnehjemmet, har de ofte alt for lav 
en blodprocent og har indvoldsorm. 
Priscilla vil tilpasse kosten, så den har 
et højt indhold af  jern og i det hele 
taget være opmærksom på, at kosten 
bliver sund og næringsrig. 

En særlig donation på 10.000 kroner, 
som Verdens Børn modtog i be-
gyndelsen af  året, vil blive brugt til 
indkøb af  to køer og til anlæg af  en 
stor køkkenhave. På den måde vil 
børnene dagligt kunne få frisk mælk 
og masser af  grøntsager. 

Når børnene kommer, 
har de ofte lav blodprocent 
og indvoldsorm

To køer og en køkkenhave
Hjemmet vil bruge en donation til en køkkenhave 

og et par køer, så børnene sikres frsike grøntsager og mælk hver dag

Drengene var meget optaget af  billederne på Pers mobiltelefon

Alle pigerne er under 150 cm høje, også 
de ældste i 7. klasse som Valarmathi her

Både pigernes og drengenes sovesal er renoveret

AF HANNE MATTHIESEN, PROJEKTANSVARLIG FOR V. SITHUR
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Under det årlige besøg på børne-
hjemmet Happy Home i Sydindien 
har vi som regel mulighed for at 
besøge nogle af  de familier, hvis børn 
har behov for et fadderskab. Således 
også i 2013, hvor jeg sammen med 
nu afdøde Stephen Nathaniel og 
daværende bestyrelsesmedlem Bent 
Børresen besøgte en familie, der 
levede som gældsslaver. 
Familien boede meget afsides i en 
ussel hytte, der lå midt på en stor 
grøntsagsmark. Faderen skyldte 
markens ejere penge og måtte derfor 
arbejde som såkaldt gældsslave, indtil 
pengene var tilbagebetalt. 

Holdt som gidsler
Familen bestod af  far og mor og to 
døtre, Shobana på 13 år og Nisha på 
12. De måtte aldrig forlade hytten 
samtidig. Der skulle altid være mindst 
et familiemedlem tilbage som gidsel, 
så familien ikke skulle stikke af. 
Den samlede gæld beløb sig til ca. 
5.000 danske kroner, men lønnen 
som daglejer i en grøntsagsmark er 

lille og renten er høj, så det var ikke 
lykkedes faderen at afdrage gælden. 
Situationen blev yderligere forværret 
af, at pigernes mor havde så dårligt 
helbred, at hun ikke kunne arbejde i 
marken og derved bidrage til ind-
tjeningen. For hende var situation i 
øvrigt velkendt, idet hun som barn 
var vokset op i en gældsslavefamilie, 
der levede under tilsvarende vilkår.     
Familiens situation og den håbløshed 
og afmagt, de forståeligt nok følte, 
berørte os dybt. 
Stephen Nathaniel mente det bedste, 
vi kunne gøre for familien, var at prø-
ve at finde faddere til begge pigerne. 
For den største hjælp til forældrene 
ville være håbet om, at deres døtre 
kunne få en bedre tilværelse, end de 
selv havde. 

Inden vi tog afsked, spurgte moderen, 
om vi kunne lide gulerødder, hvoref-
ter hun gik ud i marken og omhygge-
ligt fandt et par særlig fine eksempla-
rer, vi fik som gave. Jeg beundrer de 
indiske kvinders styrke og værdighed!

Fadderskabet gav mulighed 
for opsparing
Det lykkedes at finde faddere til beg-
ge pigerne, og de kom med i Happy 
Homes uddannelsesprogram. 
Da jeg genså dem året efter, havde de 
det begge godt, var blevet sundere og 
og klarede sig godt i skolen. Ved dette 
års besøg i januar mødte vi kun den 
ældste, Shobana, da lillesøster Nisha 
lå syg med mæslinger. 

Stor var min glæde, da Shobana kun-
ne fortælle, at familien nu er kommet 
fri af  gælden og ikke længere holdes 
som gældsslaver. Fadderskaberne til 
pigerne havde givet faderen fornyet 
håb og kræfter. Da han desuden ikke 
længere havde udgifter til mad og tøj 
til pigerne, var det lykkedes ham at 
spare op, så han kunne indfri halvde-
len af  gælden. Den ene af  de to ejere 
af  marken var i mellemtiden død, og 
den anden ejer havde eftergivet ham 
resten af  gælden. 
Så jo, også i Indien sker der 
somme tider små mirakler.

Familier kan leve i gene ra-
tioner som gældsslaver

Shobana på 13 og Nisha på 12 år under besøget 
i 2013, da familien endnu var gældsslaver. 

AF HANNE MATHIESEN, PROJEKTANSVARLIG HAPPY HOME

Ind imellem sker der små 
mirakler, hvor det lykkes 
familien at slippe ud af gælden. 
Et eksempel fra Happy Home

Vi fik de fineste gulerødder, moderen kunne finde, som gave.
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På egne ben

AF CHRISTIAN RIETZ, LAP

Småfarmerne under LAP-projektet 
i Uganda er godt på vej til at kunne 
selv. Projektet udløber i 2018

Projektleder
Jospehine Nabukenya
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LAP projektet har været opdelt i tre 
del-projekter. 
LAP 1 fokuserede på etablering 
af  farmergrupper og effektivise - 
ring af  dyrkningsmetoder og 
dermed en øget produktion.
 
LAP 2 handlede om at udvikle 
småbrugene, der kun lige er 
selvforsynende, til at blive fami-
lie drevne landbrugsvirksomheder, 
som ved salg af  deres overskuds-
produktion på markedet, kan  
sikre familien en indtægt. Under-
vejs er der også oprettet et an-
delslignende selskab, Lwamag - 
gwa Farmers Association – LAN 
- hvor igennem landmændene 
kan afsætte deres varer.

LAP 3 fokuserer på kapacitets-
opbygning af  LAN. Sigtet er, 
at LAN skal kunne overtage de 
services, LAP hidtil har ydet, så 
LAP som projekt kan trække sig ud.

Demonstrationsfarm
LAP 3 projektet er generelt set på 
sporet og følger projektplanerne. 
Hvor de LAP-ansatte i de to tid-
ligere LAP projekter var direkte 

i felten, har de i LAP3 en mere 
tilbagetrukken rolle. Nu handler 
det om at udvikle LAN som organi-
sation gennem ledelsestræning og 
rådgivning. LAP-teamet består da 
også nu af  fire ansatte mod 10 i det 
tidligere projekt. 

Via LAP’s mangeårige indsats har 
projektet – herunder LAN – formået 
at skabe sig en solid og lokalt forank-
ret platform i lokalområdet. 

Der er tætte samarbejdsforbindelser 
med den lokale kommune, Lwamag-
gwa Subcounty, og gode relationer til 
distriktet. F. eks. har kommunen stil-
let et centralt placeret stykke land til 
rådighed, hvor LAN via LAP’s hjælp 
udvikler en demonstrationsfarm. Far-
men skal dels være læringscenter for 
farmerne, dels fungere som fremtidig 
indtægtskilde for LAN. 

Økonomien holder – godt og vel
LAP projektet er finansieret af  CISU, 
for LAP 3’s vedkommende er budget-
tet på knapt to mio. kr.
Projektet er pt. bagud med forbrug 
af  projektmidler. Det skyldes, at et 
planlagt besøg i Danmark sidste år 

blev udskudt, desuden har projek-
tet ”sparet” penge pga. faldende 
valutakurser. I 2015 faldt værdien af  
Uganda shilling med knap 20 pct. 
Faldet tilskrives optakten til det netop 
overståede præsidentvalg i Uganda 
og er en tendens, man har set ved 
tidligere valg.

Det er altså ikke forventningen, at 
shillingen fortsat vil tabe 20 pct. på 
årsbasis. Besparelsen giver dog mere 
råderum i budgettet, og tænkes kom-
me implementeringen i Lwamaggwa 
til gode. Bl.a. gennem støtte til en 
række LAN projekter

Besøg i Danmark
Det planlagte studiebesøg i 2015 for 
David Kasozi, den LAP-ansvarlige 
i JWS, og projektleder Josephine 
Nabukenya planlægges til midten af  
juni i år. Formålet med besøget er 
inspiration via faglige møder inden 
for udvikling af  landbrug. 

Et møde med verdens Børns besty-
relse og/eller de projektansvarlige 
overvejes ved samme lejlighed, hvis 
programmet levner plads til det.

Hvor de LAP-ansatte i LAP 1 og 2 var direkte i felten, 
har de nu en mere tilbagetrukket rolle
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Pauline kom 
på knallert
AF FREDE HANSEN, FADDER

Lis Bøgelund og Gunner Illum Han-
sen rejste i februar til Uganda på den 
tur, som jeg arrangerede i samarbejde 
med Unitas Rejser. De ville gerne 
ned og besøge deres barn, Pauline på 
Mukono Childrenhome, men da vi 
dukkede op, var Pauline der ikke. 

På grund af  præsidentvalget fik børn 
i Uganda en tre måneder lang jule-
ferie. Og skoler i Uganda skal ikke 
regne med, at børnene dukker op 
dagen efter, at en ferie er slut.
Det kræver økonomiske ressourcer 
at få sit barn sendt af  sted. Så vi var 
flere sponsorer, der i februar 2016 
ikke fik vores sponsorbørn at se. 
Men Pauline kom! Hun kom med 
sin halvsøster på en boda-boda. En 
boda-boda er en knallert – og dem 
er der mange af  i Uganda. De kan 
transportere op til fire personer – vi 

skal nok ikke snakke trafiksikkerhed!
Pauline kom med et dræn i armen. 
Hun var nemlig indlagt på hospitalet 
på grund af  malaria. Hun skulle dog 
udskrives samme dag, og hun så ikke 
syg ud.  

Ved ankomsten blev hun noget be-
tuttet, men hun tøede dog hurtigt op. 
Lis og Gunners niece havde besøgt 
Pauline i august, og da hun fik et al-
bum med fotografier af  sig selv, som 
niecen havde taget, lyste hun op. Det 
hjalp også på humøret at få noget 
legetøj fra sponsorerne i Danmark.

- Vi lever i et smørhul, og så er det 
naturligt at hjælpe ude i verden, siger 
Lis Bøgelund. 
- Når vi kan, skal vi hjælpe, og vi, 
Gunner og jeg, har i årevis haft et 
sponsorbarn.

Lis og Gunner med deres afrikanske fadderdatter, Pauline.

10 VERDENS BØRN ·  NR.  2  ·  2016



Flemming Bjørk Pedersen tog direkte 
fat om nælden, da han aflagde sin 
formandsberetning på generalfor-
samlingen i Verdens Børn. 

- Vi har haft et ganske travlt år, sagde 
han, - De projektansvarlige har ar-
bejdet ihærdigt for at sikre en god 
standard på projekterne, og der er 
blevet arbejdet målrettet på at skaffe 
flere faddere og bidragsydere. 
Men det var et tilbageslag, at vi har 
måttet starte på at afvikle støtten til 
Bangladesh. 

Årsagen til det drastiske skridt var 
gentagne uregelmæssigheder. Et 
ekstra besøg i efteråret bekræftede 
mistanken om, at flere af  fadderbør-
nene ikke gik på skolen. Da skolen 
samtidig krævede en urealistisk for-
højelse af  fadderskabsbetalingerne, 
besluttede VB’s bestyrelse at afvikle 
det mangeårige samarbejde med 
Calvary Apostolic Schools.

- Vi kunne flytte mindst 12 drenge 
til et andet børnehjem, men det blev 
ignoreret, beklagede formanden, der 
til gengæld glædede sig over, fadder-
nes forståelse. 85 pct. af  dem, havde 
sagt ja til i stedet at sponsorere et 
barn i Indien.

Daglig hjælp til 2.319 børn
Netop Indien er det land, hvor VB 
har flest børn, nemlig 1.332 fordelt på 
otte projekter. Herefter følger Uganda 
med 608 børn, Sri Lanka med 168 
børn og Bulgarien med 110 børn. 
Ved udgangen af  2015 havde fore- 
nin gen 2.233 fadderbørn og støttede 
desuden 86, som af  en eller anden 
grund havde mistet deres faddere. 
Altså daglig hjælp til 2.319 børn og 
unge.
Flemming Bjørk Pedersen kunne på  
den ene hånd glæde sig over, at der i 
kraft af  ihærdige anstrengelser var 
kommet mange nye faddere til. 
På den anden notere sig at flere var 
fal det fra, så facit var en nedgang i 
fad dertallet på tre pct. i forhold til 
året før.
Det var så en ringe trøst, at andre 
organisationer oplever et tilsvarende 
eller større fald, mente han.

Villige hænder
Verdens Børn tæller i dag over 60 
personer, der i varierende omfang ar-
bejder som frivillige. Det har givet sig 
udslag i en ny hjemmeside, der især 
fokuserer på støttemuligheder og som 
noget nyt rummer online-betaling. 
Desuden er foreningen blevet synlig 
på Facebook og Instagram. 

- Noget der forstærker anstrengelser-
ne for at skaffe flere faddere og penge 
til projekterne, påpegede Flemming 
Bjørk Pedersen.

Men et er de frivilliges indsats, noget 
andet er de mange enkeltpersoner og 
firmaer, der har hjulpet derudover 
med gratisydelser, gaver og dona-
tioner. Uden dem, havde det været 
svært, mente formanden. Samtidig er 
arbejdet med at skabe nye partner-
skaber intensiveret, så listen over virk-
somheder, der støtter VB efterhånden 
er ganske imponerende.

Fald i indtægterne
Regnskabet viser et fald i indtægter-
ne på ca. 300.000 kr. til 6,2 mio. kr., 
bl.a. på grund af  færre tipsmidler, 
ligesom VB ikke har modtaget nogen 
arv i år.
Til gengæld er det lykkedes at holde 
de samlede udgifter nogenlunde i ro 
på 5,6 mio. kr.
Faldet i indtægterne i kombination 
med stigende portoudgifter har den 
kedelige sideeffekt, at vores admini-
strationsprocent for første gang stiger 
til over tre pct., nemlig til 3,6.
Formandsberetningen og regnskabet 
kan ses på 
www.verdensboern.dk 

Et aktivt år 
– med et par tilbageslag

Der er blevet arbejdet hårdt på 
de indre og ydre linjer 
for at styrke Verdens Børn i 2015

HANNE GREGERSEN, REDAKTØR

GENERALFORSAMLING
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Hanne Matthiesen, selv projektan-
svarlig, begrundede og overrakte 
hædersbevisningen på foreningens 
vegne.

– Da jeg for 10 år siden kom ind i 
Verdens Børn, sad du her allerede, 
sagde Hanne Matthiesen. 
– Med  indblik, engagement og stæ-
dighed har du i alle årene kæmpet for 
at give de bulgarske børn, romaerne 
og de handicappede et bedre liv. Du 
har været utrættelig i kampen for at 
skaffe videreuddannelse og boliger til 
de unge. 

Hanne Matthiesen pegede på Astrid 
Møllers utraditionelle baggrund som 
koncertpianist, og det imponerende 
faktum, at hun har lært sig selv at tale 

og skrive bulgarsk – herunder livtaget 
med det kyrilliske alfabet. En styrke, 
både i kontakten til børnene, og 
når der skal tages livtag med lokale 
problemer.

Med et glimt i øjet fortsatte Hanne 
Matthiesen: 
– Det er vigtigt for dig, at tingene 
giver mening, så du lægger ikke skjul 
på din træthed, når der går for meget 
skema og papir i det, for slet ikke at 
tale om PC-problemerne.

– Jeg ved, du fylder 80 i år, på vegne 
af  de bulgarske børn og for VB’s 
skyld håber jeg, du har sundhed og 
kræfter til at fortsætte arbejdet flere 
år i endnu.

Astrid Møller flankeret af  foreningens formand, Flemming B. Pedersen
og Hanne Mathiesen

Indsigt, engagement 
og stædighed
Under stor applaus blev Astrid Møller, mangeårig 
projektansvarlig for Bulgarien på VB’s general forsamling 
udnævnt til æresmedlem. 

To nyvalg til 
bestyrelsen
Generalforsamlingen bød des-
værre på et farvel til to arbejds-
stærke kapaciteter i Verdens 
Børn, idet både næstformanden 
Jens Hviid, og Karen Oxenbøll 
ikke ønskede at genopstille efter 
fire år i bestyrelsen. 

Fra formandens side lød der en 
stor tak til de to.
Han kaldte Jens Hviid en god 
ambassadør for VB, en drivende 
kraft i partnerskabsarbejdet og 
ikke mindst i kontakter med Cisu 
og andre hjælpeorganisationer. 

Komplimenterne stod også i kø 
til Karen Oxenbøll, tidligere 
kasserer. Hun havde, påpegede 
formanden, straks gjort sig til 
talsmand for øget synlighed, 
og havde været ankermanden i 
dannelsen af  et kommunikations-
team, ligesom hun med sine ny-
hedsbreve havde skabt et forøget 
fællesskab i foreningen.
Jens Hviid vil dog stadig være 
aktiv omkring folkemødet på 
Bornholm, mens Karen Oxbøll 
har lovet at bistå i regnskabs-
spørgsmål.

Den nye bestyrelse ser 
herefter sådan ud:
Flemming Bjørk Pedersen, 
formand 
Bodil Mortensen, Kasserer 
L. Chr. Nissen 
Per Henrik Lindrup 
Wagn Winkel 
Merete Hansson 
Bente Fabech (nyvalgt- tidligere 
suppleant)
Nathalie Emsø (nyvalgt)

Suppleanter
Maria Bork Kruse 
Nickie Spiele (nyvalgt)

Yderligere konstituering sker på 
det kommende bestyrelsesmøde.

AF HANNE GREGERSEN, REDAKTØR

GENERALFORSAMLING
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Nathalie Emsø havde ikke noget 
kendskab eller forhold til Verdens 
Børn, da hun klikkede på portalen 
Frivillig.dk. Her søgte en lille, velgø-
rende organisation et kommunikati-
onsmenneske. Beskrivelsen fangede. 
Fra tanke til handling var kort og 
snart efter sad Nathalie Emsø som 
koordinator i den nystartede kommu-
nikationsgruppe i Verdens Børn. 

Det tiltalte hende i høj grad, at op-
gaven i Verdens Børn handlede om 
at relancere kommunikationsarbejde 
og tilføre nye elementer, så Verdens 
Børn får en skarpere profil i en bre-
dere offentlighed. 
– Altså et stykke pionerarbejde, kon-
kluderer Nathalie. – Desuden kunne 
jeg lide det ansvar, der fulgte med 
at koordinere indsatsen, og samtidig 
kunne hjælpe, hvor det gør en forskel. 

Og så kommer nok en begrundelse, 
der ville få de fleste til at løbe skrigen-
de bort - forlods.
– Det inspirerer mig også, at der ikke 
er noget stort budget at arbejde med. 
Det kræver, at man tænker anderle-
des.

Økonomi og kommunikation
I den sammenhæng er Nathalie 
Emsø skæddersyet til opgaven. 1. juni 
bliver hun færdig fra Copenhagen 
Business School som cand.merc.
(kom.), der omfatter erhvervsøkono-
mi og virksomhedskommunikation. 
At hun kan noget inden for området 
understreges af, at hun, endnu inden 

eksamensbeviset er i hus, har fået 
fuldtidsjob i Sund & Bælt, hvor hun 
også har arbejdet i studietiden.

Det kan synes som en stor mund-
fuld at stå ved sin karrierestart og 
samtidig springe ind i en bestyrelse 
med månedlige møder og megen 
mail-veksling. Men Nathalie Emsø er 
rolig. 

Hun er vant til at have flere bol-
de i luften. Sit studie, sit studiejob 
plus indsatsen i Verdens Børn med 
opdyrkning af  nye veje, hvorigennem 
budskaberne kan flyde. Her har hun 
sammen med det øvrige kommuni-
kationsteam skabt nye tiltag bl.a. på 
Facebook og andre sociale medier. 
Ambitionsniveauet er højt i teamet, 
som ønsker i endnu højere grad at 
synliggøre Verdens Børn.

Til det formål ser hun sin bestyrel-
sespost som en klar fordel, fordi hun 
sidder tættere på de beslutninger, der 
evt. må kommunikeres ud.

– Desuden kan jeg i bestyrelsen være 
med til at præge Verdens Børn og 
sætte strategi og kommunikation hø-
jere på dagsordenen, påpeger hun.

De gode historier
Og så er der det med de gode histori-
er. Dem Nathalie gerne vil udbrede.

Først og fremmest at alle fadder-
skabspengene går til barnet, at 
administrationsomkostningerne 

er betydeligt lavere end i lignende 
organisationer, og at Verdens Børn 
drives af  60 frivillige, der ikke tjener 
en krone på arbejdet.

Dertil kommer alle historierne om 
de mere end 2200 fadderbørn, der 
rykkes ud af  fattigdom og hjælpes 
uddannelsesmæssigt på vej.

Nogle af  dem vil Nathalie selv møde, 
når hun og kæresten i oktober lægger 
vejen forbi tre af  Verdens Børns 
Nordindiske projekter.

Historien om 
den gode historie

Nathalie Emsø

Verdens Børn er smækfyldt med gode historier, mener Nathalie Emsø. 
Historier, hun gerne vil fortælle. Generalforsamlingen kvitterede ved at vælge 

hende direkte ind i bestyrelsen.

AF HANNE GREGERSEN, REDAKTØR
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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  150 kr. plus porto  

sendt direkte til et barn
i Uganda  175 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

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

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

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

Nathalie Emsø
tlf. 23 29 68 19
nathalie_emsoe@hotmail.com

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

Suppleant
Nickie Spiele
tlf. 30 67 48 31
nickie@outlook.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)

Sydindien
Wagn Winkel
tlf. 33 24 02 09
 23 9246 05
ww@verdensboern.dk
Sct. Joseph (1301, 1305, 1306)

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

Nordindien
Merete Hansson
tlf. 23 37 05 62
mh@verdensboern.dk
Santibari (1336, 1337)
Albella Boys Home (1310, 1317)
Durgapur (1313, 1314)

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 po-
litisk neutral humanitær organisation 
stiftet i 1974. 
Arbejdet er alene baseret på frivillig, 
ulønnet arbejdskraft.
Verdens Børn yder hjælp til forældre-
løse, syge og handicappede børn og 
børn fra fattige hjem. Hjælpen gives 
uanset køn, nationalitet, religion og 
politisk anskuelse.
Hjælpearbejdet er primært koncentre-
ret om udviklings- og skoleprojekter i 
Indien, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien. 
Bestyrelsen varetager den daglige 
ledelse af organisationen.

Økonomi
Indtægten udgjorde 6,2 mio 
kr. i 2015; administrationsomkost-
ninger 3,6. pct. Regnskabet
revideres af statsautoriseret
revisor og offentliggøres på
hjemmesiden.

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

Tøj
Firmaet Trasborg anviser 
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 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

ORGANISATION
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Uddannelse til job
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Skoleledelsen på vores projekter anbefaler nogle af  børnene at 
fortsætte deres uddannelse efter grundskolen. 
Det er børn, der har evnerne og motivationen til en teoretisk 
eller praktisk videreuddannelse. Vi ved, at mange af  vores unge 
uddanner sig til sygeplejersker, indenfor it eller håndværk.

Verdens Børns uddannelsesfond støtter også børn i grundskolen, 
der har mistet deres fadder.

Du bestemmer selv størrelsen af  din støtte, og hvor tit 
du vil betale. 
Det er også muligt at give engangsbeløb og støtte på ad hoc-basis.

Gennem vores 
uddan nelsesfond
kan du hjælpe unge
til at gå videre 
efter grundskolen.


