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Der bør satses mere på
de 13-19-årige piger
Bruttonationalproduktet i bl.a. Uganda kan øges
med 24 - 48 pct., hvis alle piger får en skoleuddannelse
AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, FORMAND
FN markerer hvert år den 11. juli
Verdens Befolkningsdagen.
Temaet i år var koncentreret om de
13 – 19-årige piger. Af dem lever
næsten 600 millioner i lav- og mel
lemindkomstlande.
I dagens anledning fremhævede FN
blandt andet, at:
• alt for mange teenage-piger tvinges til at gifte sig og føde, uanset
at de stadigvæk selv er børn
• alt for mange teenage-piger tages
ud af skolen og tvinges i stedet til
at arbejde i hjemmet
• alt for mange teenage-piger får
ikke grundlæggende information
om sundhed og reproduktion.

Børneægteskaber
påvirker næste generation
Når de 13-19-årige piger på den
måde forhindres i uddannelse og job,
skaber det større problemer, end hvis
teenage-drenge holdes nede på tilsvarende vis. Det skyldes, at ethvert børneægteskab med tilhørende graviditet
er noget uigenkaldeligt, som desuden
kan påvirke den næste generation.

Hertil kommer, at uddannede piger
føder færre børn end uuddannede,
lige som de uddannede har mindre
risiko for at dø i forbindelse med
barsel.
Også risikoen for at blive ramt af
alvorlige sygdomme er mindre for
uddannede piger end for piger, der
stopper skolegangen i utide. Et nyfødt
barn af en uddannet mor har 50 pct.
større chance for at opleve sin 5 års
fødselsdag end et nyfødt barn af en
uuddannet mor.

Kan øge BNP med op til 48 pct.
For nogle år siden studerede Verdensbanken teenage-pigers økonomiske
potentiale i 14 afrikanske lande.
De nåede bl.a. frem til, at hvis alle
piger i Kenya, Uganda Tanzania
og Senegal går i skole til og med
gymnasiet, ville de fire landes bruttonationalprodukt i pigernes levetid
sammenlagt stige med mellem 24
pct. og 48 pct.
Desuden fastsloges, at der er større
samfundsøkonomiske gevinster ved

at uddanne teen-age piger, end der er
ved at uddanne teenage-drenge.
I anledning af Verdens Befolkningsdagen opfordrede FN´s generalsekretær for nylig til, at regeringer,
erhvervsliv og civilsamfund hjælper
og investerer i teenage-piger, så uligheder stoppes.

Privat velgørenhed
Som mange af læserne ved, hjælper
Verdens Børn i mange tilfælde også
børn, som ikke længere er ”børn” i
henhold til FN´s børnekonvention.
Således er der på projekterne i Indien
relativt mange piger, som er fyldt 18
år, og som støttes under deres videreuddannelse.
Ikke desto mindre er FN generalsekretærens opfordring relevant for
arbejdet i Verdens Børn. Det gælder
især med hensyn til projekterne i
Uganda. Derfor håber jeg, det i kraft
af privat velgørenhed bliver muligt
for endnu flere piger at få både mellemskoleuddannelse og
supplerende uddannelse.

I anledning af Verdens Befolkningsdagen opfordrede FN´s
generalsekretær til, at regeringer, erhvervsliv og civilsamfund
hjælper og investerer i teenage-piger, så uligheder stoppes.
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KORT NYT
FOLKEMØDET GAV NYE FADDERE
AF JENS HVIID
OG MERETE HANSSON

Mange henvendte sig spontant til os

For tredje gang drog Verdens Børn
til Folkemødet på Bornholm denne
gang i to dage, så vi i højere grad
kunne øge opmærksomheden om
Verdens Børn og vores spørgsmål:
”Hvordan hjælper man udsatte børn
og unge i fattige lande”.
I forhold til mange andre organisationer og ngo’ere var vores stand
af den mere ydmyge slags. Alligevel
henvendte flere sig spontant til os,
og vi fik mange gode debatter, om
værdien af at give børnene en god
start på livet qua en grundskoleuddannelse i trygge rammer. Noget, vi
i Verdens Børn tror, er vejen til vækst
og velstand - som det også har været
det i Danmark.
Det var vores indtryk, at der generelt
er stor sympati for fadderskaber til
børn i den tredje verden og at mange
støtter ideen via andre organisationer som SOS Børnebyerne og
Børnefonden. Også disse modtog
vores brochure og medlemsblad - til

eftertanke naturligvis. Da vi rejste fra
Bornholm, var Verdens Børn blevet
beriget med fire nye faddere - måske
flere.
Tak til vores gode faddere i Gudhjem
Tine og Mikael, der igen i år bød på
husly, god mad og dejligt samvær.

Jens Hviid med vores mobile stand

GUNNARS ANDERSENS IDE SMITTER
AF HANNE MATTHIESEN, PROJEKTANSVARLIG
I det seneste nummer af Verdens
Børn fortalte vi om Gunnar Andersen, der tager rundt i genbrugsbutikkerne i Koldningområdet, for at
købe tøjdyr, som jeg kan tage med
til børnene på mine projektbesøg i
Indien.
Lise Pedersen fra spejderne i Grejs
læste om Gunnar Andersen, da hun
kiggede i bladet i lægens venteværelse. Hun ringede efterfølgende og

tilbød os de tøjdyr, hun havde i overskud fra spejdernes loppemarked.
Vores bestyrelsesmedlem, Per
Lindrup, lagde turen omkring Lise
Pedersen, og hans bil blev fyldt til
bristepunktet med tøjdyr og bamser.
Nu har de alle været en tur i vaskemaskine og tørretumbler, så der nu
er mellem 150-200 nyvaskede tøjdyr
klar til de indiske børn.

Lise Pedersen med de mange tøjdyr, der ikke blev solgt på spejdernes loppemarked.
Nu ender de i små indiske barnehænder.
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KORT NYT
DANSKE FESTER SPREDER LYS I UGANDA
Børnene på VB’s projekter kan glæde
sig over, at faddere og medlemmer
ved festlige anledninger ofte opfordrer
deres gæster til at droppe den traditionelle gave og i stedet betænke Verdens
Børn.
Således er flere hundrede børn i Uganda i år blevet de lykkelige ejere af små
solcellelamper, der om aftenen kan gi

ve lys til lektielæsning, madlavning mv.
Det skyldes, at dels Jørgen Oxenbøll
til sin 70 års fødselsdag, og dels Karen
og Erik Oxenbøll til en kombineret
sommerfest/rubinbryllup modtog hen
holdsvis 11.000 og 14.250 kr. Penge,
der alle er brugt til solcellelamper.
Pengene rækker længere end sædvanligt, fordi Bente Fabech, der står for
Verdens Børns gaveshop, har fundet

ud af at købe lamperne direkte i
Kampala.
I de foregående tre år har gæsterne
ved Karen og Erik Oxenbølls sommerfester betænkt Verdens Børn med i alt
35.000 kr., der er gået til udflugt for
pigerne på Santibari, renovering af en
ungpigelejlighed i Dupnitsa, samt tøj
og sportsudstyr til drengene på Albella.

De glade givere

De glade modtagere
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Nyheder fra vo
Kravet om, at børnene
skal bo hjemme, rammer børn af
syge forældre og misbrugere
Klar til hulahop
i Mechka

Problemerne i Bulgarien er ikke blevet mindre, men det var
som altid dejligt at besøge vore glade børn og positive ledere på
Verdens Børns projekter i Bulgarien. Vores støtte til skolegang,
mad og fritidsaktiviteter gavner børnene, og de har mulighed for
uddannelse, som mange andre unge mangler. Desuden er vores
ledere gode til at søge midler fra statslige- eller EU-projekter.
På mit projektbesøg, som var kortere end ellers, havde jeg travlt
med at nå både rejserne og høre nyt fra børnene og lederne.
Alle er meget glade for de nye legepladser og for forsendelserne
med gaver fra Danmark!

Hjem til familien
Børnenes dagligdag på hjemmene er god, mens vanskeligheder
skyldes staten og kommunen og er en stor belastning for vore
børn og ledere, især i Dupnitsa og Mechka. Et lovkrav om at
børnene skal bo hjemme, skader mange og handler kun om at
spare penge. Også familiepleje er ofte problematisk. Det er de
sociale myndigheder, som bestemmer og tager sig af disse sager.
Det lyder måske logisk - set fra EUs og de lokale myndigheders
side - at lade børnene bo hjemme, så de har familiekontakt,
men det rammer romabørn og børn af syge forældre, der ikke
kan tage sig af børnene. Efter vores årelange arbejde med at
sørge for skolegang, lære børnene hygiejne og give dem ordentlig mad sendes de nu tilbage til usle forhold. Hvis børnene
forsømmer skolen og tigger, håber vi, at det rettes op igen. Det
er jo ulovligt.
Færre penge til Dupnitsa
I Dupnitsa er hjemsendelse af børn et stort problem. Besparelsen med færre børn på hjemmet betyder mindre bevilling til
personale, tomme værelser og halv løn til lederen, Krassimira.
Det er trist.
Heldigvis kommer de fleste børn stadig i fritidscentret om eftermiddagen, får den elskede madpakke, et bad og toiletartikler
mm. De får også tøj og sko fra min sommerforsendelse, og er
med til sports- og teateraktiviteter og til sommerudflugt i juli.

Middagslur i Lukovit
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For at afbøde lønnedgang og afskedigelser har kommunen bedt
Krassimira tage sig at den nye, allerede forsømte boligenhed
for 8-10 børn med forskellige problemer. Der er der mulighed
for bl.a. psykiatrisk behandling, og huset ligger i nærheden af
børnehjemmet. Hun har accepteret, da tre af vore børn er
blevet overflyttet dertil og alligevel kommer i fritidscentret. De
blev meget glade for at have hende tilbage!
På vente- og ønskelisten står udover sommerferien hjemmets
EU-bevilgede solfangeranlæg, nye stativer til basketbold i gården og renovering af husmur.
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ore projekter i Bulgarien
AF ASTRID MØLLER, PROJEKTKOORDINATOR FOR BULGARIEN

Mencha mangler stadig 9.+10. klasse
I Mechka sørger P. Konov for, at både skolen og kostskolen
fungerer bedst muligt, selvom det er en fattig landsdel og
trods en stram økonomi.
I sommerferien renoveres en del værelserne til skolestart i
september med de ansattes hjælp og takket være en donation fra Trasborg til materialer.
Og sommerforsendelsen fra Danmark har bl.a. forsynet
skolen med flere, ønskede skolecomputere.
Også i Mechka er der vanskeligheder. De fleste bulgarske
børn sendes nu med bus til en skole i Pleven – selv om
skolen der ikke er bedre! Nu er der næsten kun romabørn
tilbage, og dem interesserer staten sig ikke for. Skolen har
endnu ikke fået den lovpligtige 9.+10 klasse med faglig uddannelse, som er den eneste lokale mulighed for romapiger.
De får ikke lov at køre til Pleven by.
Vore unge under uddannelse trives, jeg har mødt dem i
henholdsvis Pleven og Mechka, hvor de bor.
Det bekymrer mig, at Peter Konov snart skal pensioneres.
Men han har lovet fortsat at tage sig af Verdens Børns
unge under uddannelse og ”bestyre” vore sponsorpengene,
indtil vi kan stole på en ny leder. Peter ved jo alt om billige,
lokale indkøb, og hvordan fritidsaktiviteter organiseres.

Kostumefest i Dupnitsa

Færre problemer i Lukovit
Lukovits to boligenheder, social- og træningscentret samt
ungdomsboligen for handicappede børn, ligger i byen, og
børnene har vænnet sig til livet der. De har gode vilkår og
har ikke problemer som de andre projekter. Disse børn kan
jo ikke bare sendes hjem! Men der er heldigvis en del børn,
som bliver adopteret, især af familier i USA, og nogle tages
hjem af familien. V. Tsekova er en god leder, og hun er
glad for de nye huse og for støtten fra Verdens Børn. Der er
nu færre børn og færre sponsorer, og pengene bruges - som
før -, mest til medicin, toiletartikler og bleer, men vi lægger
også i år penge til side til den elskede sommerudflugt
En del børn går i de lokale skoler, og de møder også andre
børn på træningscentret og på legepladsen.
De har mulighed for en faglig uddannelse, enten i Lukovit
eller i en anden by. Nogle af vore sponsorbørn tager en
computeruddannelse. Den mulighed og Verdens Børns
støtte dertil er de meget taknemmelige for. Computeren
har givet begavede unge fremtidsmuligheder, og det er
dejligt at høre fra disse glade unge mennesker.
Afslutningsvis vil jeg sige hjertelig tak til alle sponsorer og
venner for trofast støtte og for al hjælp og gaverne,
også fra vores modtagere i Bulgarien!

Glad skoleklasse i Mechka
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Egen vandboring
på Albella
En offentlig vandforsyning, der indskrænkede sig
til to gange om ugen, fik Albella-folkene til at gøre,
hvad ingen troede var muligt.

AF MERETE HANSSON, PROJEKTANSVARLIG

Efter at have haft problemer i meget lang tid med vandforsyningen, har Albella Boys Home nu adgang til deres
eget vand takket være lederen Hesbron Rahmi og hans
søn Mark.
Hidtil har Albella kun fået vand ½ time dagligt - på det
seneste endda kun to gange om ugen - fra det offentlige.
Vandet kommer via én ganske almindelig vandslange,
og når man tænker på, at det skal række til 120 drenge,
Heshrons familie og en håndfuld medarbejdere, skal der
holdes hus med hver en dråbe.

Regnvand er derfor nidkært blevet samlet og renset, og
den nærliggende militære enhed har heldigvis venligt hjulpet til, når det kneb allermest.
Alligevel har Albella næsten dagligt også måttet købe vand
fra det offentlige.
4.000 liter dagligt
Sensationen
Albella Boys Home ligger godt 1.250 m over havet i
Himalayabjergene, og tanken om at bore efter vand i disse
bjerge har været betragtet som nyttesløst arbejde. Inspireret af en anden succesfuld boring i Himalaya-bjergene
tilbød Heshrons søn Mark imidlertid at lave en boring på
Albellas egen grund.
Hvis boringen efter vand bliver en succes, vil det være en
sensation i Kalimpong, da ingen nogensinde tidligere har
forsøgt at bore efter vand i her, sagde Heshron, inden de
startede. Den 8. maj kom sensationen. En vandboring,
der leverer mindst 4.000 liter vand dagligt.
Trods succesen ruttes der ikke med vandet på Albella.
Vandet fra boringen skal filtreres og bruges foreløbigt
kun til vask, bad og rengøring, mens det vand, der stadig
nidkært samles fra monsunen, bruges til drikkevand og
madlavning efter filtrering.

Boringen giver 4.000 liter vand dagligt
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Høstede viden til Uganda
Lederen af LAP-projektet, Josephine Nabukenyas, har sammen med David
Kasozi fra en ugandisk ngo, der støtter LAP, været på studietur i Danmark

AF MICHELLE BAROSI

Uganda og Danmark har langt fra de
samme udfordringer, alligevel mener
både David Kasozi og Josephine
Nabukenyas, at de under besøget
har fået ny viden, som de enten kan
overføre direkte til projektet, eller
som de kan diskutere med projektets
landmænd.
– På den måde kan vi fortsat udvikle
projektet, understreger David Kasozi.
Netop læring er en stor del af LAP.
Et mål for projektet er, at landmændene skal lære at undervise, så de kan
undervise deres børn, andre landmænd og studerende. Men som det
er nu, mener Josephine Nabukenyas,
at der mangler led i den viden, som
landmændene kan give videre.

Fra såning til færdigt produkt
I Danmark lærer de studerende hele
processen fra afgrøder, til produktion,
til det endelige produkt, og undervisningen foregår både på skolebænk og
som praktisk arbejde hos en landmand.
Josephine og David er stærke fortalere for, at den samme model bliver
implementeret i LAP. Det vil give de
studerende en større forståelse og en
større interesse for faget, og vise de
ugandiske bønder den fulde proces,
mener de.
– Hvad danskerne ser, er primært det
endelige produkt. Hvad bønderne i
Uganda ser, er det rå produkt. Hvis
bønderne kom til Danmark, så ville
jeg vise dem den fulde produktionsproces. Fra såning til det færdige
produkt, siger David.
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På samme måde har Josephine gjort
sig tanker om, hvad hun ville vise
farmerne fra LAP.
– Jeg ville vise dem vigtigheden af
at have store farme, siger hun. -Med
de små landbrug, som bønderne i
Uganda har, kan det være svært at
producere tilstrækkeligt til at tiltrække
nok købere. Hvis bønderne kunne
se fordelen ved store farme, ville de
måske slå sig sammen i stedet for at
dele jorden op mellem familier.
For David er den største udfordring
asymmetri mellem de forskellige
grupper af bønder. Nogle udvikler sig
hurtigt, mens andre ikke har samme tempo. Dette betyder, at nogle
trækker hurtigere og kan føle, at de
resterende forsinker projektet.
Udfordringen er ifølge David at
skubbe de langsommere grupper
således, at grupperne mod slutningen
af forløbet er så tæt på hinanden som
muligt.

blot som produktion af mad til deres
egen families forbrug. Her lærte de
om økonomi, salg og markedsføring
samt priser på korn og afgrøder.
Projektet i Uganda er nu halvvejs i
tredje og sidste fase, hvor de ugandiske bønder skal til at overtage driften,
og både Josephine og David er optimistiske på trods af, at de stadig ser
udfordringer.
– I den første fase var det primært
projektet, der gjorde arbejdet og
hjalp bønderne, men her i tredje fase
kan vi tydeligt fornemme, at bønderne tager ejerskab for projektet og omtaler det som vores projekt, fortæller
Josephine Nabukenyas med et smil.

Ejerskab til projektet
LAP-projektet startede, da man
oplevede, at mange af børnene på
Kakundi-skolen ofte udeblev fra
undervisningen, fordi de var ude
og søge efter brænde til familien.
Landbrugsprojektet fokuserede derfor
i første fase på at få plantet en masse
træer i området.
Anden fase af projekter handlede
om at gøre bønderne i stand til at
tjene penge på deres små landbrug.
Bønderne skulle lære at tænke på
landbrug som en forretning, og ikke

Projektleder Josephine Nabukenya
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Idrætsdag er festdag
på Pudu Punal

Ikke alle indiske børn
får en chance

Men børnene på Sct. Joseph Development kan få et nyt og bedre liv
AF WAGN WINKEL, PROJEKTANSVARLIG

I begyndelsen af juli besøgte jeg børnehjemmet St. Joseph Development
Trust. Organisationen driver flere
børnehjem, hvor Verdens Børn støtter
omkring 490 af børnene, fordi de her
får en chance for et nyt og bedre liv.
Besøget gik fint, og alt var i orden.
Der var imidlertid sket en organisatorisk forandring. Et af hjemmene,
Pudu Yugam, er blevet til modtagehjem for kriminelle drenge, og hjemmet støttes ikke længere af Verdens
Børn. De kostskolebørn, som tidligere
boede på hjemmet, er flyttet til St. Joseph Boy’s Village, der er et gammelt
børnehjem, som nu er genåbnet for
forældreløse, større drenge.

Barske historier
Der kan være mange årsager til, at
børn havner på børnehjem. Jeg blev
meget berørt over at høre, hvad mange af disse børn har været udsat for,
før de kom til Sct. Joseph.
S. Manikandan var tre år, da hans

far forlod ham og moderen. Uden
skolegang og uden uddannelse var
det svært for hende at få arbejde
og dermed skaffe mad til sin søn og
sig selv. Hun tyede til prostitution.
Manikandan lærte ikke alene at tigge
hos moderens kunder. Han oplevede
også ofte, hvordan hun blev alvorlig
mishandlet af dem. Efter moderen
var blevet arresteret flere gange for
prostitution, fjernede politiet drengen
fra hende. Han er nu 13 år og er
begyndt at gå i skole.

Drengene flyttes i 5. klasse
Selv om Verdens Børn ikke pt. har
børn på det genåbnede St. Joseph
Boy’s Village, aflagde jeg alligevel
hjemmet et besøg.
Institutionen ligger tæt ved Pudhu
Punal, hvor Verdens Børn har mange
fadderbørn. Pudhu Punal er et børnehjem for piger og småbørn og med en
separat afdeling for mindre drenge.
De overflyttes imidlertid til St. Joseph
Boy’s Village, når de kommer i 5.
klasse. Myndighederne vil nemlig ikke

godkende, at større drenge bor på et
hjem, hvor der også er piger.
St. Joseph Boy’s Village er OK, men
bygningerne er ikke lige så velholdt
som de øvrige institutioner.

Kun et af børnene i skole
For første gang besøgte jeg også flere
private hjem, hvor børnene støttes
under det såkaldte Landsbyinitiativ.
Jeg blev inviteret ind i familiernes
små huse, familierne var forberedte,
så der var pinlig rent og ryddet pænt
op. Nogle af husene var doneret af
regeringen, men de var i dårlig stand
og med utætte tage. Der var ingen
elektricitet, så børnene kunne ikke
læse lektier, når det blev mørkt.
Verdens Børn støtter derfor, at børnene kan få lektiehjælp om aftenen i
skolen, hvor der er elektricitet, ligesom vi også støtter med betaling af
skoleuniformer, bøger, skrivemateriale
mv. og lektiehjælp.
Ofte var det kun et af børnene, der
kom i skole. De andre gik
hjemme eller arbejdede.
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Tre uger som altmuligmand på Kakundi
Behovet for en praktisk indsats var stor,
da Tue Hansen kom til Kakundi, det samme var
hjertevarmen. Selv ser han skolens manglende
vandforsyning som det alvorligste problem
Kakundiskolen ligger smukt

AF TUE HANSEN

Mit navn er Tue Hansen, og jeg
arbejder til dagligt som selvstændig
ledelsesrådgiver. Jeg har igennem
flere år haft lyst til at prøve kræfter
med frivilligt arbejde i Afrika, og da
min tidligere klasselære fra folkeskolen, Niels Erik Westermann, fortalte,
at han var blevet projektansvarlig for
en skole i Uganda, faldt nogle brikker
på plads.
Der gik ca. et år, fra vi begyndte
at snakke seriøst om planen, til jeg
rent faktisk satte mig i flyveren med
retning mod Centralafrika. Efter 13
timers flyvning og 7 timers kørsel
igennem ”rural” Uganda ankom vi til
skolen i Kakundi.
Allerede i landsbyerne før skolen blev
jeg mødt af vinkende børn og tilråbet
”Hello Mzungu” (Hej Hvide Mand).
Jeg var også kun lige steget ud af
bilen, da en gruppe piger hilste mig
velkommen med improviseret dans
og sang.
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Denne imødekommenhed og spontane glæde skulle vise sig at være
gennemgående for resten af mine tre
uger på skolen

smadrede vinduer i spisesalen, og det
samlede lærerteam gik i gang med at
vaske salens vægge ned, så de kunne
være klar til spartling og maling.

Listen over forbedringer, der skulle
foretages, var fra starten lang, og
den blev hurtigt længere. Den første
eftermiddag gik jeg en runde med
skolen leder Naome Nkalubo, hvor vi
blev enige om prioriteringen. På den
første reelle arbejdsdag fik vi fjernet

Mangler vandtanke
Et stort problem på skolen i Kakundi
er den underdimensionerede lagerkapacitet af regnvand sammenholdt
med et generelt dårligt vedligehold af
opsamlingssystemet. Tagrender blev
skiftet og rør til de fem tanke blev

Skolens leder, Naome, og lærerne tog på eget initiativ del i arbejdet
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Vand er en alvorlig mangelvare på skolen.
Regnvandet samles op i store tanke, der i alt kan rumme
68.000 liter. Behovet er det dobbelte

genetableret og sikret mod storm,
hvor der var behov for det. Jeg gennemgik det totale system og beregnede, at lagerkapaciteten på skolen skal
være på 132.000 liter for at kunne
leve op til Unicefs standarder for mad
og drikkevand til børn. Tankkapaciteten på skolen er i dag på bare 68.000
liter, og resten af vandet hentes af
børnene i den nærliggende, meget
mudrede sø. En sø der i øvrigt også
indeholder flodheste og krokodiller
for ikke at nævne myggene.
Senere undersøgelser i Kampala
viste, at en vandtank på 24.000 liter

Tue Hansen med sin hjælper Tabalo,
tidligere elev på skolen og nu landmand

kunne erhverves for 25.000 danske
kroner.
Mens vi arbejdede med vandsituationen, havde Naome hyret en lokal
elektriker til at forbedre solcelleanlægget og dermed sikre elektricitet
til alle bygningerne. Med de basale
ting på plads kunne vi nu gå i gang
med forbedringerne af de enkelte
bygninger, og drengenes sovesale,
spisesalen, køkken og klasseværelserne blev prioriteret.
Indervægge blev pudset op og repareret, hvor det var tiltrængt, efterfulgt
af en god gang maling. Spisesalen
blev også renoveret, og i den sidste
uge af mit ophold lykkedes det at
fremskaffe og installere den længe
ventede projektor og parabol. Så nu
har børnene på skolen mulighed for
at blive underholdt - og til tider også
skolens naboer.

Gerne af sted igen
Jeg havde fra starten enorme forventninger til turen, og den slags
har det jo med at være vanskelige at
indfri. Men i dette tilfælde er det lige

modsat. Jeg havde på ingen måde
forestillet mig at blive taget så godt
og åbenhjertigt imod af både lærer
og børn. Jeg havde heller ikke regnet
med, at vi skulle nå så meget på den
korte tid, og jeg havde egentligt heller
ikke regnet med at opleve det direkte
initiativ lærere og ledelse udviste
under hele mit ophold. Jeg er derfor
stærkt motiveret til at tage derned
igen næste gang, der bliver plads
i min arbejdsplan, og hvor der er
opgaver at løse i Kakundi. Jeg håber
meget på, at vi sammen kan finde
en løsning på lagring af vandet, så
ledelsen ikke skal gå og bekymre sig
om et så basalt behov.
Derudover ville det også være optimalt, hvis vi kan finde en løsning
for en bedre legeplads og etablere
internet på skolen, det ville kunne
forbinde lærer og ledelse bedre med
omverdenen.
Kommunikation er jo efterhånden
også et basalt behov, der skal dækkes.
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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.

Bæredygtige muleposer

Mærker
med Verdens
Børns logo.

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.

10 kr. pr. ark

Hvedevarmepude
Kontakt
Helle Holten
tlf. 23 80 71 44
150 kr. + porto

Kærlighed til
verdens børn
bog 50 kr.



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 
plus porto 

150 kr.
30 kr.

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

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

VE RD E NS BØ RN · NR. 2 · 2016

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
L. Chr. Nissen
tlf. 70 26 01 06
lcn@verdensboern.dk
Kasserer:
Bodil Mortensen
tlf. 40 37 38 49
mortensen.bodil@gmail.com
Per Lindrup
tlf. 86 26 45 25
phl@verdensboern.dk
Wagn Winkel
tlf. 33 24 02 09
23 92 46 05
anetteogwagn@gmail.com
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
anetteogwagn@gmail.com
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
anetteogwagn@gmail.com
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 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 udviklings- og skoleprojekter i
Indien, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien.
Bestyrelsen varetager den daglige
ledelse af organisationen.

ORGANISATION

Økonomi
Indtægten udgjorde 6,2 mio
kr. i 2015; administrationsomkostninger 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 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
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Rejsekonkurrence:
Besøg dit fadderbarn

(Foto: Morten Lundrup)

Vores faddere har tidligere vist sig som gode ambassadører for Verdens Børn
og skaffet nye faddere blandt familie og venner. Der er brug for en særlig
indsats nu, og vi vil gerne motivere til en sådan indsats!

Rejsegavekort på 10.000 kr.
Vi har derfor startet en rejsekonkurrence, hvor du kan være med. Alt, du skal
gøre, er at få nye faddere til Verdens Børn. Det antal faddere, du skaffer til
Verdens Børn, giver dig et tilsvarende antal lodder i konkurrencen.
Konkurrencen løber fra 1. september 2016 til 31. marts 2017. Vinderen vil
blive offentliggjort på Verdens Børns generalforsamling i april 2017 og vil
også få direkte besked.
Om rejsen
Du kan benytte dit gavekort til et eller flere af de lande, hvor du har et fadderbarn. Du bestemmer selv, hvordan du vil fordele beløbet. Vi hjælper dig
selvfølgelig med kontakten til skolelederen og koordineringen af rejsen, så det
sikres, at rejsetidspunktet passer dig.
Betingelser og spørgsmål
Læs betingelserne for deltagelse, samt hvordan du deltager, på vores hjemmeside: www.verdensboern.dk
Eller kontakt fadderskabskontoret på tlf. 70 26 01 06.

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

Kunne du tænke dig at besøge dit fadderbarn?
Deltag i konkurrencen om et rejsegavekort på 10.000 kr.

