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Om frivillighed
AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, FORMAND

Arbejdet bærer lønnen
i sig selv, lyder et - lidt
fortærsket - ordsprog.
Men det er sandt.
Det er jo netop derfor,
vi arbejder frivilligt i
Verdens Børn
Alt det daglige arbejde i Verdens Børn
udføres af frivillige. Dem er der et
halvt hundrede af. Aldersmæssigt er
der en stor spredning - fra ”det grå
guld”, som ikke længere er på arbejdsmarkedet, til studerende. Fællesnævne
ren er: Ønsket om at gøre en forskel.
Ingen af os får det betalt. Arbejdet
bærer lønnen i sig selv, fordi man som
frivillig er med til at give næsten 2.500
børn en bedre start på livet, end de
ellers ville have fået.
Det store element af frivillighed betyder, at administrationsudgifterne kun
svarer til ca. 3,6 % af indtægterne.

Frivillig herhjemme?
Foreningens frivillige udfører en bred
vifte af opgaver. Nogle udgør krumtappen i relation til hvert af Verdens
Børns 17 projekter og / eller fadderne. Andre har opgaver rettet mod
virksomheder og øvrige (potentielle)
sponsorer. Atter andre arbejder med
kommunikation; økonomi og regnskab; salg fra webshoppen mv. Ledelsen varetages af en bestyrelse på 10.
Ganske mange har to eller flere
funktioner i foreningen. Således er
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nogle både bestyrelsesmedlem og projektansvarlig eller ”føl” til en sådan.
Der kan også bruges flere frivillige
i kampagneøjemed. Derfor vil jeg
gerne opfordre til, at flere melder sig
under fanerne!

Ud i felten?
Det er også glædeligt, at der fra tid
til anden er ildsjæle, som stiller sin
arbejdskraft gratis til rådighed ude i
felten.
Som beskrevet i medlemsblad nr.
3/2016 var der tidligere i år en
ung dansk altmuligmand, som i tre
uger hjalp til med en påtrængende
udbedring af den fysiske ramme om
et af projekterne i Uganda. Og på
et projekt i Bulgarien brugte lokale
frivillige - rektor og nogle af lærerne
- en del af skoleferien på en tiltrængt
udskiftning af gulvbelægningen i
klasseværelser.
Materialeudgifterne vedr. reparations
opgaverne blev i Uganda sammen
hæng bl.a. dækket af tips- og lotto
midler. På det bulgarske projekt
kunne der købes nyt laminat, fordi
tøjindsamlingsfirmaet Trasborg done-

rede 6.500 kr. til formålet oveni det
faste årlige bidrag på 700.000 kr.

De positive historier spredes
Den omtalte altmuligmand betalte
selv rejseudgiften. Et af foreningens
medlemmer blev så begejstret for artiklen om hans virke, at vedkommende ”næste gang” lovede at se velvilligt
på en ansøgning vedr. dækning af en
sådan udgift.
Forhåbentlig bliver dette tilsagn snart
omsat i praktisk handling. Andre
projekter kan nemlig også behøve en
frivillig, som i nogle uger og uden at
få løn kan yde en håndværksmæssig
indsats. Jeg forestiller mig, at vi godt
kan finde penge til betaling af materialeudgifter.
En sidegevinst i relation til frivilligt
arbejde ude i felten er, at det giver
stof til positive historier, bl.a. på de
sociale medier. Dem er der god brug
for. Dels for at vi kan fortælle vore
mange faddere, at de til stadighed er
med til at gøre en forskel. Dels for
at kunne skaffe flere faddere og flere
støttekroner.

På det bulgarske projekt kunne der
købes laminat, fordi tøjindsamlingsfirmaet Trasborg donerede 6.500 kr.
til formålet oveni det faste årlige
bidrag på 700.000 kr.
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KORT NYT
GAVER TIL DIT SPONSORBARN
Hvis du overvejer at sende lidt ekstra
til dit sponsorbarn, har Verdens Børn
nogle retningslinjer på området, som
er gode at kende til.
Du har mulighed for at glæde dit
sponsorbarn med en julehilsen. Du
kan også forsøde juletiden for alle
børnene på projektet ved at donere
et beløb til julehygge for alle børnene, eller den klasse dit sponsorbarn
går i. Det er langt fra alle børn, der
modtager julekort eller gaver fra
deres sponsor.
På nogle skoler gemmer lederen
gaverne og giver dem som en del af

gaver til alle børn. De projektansvarlige hos Verdens Børn har generelt
indtryk af, at børnene er rigtigt gode
til at glæde sig over de gaver, deres
skolekammerater får. Gaver bør,
ligesom pengegaver, ikke overstige en
værdi på 200 kr.
Vær opmærksom på, at almindelige
breve som regel når frem til barnet,
mens store kuverter og pakker ofte
forsvinder undervejs. Det gælder dog
ikke solcellerne til Uganda.
Husk, at barnet ikke altid har mulighed for at svare dig ud over det årlige
brev.

Selvom pengegaver måske ikke virker
helt så personlige, så rækker pengene til en del mere i de lande, som
Verdens Børn driver projekter i, end
de gør i Danmark. Undlad at sende
penge med posten. Overfør i stedet
eventuelle pengegaver via Verdens
Børn reg. nr. 4710, konto 6000037.
Husk at notere barnets navn og nummer samt evt. formål med pengegaven. Nogle skoler taler med barnet
om, hvad det mangler mest, det
kan f.eks. være sko. Så er det rart, at
pengene ikke er øremærket til noget
andet.

Principperne for at give gaver kan findes via dette link:
https://verdensboern.dk/forside/om-os/kontakt-os/kontakt-barnet/

RIGTIGE FODBOLDE TIL KAKUNDI
Karina Schougaard Petersen har
fodbolde med fra Sportsmaster i Haderslev til børnene på Kakundi.
Karina besøger skolen i Uganda
sammen med den projektansvarlige,
Niels Erik Westermann, der under et
tidligere besøg fik forevist, hvor

dan drengene selv laver fodbolde af
plastic, papir og tøjstrimler.

hjemmelavede kan – når drengene
passer godt på dem.

Så der er ingen tvivl om, at de rigtige
foldbolde vil vække glæde, samtidig
med at de kan holde betydeligt længere, end den lille uges tid, de

Til Haderslev Ugeavis fortæller
Karina Schousgaard Petersen både
om sponsorgaven og ikke mindst om
forholdene i Kakundi, manglen på el
og vanskeligheder med at opbevare
regnvandet.
Karina har også en Ipad med sig til
skolens leder, så kommunikationen
mellem Uganda og Danmark kan
glide lettere.

Karina får boldene overrakt af Marc Ahrensberg

Den hjemmelavede bold
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JULEBASAREN I SVINNINGE
Julebasaren holdes lørdag den 26.
november fra kl. 10 – 14 på Katrinedalskolen, Afdeling Svinninge.
Vi har en dejlig cafe, hvor der hygges
om gæsterne i en god julestemning
med bl.a. gløgg, æbleskiver, og lune

retter til frokosten. Tre gæsteboder
sælger i år keramik og juleting, Bull
smykker samt lækre cremer og rengøringsartikler.

ger og marcipan, håndarbejde og
dekorationer, legetøj, bøger og andre
fine brugte ting.
Svinninge kirkekor synger kl. 13.00.

Derudover byder julebasaren på alt,
hvad julehjertet kan ønske sig. Småka

GRETHE LAURSEN,
SVINNINGE INNER WHEEL

Videreuddannelse
af børn i Uganda
Der er ikke én verdensomfattende norm for hvor
mange år, de enkelte lande bør have obligatorisk og gratis skolegang.
AF FLEMMING B. PEDERSEN, FORMAND
”Grunduddannelse” defineres forskelligt i landene, hvor Verdens Børn har
projekter. I Indien og Sri Lanka er
normen 10 år, i Bulgarien er den otte
år, men i Uganda er den kun syv år.
Specielt i relation til Uganda er
dilemmaet på den ene side at opnå,
at flest mulige børn i det mindste kan
læse, skrive og regne - og på den anden side at øge børnenes chance for
at få et job, når de går ud af skolen.
Ét af problemerne er, at hvis et fadderbarn også skal i mellemskole, kan
det koste dobbelt så meget som at gå
i grundskole.

Tre betingelser
Vi har en positiv grundholdning
til, at egnede børn i Uganda bliver
støttet enten til og med den 4-årige
mellemskole, eller til de har fået en
praktisk betonet uddannelse. Men det
kræver at tre ting skal være opfyldt.
For det første skal institutionen, hvor
barnet har fået sin 7-årige grunduddannelse, påtage sig at administrere

og kontrollere den fortsatte skolegang
et nyt sted. For det andet skal den
projektansvarlige kunne sikre sig, at
det enkelte barn rent faktisk følger
undervisningen, typisk gennem årlig
dokumentation fra de involverede
mellemskoler/ fagskoler.
Sidst men ikke mindst skal der være
en rimelig sikkerhed for, at udgiften
for hvert enkelt barn kan dækkes i
alle de ca. fire år, så barnet i givet
fald kan fuldføre sin videreuddannelse.
Hvis de to første ting er på plads, og
barnet vurderes som egnet, vil vi kontakte fadderne til børn i 7. klasse.
På neutral vis vil den projektansvarlige spørge, om fadderen ønsker at
støtte barnet i yderligere ca. fire år
eller hellere støtte et nyt barn.
Fadderen bliver orienteret om, at
mellemskoleuddannelse og tilsvarende er dyrere end grunduddannelse
- og fadderen vil blive spurgt, om
vedkommende er villig til at finansiere (en del af) merudgiften?

Altid frivilligt
Uddannelsesfonden for Uganda
råder i år over 167.500 kr.
Da pengene hovedsagelig kommer
fra vores egenkapital, er der grænser
for, hvor meget vi kan bruge på at
supplere fadderbetalinger på mindst
190 kr. om måneden. Der kan ikke
bruges mere i 2017 og 2018. Her
hører det med, at Fonden også skal
kunne hjælpe dygtige børn, som ikke
har en fadder.
Desuden vil vi fra tid til anden gerne
kunne yde støtte efter mellemskolen.
Derfor kan vi ikke love, at vi selv kan
finde pengene, hvis en fadder godt vil
støtte sit fadderbarn i yderligere ca.
fire år, men ikke kan betale mere end
190 kr. om måneden.
Vores kerneydelse har altid været
grunduddannelse, og vi vil på ingen
måde lægge pres på fadderne til også
at støtte mellemskoleuddannelse eller
en praktisk betonet videreuddannelse.
Det er frivilligt.
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Uganda - et land med
menneskeligt potentiale
- indtryk fra
tre skoler, som
Verdens Børn
støtter

Skoleleder Christine:
Stor tak for donation af solcellelamper
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Besøg af ”mzungu” (hvid) på Mukono:
En chance for at lære skal man altid udnytte. Mie er tidligere skolelærer.
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BENTE FABECH, KOORDINATOR FOR UGANDAGRUPPEN,
MEDLEM AF VERDENS BØRNS BESTYRELSE
Hvis nogen tror, at Afrika syd for
Sahara kun er korrupte og sultende
mennesker, skulle de opleve de flittige
og glade piger samt deres lærere på
Madera Primary Girls School i det
nordøstlige Uganda.
Pigernes dag starter kl. 05.30 og
slutter kl. 22, hvor lyset slukkes på
sovesalene. For hjemmeboende børn
slutter dagen nok tidligere, for elektrisk lys er en sjældenhed derhjemme.
Dagen er fyldt med undervisning for
nogle pigers vedkommende også om
aftenen. Der er opgaver som rengøring og tøjvask, og der skal også være
tid til leg og snak. Så pigerne er aktive i mange timer og har lange dage.
Som koordinator i Uganda-gruppen
har jeg manglet et førstehåndindtryk
af landet og skolerne.
Jeg boede i Tanzania i et år for ca. 35
år siden og mødte mange børn med
lignende vilkår - men det har været
vigtigt og nyttigt at se tre af de skoler
i Uganda, som støttes af Verdens
Børn via faddere og andre sponsorer.
Det er jo noget helt andet end bare at
høre om det.

Taknemmelige for støtten
Mødet med børn og ansatte på
skolerne var en stor og meget positiv
oplevelse. Ikke bare på Madera
Primary Girls School, men også
på Mukono Children’s Home og
Entebbe Children’s Welfare Primary,
som jeg besøgte sammen med Mie
Holm, projektansvarlig for Madera.
Oplevelsen skyldtes især, at børnene

var ivrige efter at lære, de var glade
og venlige. De arbejdede for en bedre
fremtid for dem selv og deres familier.
Det generelle indtryk af skolerne,
ledere, andre voksne og børnene var
meget positivt.
De er meget taknemmelige for den
støtte, de får fra Verdens Børn og
deres faddere og andre donorer.
Det blev sagt mange gange og også
på tre besøg i nogle af pigernes hjem.
Af en mor til en af pigerne fik vi en
kalkun - en stor gave fra folk, der har
meget lidt.

Anderledes vilkår
Mukono Children’s Home er børnehjem og skole for børn, der i mange
tilfælde er forældreløse på grund af
AIDS. Vi besøgte den et par timer en
søndag.
Det er en fridag, men ikke for de ældste elever, som terpede til eksamen,
og børnene fra børnehjemmet bor på
skolen, så de var der også.
Skolens bygninger er gode, men
generelt er vilkårene for børn meget
anderledes, end de vilkår, som danske
børn har. Store sovesale, lange skoledage, pligter som fx tøjvask og meget
lidt tid alene.
For børnene fra børnehjemmet gik
søndagen med afslapning og leg.
God stemning og aktivitet, og besøg
af Mie Holm, der har været lærer,
gav også mulighed for at få viden
udefra, så børnene flokkedes om hende, og spurgte og diskuterede.
For handicappede børn
Entebbe Children’s Welfare Primary

Der stilles op og synges til ære for gæsterne på Entebbe

er en lille specialskole, som tager højde for, at eleverne kan have specielle
behov, og at de skal lære at være
selvhjulpne trods handicap.
Skolen er lille og pladsen er trang.
Myndighederne prioriterer ikke handicappede børn.
Børnene på skolen har forskellige
handicaps, og de har samme nysgerrighed, som de andre børn, vi mødte.
Mie fik sig en ven, en lille dreng der
vist var forundret over den mærkelige, hvide farve, som vores hud
har. Han udtrykte det ved at klappe
på Mies arm, mens øjnede lignede
spørgsmålstegn.
Skolens leder Christine Mugwanya
takkede både for faddernes støtte og
den særlige gave, som vi fik lov til at
give hende fra et par venlige faddere,
nemlig 12 solcellelamper til brug på
sovesale mv. Selvom der er elektricitet
på skolen, er der også strømafbrydelser, og med ca. 60 børn i skolen, er
det en stor gave at få ”sol-lys”.
Børnene på skolen gav os en fin optræden med sange og dans til afsked.
Her takkede de deres sponsorer, - lige
som de gjorde det på de to andre
skoler.
Det var meget positivt - og nyttigt - at
se de tre skoler og de mange glade
børn. At vide de arbejder flittigt og i
fornuftige omgivelser, og at den støtte, de får fra deres faddere og andre
sponsorer, er højt værdsat.

Regina fra Madera og hendes mor
takker for støtten. Vi fik en kalkun!
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Glade piger på
velfungerende skole
Denne grundholdning
og en varm velkomst
giver en projektansvarlig
lyst til arbejdet

MIE HOLM, PROJEKTANSVARLIG FOR MADERA
GIRLS’ PRIMARY SCHOOL, UGANDA
Hvert andet år skal en projektansvar
lig besøge ”sin” skole og sammen
med skoleleder udarbejde en besøgsrapport.
I oktober besøgte jeg sammen med
bestyrelsesmedlem Bente Fabech,
primært Madera, som jeg er projekt
ansvarlig for, men vi lagde også vejen
omkring to andre VB-projekter, nem
lig Mukono og Entebbe.
Det var mit andet besøg på Madera,

og Sr. Elizabeth, som har været leder
på skolen i tyve år, og jeg kender
begge opgaven. Et besøg som projektansvarlig betyder både kontrol,
vurderinger og samtaler med leder,
lærere og børn.

der hviler over Madera skolen. Pigerne havde egentligt fået besked på at
tage hjem, fordi det var ved at blive
mørkt, da vi kom. De havde alligevel
trukket tiden ud, for de ville så gerne
se gæsterne, og det nåede de.

Stormende velkomst
Vi fik en stormende velkomst, knus
og håndtryk fra 30-40 søde og glade
piger. Velkomsten var karakteristisk
for den gode og arbejdsomme ånd,

Skolen er stor og velordnet, og Sr.
Elizabeth er en dygtig og klog kvinde
med et stort hjerte og organisationstalent. Hun er tydeligt vellidt af
medarbejdere og elever, og har nogle

Solcellelampe på væggen hjemme hos Aleo Joan, her sammen med sin mor og to mindre søskende
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klare og kloge principper såvel for
skolen som for undervisningen.

Glædelige fremskridt
Den første morgen var der tidlig andagt i kirken, som ligger tæt på skolen. Alle kostskolepigerne sad parate
kl. 7 og havde forberedt en sang som
en del af gudstjenesten. Det var den
sang, vi hørte dem øve, da vi kom
aftenen før. Hver onsdag mødes eleverne med præsterne og nonnerne i
kirken og bliver velsignede. Skolen er
ejet af staten, men driften af skolen
er overdraget nonneordenen African
Sisters of St. Francis of Assisi.
Dagens første opgave var en rundtur
på skolen. Bygningerne er generelt
velholdte set med ugandiske briller,
og det er jo netop en del af opgaven,
at sætte tingene i den kontekst der er.
Det var glædeligt, at se den nye bygning doneret af en tysk organisation
med sovesale til de yngste og med
køjer i to etager. En sovesal med toiletter, så pigerne ikke skal ud i mørke
og over gården om aftenen. I Uganda
går solen ned kl. 18 hver dag året
rundt, så da vi fortalte pigerne om
lyse sommeraftener, blev de målløse.
De ældste pigers sovesale er med
køjer i tre etager, trange og med
pigernes private kasser i fodenden.
Sundhed og hygiejne er en vigtig del
af skolens opgave, herunder håndhygiejne. Den prioriteres højt og betyder
meget i forhold til forebyggelse af sygdomme, så som tidligere ansat i Føde-

Håndvask før frokost

varekontrolsystemet i Danmark, var
Bente begejstret. Håndvaskefaciliteterne har Verdens Børn doneret.

Tørke fordyrer maden
Klasselokalerne og inventar er nedslidt, men brugbart. Den sidste dona
tion fra Verdens Børn var skabe til
alle klasser, hvor lærerne kan have
materialer. Som en pige inderligt
kommenterede, da vi skulle se et
skab - ”det bliver meget brugt”. Hun
åbnede det ikke, det var jo lærerens!
Skolen er delvist selvforsynende med
grøntsager, men udbyttet varierer.
I år har der været tørt og udbyttet er
derfor lavt, så der må købes ind i nabolaget. Udgifter til mad er en stor
belastning for skolens økonomi, og
priserne stiger, når efterspørgslen er
størst.
Køkkenfaciliteterne, som også er en
donation fra Verdens Børn, er gode,
men skorstenene fra køkkenet trænger til reparation, for at røgen kan
ledes sikkert væk.
Pigerne ser sunde ud, de tjekkes og
behandles for malaria, som er et af
områdets store helbredstrusler. Desværre er mange familier også ramt
af HIV - og dermed også enkelte af
skolens piger. De fleste piger kommer
fra meget fattige hjem, så måltiderne
på skolen er vigtige for dem.
Syv års undervisning
Eftermiddagens store opgave var
at tjekke, om pigerne også var på
skolen. Pigerne kom klassevis, så vi

kunne fotografere dem opstillet i
rækkefølge efter navnelisterne. Én
pige var ikke på skolen, og én lå i
sygestuen, men vi mødte alle vores
dagskolepiger og kostskolepiger, som
undervises på skolen. De 36 sponserede piger, der går på en anden skole,
blev gennemgået med Sr. Elizabeth.
Lige nu er alle både piger og lærere optaget af de test, eleverne skal
igennem, inden de kan rykkes op i
næste klasse. For pigerne på ældste
klassetrin, P7, er det afsluttende
eksamen, der står for døren, inden de
forhåbentlig fortsætter deres skoleuddannelse på en secondary skole eller i
et kursusforløb.
Pigernes videre skolegang afhænger
af deres eksamensresultater. Om og
hvor, de måske skal fortsætte skolegangen, bliver centralt bestemt og
afhænger allermest af familiernes
økonomiske formåen.
Den obligatoriske skolegang i Uganda er syv år, man må håbe, at det politiske system snart vil tage beslutning
om at prioritere uddannelse højere,
så alle børn sikres ti års skolegang.
Sidste eftermiddag skulle vi haste
hjem fra besøgene hos pigerne i
landsbyerne. I hytterne så vi pigernes
solcellelamper hængt op ved deres
sovepladser. Det sidste års mange
donationer til solcellelamper har
været det helt store hit både blandt
personale, piger og familier.

Fremvisning af en gammel sovesal med køjer i tre etager og den nye med kun to etager
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Uddannelse
er vejen frem
Seks børn fra Happy Home i Sydindien har på grund af deres flotte præstationer i skolen fået tildelt et legat hver af den indiske regering. Samtidig har
fem andre færdiggjort deres uddannelse og fået job
AF IBEN SUHM

Om Happy Home
Happy Home drives af en
familiefond, Fr. Nathaniel’s
Charitable Trust (FNCT), med
Margaret Nathaniel i spidsen.
2015 tildelte journalistforbundet i Tamil Nadu, den delstat,
hvor Happy Home ligger,
familien Nathaniel prisen som
den bedste NGO i Tamil Nadu.
Familiens arbejde gør en kæmpe forskel i området, som er
præget af stor fattigdom.
Det økonomiske grundlag for
FNCTs arbejde er først og fremmest fadderskaber, og der lægges stor vægt på uddannelse.
De unge, som bliver færdiguddannede og hjælper deres
familier, er vigtige rollemodeller
for andre i området.
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Uddannelseslegaterne fra regeringen betyder, at de seks unge nu ikke
længere behøver fadderskaber, og
dermed skabes der plads til nye børn,
som har behov for støtte for at kunne
fortsætte deres skolegang. Ligeså
glædeligt er det, at fem unge for nylig
har afsluttet deres uddannelse og er
nu blevet ansat i gode, vellønnede
jobs. Det gør dem ikke alene i stand
til at forsørge sig selv, men giver dem
også mulighed for at hjælpe deres
familier.

Hjælper søskende
Nogle af børnene fra Happy Home
har fået støtte fra deres faddere til
at gennemføre en uddannelse efter
grundskolen. En af dem er 21-årige
Vinodhini, der nu er færdiguddannet
sygeplejerske og jordemoder. Det
kan være en vanskelig beslutning for
faddere og sponsorer, om man hellere
skal hjælpe flere børn gennem grundskolen frem for at hjælpe færre børn
hele vejen igennem uddannelsessystemet. Familiebåndene er stærke i
området, og de færdiguddannede
bliver generelt i området og er så
ressourcestærke, at de typisk hjælper
søskende til også at få skolegang og
uddannelse. Uanset hvordan man
hjælper, så gør det virkelig en forskel!

til. Samtidig er børnene på Happy
Home meget bevidste om, hvilken
enestående chance de har fået for at
ændre deres liv og hjælpe sig selv og
deres familier, og den chance gør de
ALT for ikke at forspilde.
Hanne Matthiesen peger også på, at
der er en stor ansvarsfølelse overfor
familien. Skolebørnene fra Happy
Home ligger altid højt over gennemsnittet. Sandsynligvis skyldes det dels,
at skolerne i Ooty har en høj standard, dels at børnene ved, at deres
indsats betyder uendelig meget, for at
de kan klare sig godt.

og i den nærliggende storby Coimbatore, og fonden slipper dem først, når
de er i stand til at forsørge sig selv.

Ingen skelen til religion
Uddannelse prioriteres højt på Happy Home, der har et tæt samarbejde
med områdets skoler og uddannelsesinstitutioner. Skolerne i Ooty har en
høj faglig standard, og børnene fra
Happy Home klarer sig bemærkelsesværdigt godt. Efter endt skolegang
hjælper FNCT (Fr. Nathaniel’s Charitable Trust) med at få børnene videre
i uddannelsessystemet, både i Ooty

Et fadderskab dækker kun de helt
basale udgifter til et barns skolegang,
mad og tøj, mens ekstra udgifter til
medicin, lægehjælp, transport og
andre fornødenheder forsøges dækket
ved ekstra donationer.
Langt de fleste af børnene bor på
kollegier i forbindelse med deres
uddannelse.

FNCT er en kristen organisation,
men man optager børn uden hensyntagen til deres religion. De fleste
af børnene er hinduer, men der er
også både kristne og muslimske børn
og unge på Happy Home, og alle
behandles med stor respekt for deres
religion og uden skelen til kastesystemet. FNCT forsøger at hjælpe hele
familien, eksempelvis ved at prøve at
skaffe arbejde til enlige mødre.

Vinodhini efter veloverstået eksamen som sygeplejerske og jordemoder,
sammen med Margaret Stephen og Hanne Matthiesen

Som projektansvarlig for Happy
Home gennem flere år, er det Hanne
Matthiesens erfaring, at den indiske
regering støtter mere og mere op om
børn og unges uddannelse. Regeringen uddeler legater hvert år. Skolerne
indsender halvårligt resultater for
deres elever, og ikke kun for afgangsklasserne. Det er formentlig på den
baggrund, at regeringen uddeler
legaterne, mener Hanne Matthiesen

Bevidste om deres chance
- Vi besøgte en skole, hvor der var
flere børn fra Happy Home, fortæller
hun. - Der skulle vi være med til at
uddele en pris til den dreng og den
pige, der havde fået den bedste eksamen. Kulturen er langt mere præstationsdrevet, end vi danskere er vant
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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.

Nye julegaveideer

Julen nærmer sig, og i forbindelse med projektbesøg i
Uganda har butikken fået et meget begrænset antal af ting,
der kan bruges som julegaver, mandelgave – eller bare
som gave! Er det noget for dig, så ring eller mail til Bente
Fabech, tlf. 2336 6328, mail bente.fabech@gmail.com.
Der ikke er indkøbt ret mange af hver, så du må ikke blive

HÆKLEDE
HJERTER

Et stort og et lille hjerte
(5 og 2 cm)
10 kr. plus porto.

skuffet, hvis der er udsolgt. Portoen er beregnet på køb af
et stk. og kan blive lidt dyrere, hvis du køber flere.
Evt. overskud går til Verdens Børn.
Webshoppen har dog stadig de kendte gaveideer halskæder, solcellelamper, muleposer m.v.
Se på www.Verdensboern.dk

ØLOPLUKKER
med ibenholt træskaft,
ca. 17 cm lang
65 kr. inkl. forsendelse

SKÅLE AF
SÆBESTEN

diameter 8-10 cm.
70 kr. inkl. forsendelse

SKÅLE AF
NATURMATERIALE
diameter ca. 19 cm,
højde ca. 6 cm. De er forskellige.
65 kr. inkl. forsendelse

DOBBELTE
POSTKORT

med kuvert, 10 x 14 cm.
50 kr. for 3 stk. inkl. forsendelse

SMÅ FLETTEDE
PUNGE

af naturmateriale
og foret med stof, 10-14 cm
25 kr. inkl. forsendelse

DOBBELTE
POSTKORT

miljøvenlige med kuvert,
11 x 15 cm
20 kr. inkl. forsendelse
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SMÅ STOF-/
KOSMETIKPUNGE

foret med stof, 10-16 cm
Prisen er 30 kr. inkl. forsendelse
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Livslang virkning
Giv et fadderskab og deltag i rejsekonkurrencen
Et fadderskab er noget helt særligt, siger Thorkild B. Jørgensen,
der har været fadder siden 2002
AF NATHALIE EMSØ
Selvom december kan være en
stresset tid for mange, er det en glæde
at give gaver til sine nærmeste, og
glæden kan blive større, hvis gaven
samtidig giver mening og kan hjælpe
børn med dårlige levevilkår til at
skabe sig en bedre tilværelse.

Fadder: Jeg er stolt af
min ”datter”
Et fadderskab er en gave, der giver
mening – både for barnet du hjælper,
og for den du giver gaven til. Thorkild B. Jørgensen har været fadder i
Verdens Børn siden 2002. For ham er
det at være fadder noget ganske særligt, der har ført til masser af positive
oplevelser.
- Jeg har ikke selv børn, så for mig
har det virkelig været et privilegium
at have oplevelsen af at have haft to
”døtre”, hvis liv jeg på godt og ondt
har og har haft mulighed for at følge,

fortæller Thorkild.
For Verdens Børn handler det om
nærvær og personlig kontakt med sit
fadderbarn. Modtageren af gaven vil
derfor gennem personlige tegninger,
breve, fortællinger m.m. kunne følge
med i barnets opvækst, hverdag og
skolegang.
- Min ”nuværende pige” er fantastisk dygtig og meget flittig. Jeg har
derfor oprettet en uddannelseskonto
i en af de lokale banker, så hun har
mulighed for at realisere planerne om
at kunne videreuddanne sig. Jeg er
sikker på, at hvis det lykkes for hende
at få det, der svarer til en studenteruddannelse, vil jeg blive lige så stolt,
som danske forældre bliver, når deres
barn kan tage huen på hovedet, siger
Thorkild Jørgensen.

et udsat barn en bedre fremtid gennem skolegang, sundhed og tryghed.
På vores hjemmeside kan du læse
mere om, hvordan du kan give et
fadderskab i julegave.

Vind en rejse til dit fadderbarn
Når du giver et fadderskab i julegave,
deltager du samtidig i konkurrencen om et gavekort til at besøge dit
fadderbarn. Her vil du få chancen for
at se med egne øjne, hvor meget din
støtte til barnet betyder.
Det antal faddere, du skaffer til
Verdens Børn, giver dig et tilsvarende
antal lodder i konkurrencen.
På vores hjemmeside kan du læse
mere om, hvordan du deltager
i rejsekonkurrencen.

Med et fadderskab som gave giver du
altså mere end blot penge. Du giver

Links
Fadderskab:
verdensboern.dk/forside/stoet-os/bliv-fadder-for-barn/)
Rejsekonkurrencen: verdensboern.dk/2016/08/24/rejsekonkurrence-besoeg-dit-fadderbarn/
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NYT FRA PROJEKTERNE
SYDINDIEN

Børnene fra V. Sithur på udflugt
Igen i år lykkedes det takket være en
gavmild fadder at få børnene fra V.
Sithur af sted på en udflugt.
Denne gang gik turen til Sathanur
Dam, et kæmpemæssigt vandreservoir og udflugtsmål, hvor der blandt
andet er en krokodillefarm.
Der er i øvrigt godt nyt fra V. Sithur.
Der er kommet en del nye børn, så

børnetallet nu er oppe på 40, hvilket
også giver en god forbedring af børnehjemmets økonomi.
Takket være ansættelsen af en hjæl
pelærer, der hjælper børnene med
lektier hver dag efter skoletid, er
børnenes udbytte af skolegangen
desuden blevet væsentligt bedre.

Og mere godt fra V. Sithur. Hjemmet har indkøbt de to køer – en rød og en sortbroget –
der skal sikre børnene frisk mælk hver dag
BULGARIEN

Ny leder fundet
i Mechka

Mechkas mangeårige leder, P. Konov,
er gået på pension og efterfølges af en
lærer på skolen, Ts. Simeonova, der
har ansat en underdirektør.
Som tidligere nævnt tager P. Konov
sig fortsat af unge under uddannelse
og administration af vores sponsorpenge.

Børnene kommer
stadig
Dupnitsa-børnene klar til kamp - i tøj doneret af bl.a. Verdens Børn

En tur i svømmebadet og svømmeundervisning er et velkomment pusterum
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Fra Dupnitsa fortæller Krassimira, at
de børn, som myndighederne sendte
hjem for at bo hos deres forældre,
bliver ved at komme på hjemmet.
Her deltager de i forskellige aktivite
ter, får varmt mad, bad og toiletartikler – ting de ofte meget fattige
familier ikke har råd til.

For børnene fra Lukovit bød sommeren
på en tur til Trojan klosteret, der ligger
smukt i Balkanbjergene
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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
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 41
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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Gør en forskel
- med et gavekort

Hvad køber man til en der har alt?
Et gavekort f.eks. til gavn for udsatte børn
Med et gavekort fra Verdens Børn giver du en gave, der er med
til at give udsatte børn en bedre fremtid gennem skolegang, sundhed og tryghed.

Du vælger selv, med hvilket beløb du vil støtte.
Det mindste beløb er 100 kr.
På gavekortet vil der stå, hvad du har valgt at støtte i modtagerens
navn og beløbets størrelse. Desuden er der plads til, at du kan
tilføje dine egen personlige hilsen.
Gå ind på verdensboern.dk/butik/gavekort-verdens-boern/
og vælg selv, hvilket formål, du ønsker at støtte, og med hvilket
beløb. Vi kan love, at modtagerne på vores projekter bliver glade
for din gave.

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

Fra 100 kr. og opefter

