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Denne gang skal det hverken dreje 
sig om støttekroner eller om gratis
ydelser. Ikke fordi foreningen nu har 
tilstrækkeligt af  den slags, men fordi 
vi også har andre behov. Især behov 
for nogle flere frivillige.

De frivillige udfører  både hver for 
sig og samlet set  en uvurderlig ind
sats. Da de alle arbejder gratis, udgør 
administrationsudgifterne kun ca. 3,6 
% af  indtægterne. Derved bliver der 
mere til de børn, som det hele drejer 
sig om. 

Verdens Børn har til alt held nydt 
godt af  en høj grad af  kontinuitet 
blandt de frivillige. Det gælder også 
bestyrelsesarbejdet og arbejdet som 
projektansvarlig. Men det er nødven
digt at udvise rettidig omhu, så den 
brede vifte af  opgaver i foreningen 
også i den nærmeste fremtid kan 
udfyldes på god vis. Samtidig vil det 
være rimeligt med en større arbejds
deling. Flere af  de frivillige udfører 
nemlig mere end én nøglefunktion; 
f.eks. er der i øjeblikket tre, som både 
er projektansvarlige og medlemmer 
af  bestyrelsen.

Ændringer i horisonten
Inde i Bladet skriver vi om forenin
gens ”følordning”. 
Formålet er at give interesserede 
kendskab til de mangeartede funkti

oner som projektansvarlig og oplære 
dem, hvis de skønner, det er noget 
for dem. Én af  de projektansvarlige 
påtænker at stoppe til december. Des
uden er der et aktuelt behov for et føl 
til yderligere én projektansvarlig.

Også med hensyn til bestyrelsen er 
der ændringer i horisonten. Således 
har næstformanden, Ludwig Chr. 
Nissen, besluttet at han på grund 
af  alder ikke ønsker at genopstille. 
Heldigvis fortsætter han endnu et år 
på den centrale post som ansvarlig 
for fadderskabskontoret.

Funktioner skal være adskilt
Det kan måske lyde lidt underligt, 
men der er faktisk lovgivning, som 
 meget fornuftigt  sætter grænser 
mht., hvorledes de forskellige opgave
typer varetages. 

Blandt andet er det regler om funk
tionsadskillelse, som forhindrer, at 
en og samme person både må stå for 
betalinger og bogføring. Desuden 
sætter persondataloven grænser for, 
hvor mange, der må have adgang til 
foreningens medlemskartotek.

For at gøre en lang historie kort så 
ville det være godt at  fra april i år  
få endnu et bestyrelsesmedlem, som 
har flair for tal. Ligeledes ville det 
være godt at få et bestyrelsesmedlem, 
som har erfaring mht. fundraising.

Forhåbentlig er der blandt læserne 
både nogle, som kunne tænke sig at 
blive ”føl” og nogle, som er fristet af  
muligheden for at træde ind i besty
relsen! Generalforsamlingen holdes 
den 22. april på Frederiksberg (se 
invitationen på side 4).   

Rettidig omhu

Det ville være godt at få endnu et 
bestyrelsesmedlem, som har flair 
for tal. Ligeledes ville det være godt 
at få et bestyrelsesmedlem, som 
har erfaring med fundraising.

LEDER

AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, FORMAND

Det er nødvendigt med rettidig omhu, så den brede vifte 
af opgaver i foreningen fortsat kan udfyldes på god vis
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KORT NYT

Tak for donationer i 2016
Også i 2016 har mange af  jer udover 
fadderbeløbet sendt en gave til jeres 
fadderbarn eller hjulpet med penge 
til et konkret formål på projekterne.
Tak for jeres hjælp.

Udover disse gaver til konkrete 
formål, har vi i løbet af  2016 med 
glæde modtaget små og store gaver 
på i alt 178.000 kr. Dette beløb vil 
blive anvendt til at dække behov på 

vore projekter som f.eks. renovering 
af  skader på mure og bygninger, nye 
skolemøbler til børnene, forbedring 
af  drikkevandsforhold, tæpper og 
trøjer til børn mv. Hjertelig tak for 
jeres støtte.

103 børn uden fadder 
Ved udgangen af  december 2016 
støttede Verdens Børn i alt 2.274 
børn.

103 af  disse børn er uden en fadder. 
Udover dette tal har vi ved årsskiftet 
året 41 projektsponsorer.

De mange ”fadderløse” giver anled
ning til at gøre opmærksom på vores 
rejsekonkurrence (se bagsiden). I 
øjeblikket har vi 14 nytegnede fadde
re, så chancen for ”gevinst” er stor. 
Konkurrencen løber frem til den 31. 
marts 2017

Program:
Kl. 13.30: Generalforsamling
Kl. 15.00:  Kaffepause
Kl. 15.30:  Århus-gruppen fortæller ud fra et antropo logisk perspektiv om, hvorfor de finder 

 Verdens Børns arbejde særligt interessant, og informerer om gruppens arbejde
Kl. 16.00 Mie Holm og Bente Fabech beretter om deres besøg på Maderaprojektet i Uganda
Kl. 16.30 Forventet afslutning

Dagsorden:
Valg af  dirigent
Formandens beretning om 2016
Aflæggelse af  organisationens regnskab
Fastsættelse af  kontingent for det kommende år
Behandling af  indkomne forslag
Valg af  bestyrelsesmedlemmer (for to år)
På valg:

• Ludwig Chr. Nissen
• Merete Hansson
• Bodil Mortensen
• Flemming Bjørk Pedersen

Valg af  suppleanter (for1 år)
På valg:

• Maria Bork Kruse
• Nickie Spiele

Valg af  revisor
Eventuelt

Vedr. pkt. 6 og 7: 
Information om hvem, der opstilles, 
kommer senere på www.verdensboern.dk

Bestyrelsen håber, at en eller flere 
af  vore faddere/sponsorer ønsker at 
stille op til besty relsen.
 
Interesserede bedes henvende sig til 
Flemming Bjørk Pedersen, gerne inden 
den 15. april. Tlf. +46 152 10819 eller 
fp@verdensboern.dk

Indbydelse til 
GENERALFORSAMLING

Lørdag den 22. april 2017
Verdens Børn – International Børnehjælp indbyder faddere, medlemmer 

og interesserede til vores ordinære generalforsamling 
på Frederiksberg Bibliotek, Danasvej 30B, Frederiksberg C i foredragssalen
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KORT NYT

Svinninge Inner Wheel stopper sin julebasar
Igen i år er Verdens Børn blevet 
betænkt med basarens overskud – på 
godt 39.000 kr.

Da dørene blev åbnet, strømmede 
det ind med mennesker. Stemningen 
var rigtig god lige fra starten, og der 
blev handlet flittigt ved boderne. Alt 
i blomster og gravpynt blev solgt, og 
de mange forskellige småkager og 
marcipan blev revet væk.
Cafeen kunne melde om mange, 
der sammen med familie eller gode 
venner hyggede sig med gløgg, kaffe 
eller mad. 

Et festligt og smukt højdepunkt var 
Svinninge kirkekors besøg.

Det er med vemod, at vi i Svinninge 
Inner Wheel har besluttet, at stoppe 
med den årlige julebasar. Vi bliver jo 
ikke yngre, og det bliver derfor van
skeligere, at skaffe hænder nok. 
Vi har igennem alle årene haft et 
fantastisk samarbejde med Svinninge 
Rotary, hvis hjælp vi ikke har kunnet 
undvære.  

Grethe Laursen, 
Svinninge Inner Wheel

Julebasaren takkede af  
med fuld hus

Hidtil har Uganda nydt godt af  de 
små solcellelamper. Nu har de også 
fundet vej til Durgapur  takket være 
en donation fra Inger LethEsbensen, 
som bad sine fødselsdagsgæster om 
at betænkte Verdens Børn i stedet for 
hende. 

 Jeg ville gerne vise mine gæster, at 
det nytter at yde økonomisk hjælp, 
forklarer hun.  Flere har haft ople
velser, som har fået dem til at lukke 
af  overfor denne form for bistand. 
Men jo tættere den positive erfaring 
kommer på den enkelte  og jo mere 
konkret  des bedre forstår man, at 
man faktisk kan gøre en forskel.

Inger LethEsbensens opfodring gav 
8.000 kr., som hun har brugt til køb 
af  solcellelamper. Lamperne er guld 
værd i de lande, hvor stabil strøm

forsyning er en mangelvare, hvis der 
overhovedet er el. Med en opladning 
i dagtimerne, kan lamperne lyse 
410 timer – afhængigt af  hvilken 
lysstyrke, man vælger. Det betyder, at 
aftenen kan bruges til lektielæsning, 
madlavning og andre af  familiens 
gøremål.

Uganda blev betænkt med halvdelen 
af  beløbet, men da Inger Leth
Esbensen hovedsageligt har fadder
børn i Indien, ønskede hun, at den 
anden halvdel skulle gå til hertil.
Da det er svært at eksportere VB’s 
egen solcellelampe dertil, blev det 
indiske marked undersøgt.
Det viste sig, at der for de resterende 
4.000 kr. kunne købes lamper til 80 
af  skolens 130 hjemmeboende børn, 
som kommer fra hjem uden el og 
sanitære installationer.

Inger LethEsbensen fortæller, at 
bidragyderne har udtrykt stor sympa
ti for ideen med lamperne og glæde 
over resultatet.

 Så jeg håber hermed at have inspi
reret flere til at bidrage mere til de 
udsatte børn i verden, siger hun,  og 
gerne via Verdens Børn, som i enhver 
henseende er et billede på en altruis
tisk indsats for en bedre verden. 

Gave skaber lys hos børn i Durgapur

Solcellelamperne er købt i Indien og ser lidt 
anderledes ud end vores egen ”Little Sun”

Et trist farvel
Gennem 30 år var det Verdens 
Børns lokafafdeling med Lene Tang i 
spidsen, som stod for gennemførelsen 
af  julebasaren, men de seneste syv år 
har julebasaren været gennemført af  
Inner Wheel. 
Jeg vil rette en varm tak til Inner 
Wheel Svinninge. Julebasaren har 
betydet rigtig mange støttekroner og 
har desuden udbredt kendskabet til 
Verdens Børn. Også jeg synes, situati
onen er vemodig. Men tidsånden er jo 
ikke som for 37 år siden.

Tak for indsatsen til gavn for børn i 
vanskelige kår.

Mange hilsner 
Flemming B. Pedersen, formand
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I forbindelse med et besøg på Muko
no School i foråret 2015 skrev jeg i 
medlemsbladet (nr. 2 2015) om den 
15–årige pige Amongin Juliet, der 
som 3årig blev anbragt på skolens 
børnehjem, hvor hun stadig  bor.
Under mit besøg var børnehjemmet 
netop ved at få indrettet små rum 
med rigtige brusere samt toiletter.

I oktober 2016 besøgte jeg igen 
Mukonoskolen og var naturligvis 
interesseret i at høre, hvordan Juliet 
klarede sig.

Juliet går nu i Primary 7 og har travlt 
med at forberede sig til den kommen
de eksamen. Det er vigtigt for hende, 
at det går godt, for hendes drøm er 
stadig at blive sygeplejerske. Hendes 
bedste veninde er fortsat Janepher, 
der gerne vil læse til læge.

De to piger fortalte med store smil, 
hvilken forandring de nye badeværel
ser på hjemmet har betydet.

Skulle dele 20 liter vand
I dagtimerne skal pigerne fortsat 
benytte det gamle latrin. Men om 
aftenen og natten, er det slut med at 
skulle bevæge sig over gårdspladsen 
til det gamle latrin. Nu kan pigerne 
blive i bygningen og bruge de nye toi
letter. Det er dejligt, er de enige om.

I løbet af  samtalen fremgår det ty
deligt, at de nye baderum er det helt 
store hit. 
Janepher forklarer, at tidligere blev de 
gamle baderum under åben himmel 

benyttet på den måde, at to piger 
hjalp med at vaske hinanden. Der 
blev stillet en vanddunk på 20 liter 
til rådighed for de to piger. Der var 
badedag hver fredag

I dag kan pigerne gå direkte ind un
der bruseren – og vel at mærke ikke 
blot om fredagen, men faktisk hver 
morgen. Det er rigtig dejligt. 

 Og vandet løber, bare til vi er færdi
ge, siger de. 

Matematikgrej og bøger
Pigerne har lidt svært ved at svare på, 
om der evt. er ulemper ved de nye 
forhold. Efter en tænkepause udbry
der Juliet: Joh, det er lidt irriterende, 
at vi ikke bare skal gøre fliserne rene 
efter vores eget brusebad, men også, 
når de små piger har været i bad.

Drengene vil naturligvis også ger
ne have et nyt baderum, fortæller 
Janipher. Men de er fortsat nødt til at 
pumpe vandet op fra brønden, fylde 
det i dunke, og derefter hjælpe hinan
den to og to med at blive vasket.

Da jeg spørger, om de har nye ønsker, 
nævner pigerne, at de godt kunne 
tænke sig, at skolen havde en kasse 
med blyanter, passere, vinkelmålere 
etc. til matematiktimerne. Et lille bib
liotek med bøger, som børnene kan 
låne i weekenderne, kommer også 
med på ønskelisten.

 og vandet løber 
bare til vi er færdige

Pigernes nye brusebade og toiletter 
på Mukono er et hit 

AF NIELS ERIK WESTERMANN

Juliet ved den nye 
vandtank, der sikrer at 
regnvandet opsamles
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I slutningen af  oktober besøgte jeg 
Kakundiskolen, hvor en af  oplevel
serne var at uddele 100 solcellelam
per til børnene. Mange børn nejede, 
da de modtog lampen, det gjaldt 
såvel piger som drenge. Skolelederen, 
Nakulobe Naome, fortalte at lam
perne har utrolig stor betydning, idet 
mange hjem i dette område af  Ugan
da er uden elektricitet – og dermed 
også uden lys.
I forbindelse med sit ophold på sko
len sidste sommer overrakte VBfri
villig, Tue Bo Hansen, 160 solcel
lelamper. Nu mangler vi blot penge 
til ca. 20 lamper, så har alle børnene 
deres egen solcellelampe.

Jeg fik et overbevisende indtryk af  
solcellelampernes betydning, da jeg 
blev inviteret hjem til Sylvia, der bor 
sammen med sin bedstemor, bedste
far og tre søskende. 
Hjemmets eneste lyskilde er fortsat 
den solcellelampe, jeg for snart to år 
siden forærede bedstemoderen.
Lampen bærer tydeligt præg af, at 
være brugt, men den virker fortsat og 
giver dermed Sylvia mulighed for at 
læse lektier om aftenen. 

Mens bedstemoderen serverede lidt 
soltørrede fisk for os, fortalte hun, at 
man skal være varsom med at hænge 
lampen til opladning udenfor hytten 
om dagen. Lampen er populær og 
dermed en stor fristelse for tyveknæg
te.

Hermed en stor tak til alle de mange 
mennesker, som via Verdens Børn 

har doneret penge til solcellelamper 
til børn i Uganda. Den glæde I gen
nem jeres donation har skabt, er bare 
så overbevisende, når man er der.

Solcelleanlæg og parabol
Da vi sad bænket i den store spisesal 
på skolen var det glædeligt og livsbe
kræftende at opleve børnenes under
holdningsshow med drama, sang og 
dans  akkompagneret af  afrikanske 
rytmer fra skolens trommer.
Skolen er nu blevet udstyret med 
parabol samt et lydanlæg og en pro
jektor. Det betyder, at børn og voksne 
i fællesskab kan se tvprogrammer og 
dvd-film. Vi fik en flot oplevelse af, 
hvad lydanlægget bl.a. blev brugt til, 
da to børn foran en tætpakket spisesal 
gav en flot performance.

Verdens Børn har via forskellige 
donationer sørget for, at det gam
le solcelleanlæg på taget er blevet 
udskiftet med et nyt. Det betyder, at 
fra nærmest at have været henlagt 
i mørke i et års tid – er der nu lys i 
alle huse og alle klasser. Tilmed er 
der opsat lamper udendørs, så det er 
blevet mere trygt at gå på latrinet om 
natten.

Stabilt mobilnet
Kommunikationen med Kakun
diskolen har altid været meget træg 
og langsom. Manglen på ordentligt 
internet har betydet, at skolens leder 
har måttet køre langt på motorcykel 
for at komme til nærmeste netcafé. 
Til gengæld er der etableret et nogen
lunde stabilt mobilnet i lokalområdet.

Inden afrejsen blev der indkøbt en 
Ipad til Naome, og under opholdet 
fik hun undervisning i hvordan den 
bruges.
Allerede dagen efter, at jeg igen var 
tilbage i Danmark, kom der mail fra 
Naome – sendt fra hendes nye Ipad. 
Mailen indeholdt elevlisten over kom
mende elever i Secondary School.

Fremdrift på 
Kakundiskolen

Solcelleanlægget har givet lys overalt på skolen - men derhjemme 
har børnene fortsat brug for solcellelamper 

AF NIELS ERIK WESTERMANN

Småpigerne var en del af  eleverne under-
holdning – her i form af  breakdance
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Det var med dyb beklagelse, at vi i 
2016 standsede støtten til et børne
hjem i Bangladesh på grund af  regn  
skabsmæssige uregelmæssigheder. 
Siden har urolighederne i landet 
udviklet sig sådan, at det simpelthen 
ville være for farligt for en projektan
svarlig fra Verdens Børn at føre tilsyn 
med et projekt i landet. 

Udenrigsministeriets skriver i sin 
sikkerhedsvejledning for Bangladesh 
bl.a.: ”Der er udstationeret politi ved 
internationale skoler og hospitaler. 

Skærpet sikkerhed 
i Bangladesh 

Med de voldsomme uroligheder i landet 
er det held i uheld, at Verdens Børn sidste år 

måtte afvikle sit projekt

AF WAGN WINKEL

Bangladesh er præget 
af  strejker og terror

Sikkerheden i Dhakas internationale 
lufthavn er blevet forstærket. 

Danskere, der beslutter sig for at rejse 
til Bangladesh eller allerede befinder 
sig i landet, opfordres til at udvise 
forsigtighed og til selv  eller via deres 
arbejdsgiver  at sikre sig de nødven
dige sikkerhedsforanstaltninger samt 
kompetent sikkerhedsrådgivning.  
Det er bl.a. vigtigt at tage de nødven
dige sikkerhedsmæssige forholdsreg
ler i forhold til den daglige færden. 
Desuden vurderer PETs Center For 
Terroranalyse (CTA), at risikoen for, 
at danskere bliver mål for terroran
greb, øges, hvis de umiddelbart kan 
identificeres som danske.”

I aviserne kan man for eksempel læse: 
Grupper tilknyttet Al Qaeda er 
aktive og har påtaget sig ansvaret for 
mordet på en række mennesker, som 
de anser for at have synspunkter og 
livsstil i modstrid med Islam. Sikker

hedsstyrkerne i Bangladesh forbliver 
på højt beredskab. Der er øget risiko 
for yderligere terrorangreb. 
Udlændinge især fra Vesteuropa er 
særligt udsatte. 

I Bangladesh er der mange tøjfa
brikker, der producerer tøj til det 
amerikanske og europæiske marked, 
herunder også til danske virksomhe
der. De danske virksomheder, der får 
tøj fremstillet i Bangladesh, sender 
normalt en medarbejder til fabrik
kerne ca. to gange om året for at 
foretage kvalitetskontrol. 

Tidligere kunne kontrollanterne 
rejse frit, men nu bliver de hentet i 
lufthavnen af  en bil med to bevæb
nede vagter, og tøjkontrollanterne 
bliver bestandigt beskyttet på hotellet 
og til og fra fabrikkerne lige til de 
er ombord i et fly på vej hjem igen. 
Sådanne kontrolmekanismer kan vi i 
Verdens børn ikke arbejde med – og 
vi har heller ikke råd til det.

Naturligvis er der ikke kampe i 
gaderne hver dag, men truslen er 
overhængende. Det er en tragisk situ
ation befolkningen befinder sig i – og 
især børnene.

Sikkerhedsvagter foran et hotel
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Som projektansvarlig fører jeg tilsyn 
med skoler i både Indien, Uganda 
og indtil for nyligt Bangladesh. Der 
er unægtelig en voldsom forskel på 
offentlige skoler i udviklingslande, 
men også visse lighedspunkter. I alle 
tre lande er der ofte mere end 100 
elever i en klasse, og lærerne er tit fra
værende, så eleverne kan sidde alene 
i næsten halvdelen af  tiden. 

Det mest iøjnefaldende er den 
gennemførte disciplin. Læreren kan 
forlade lokalet eller vende ryggen til, 
medens han/hun skriver på tavlen, 
uden at børnene bliver urolige eller 
støjende. Noget en dansk lærer nok 
ville misunde.

I Indien og Bangladesh lærer børne
ne ikke at tale engelsk  kun at læse 
og oversætte. På grund af  den ofte 
høje klassekvotient og i øvrigt traditi
onelle undervisningsform er under
visningen envejs. Læreren fortæller, 
men eleverne spørges ikke. Kun de 
få børn, som får en videregående 
uddannelse, lærer senere også at tale 
engelsk.

I Uganda er det overraskende meget 
anderledes i hvert fald på de skoler, 
som Verdens Børn er engageret i. På 
skolerne i Mukono og Kakundi er 
klassekvotienten mindre end i landets 
offentlige skoler. Ofte kun ca. 35 
elever, altså ikke ret mange flere end i 
Danmark.

Ingen fraværende
På Munkonoskolen overværede 
jeg undervisningen i en 5. klasse 
med 18 drenge og 17 piger. Der var 
ingen fraværende. Alle var i pæne, 
rene uniformer, hvide skjorter og blå 
bukser eller nederdele. Enkelte af  
uniformerne var slidte, men stadig 
pænt rene. Eleverne har normalt to 
sæt uniformer, så det nyeste sæt kan 
have været til vask. 

Der var disciplin i klassen. Læreren 
vendte ryggen til eleverne i lang tid, 
medens han gjorde tavlen ren, inddel
te den i felter med en lineal og skrev 
stikord op. Eleverne sad roligt og så 
på. Derefter begyndte undervisnin
gen. Læreren stillede mange spørgs
mål, og eleverne svarede i kor. Han 
gentog mange gange og stillede også 
direkte spørgsmål til enkelte elever.

Engelsk i børnehaveklassen
I skolens 1. klasse var undervisnings
sproget engelsk. Børnehaveklassen 
er toårig. Her lærer børnene engelsk 
og i et vist omfang det lokale sprog, 
luganda, hvis de ikke kender det i 
forvejen.  Derfor kan de allerede i 
1. klasse tale nogenlunde engelsk og 
skrive simple sætninger på engelsk.

Læreren var en meget ung og meget 
livlig kvinde. Hun udviste efter min 
opfattelse en pædagogik, der langt 
overstiger, hvad jeg har oplevet andre 
steder. 

For at fange de små elevers opmærk
somhed gik hun rundt i klassen med 
smil og levende bevægelser. Børnene 
drejede sig for at følge hende med 
øjnene. Der var ikke andre undervis
ningsmidler end tavle og kridt, men 
der var børnetegninger overalt på 
væggene. Ind imellem pegede læreren 
på en af  tegningerne for at illustrere, 
hvad hun talte om.

Da børnene midt i timen var ved at 
være trætte, skulle de alle op og stå 
og lave gymnastiske øvelser, mens 
de sang. Nu var de vågne igen og fik 
besked på at sætte sig. Ingen vrøvl. 

Også her blev lærerens spørgsmål 
gentaget flere gange og klassen sva
rede i kor. Når et barn skulle forklare 
eller tegne på tavlen, og resultatet var 
godt, opfordrede læreren alle børne
ne til at klappe. Da en elev begik fejl 
ved tavlen, sagde læreren: ”Mange 
tak fordi du prøvede. Det var rigtigt 
fint”. Derefter fik en anden elev mu
lighed for at løse opgaven. 

Det mest imponerende var, at de 
små børn var veldisciplinerede, ingen 
lavede larm eller ballade, og det var 
ikke fordi, de var bange for læreren. 
Jeg tror, de elskede hende.

God undervisning 
på Mukonoskolen

Disciplinerede og lydhøre børn 
kendetegner skolerne i Indien og Afrika 

trods klassekvotienter på over 100

AF WAGN WINKEL, PROJEKTANSVARLIG
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Det centrale omdrejningspunkt i 
Verdens Børn er de projektansvarlige. 
Dem har vi for tiden ni af  (se oversig
ten side 15).  
De projektansvarlige – i daglig tale 
kaldet PA’erne  er bindeleddet til 
projektet og til fadderne. De formid
ler relevant information til resten af  
organisationen; de medvirker til at 
synliggøre Verdens Børn via hjem
meside, Facebook, foredrag og de 
udfører fundraising. 

Nogle af  vore 17 projekter er større 
og mere komplicerede end andre, 
men ingen af  dem er nemme at 
håndtere. Derfor er det optimale, 
at have et vist forhåndskendskab til 
projekterne og arbejdet som projek
tansvarlig.

Føl eller mentor
På den baggrund tog bestyrelsen i 
2015 initiativ til en følordning, hvor 
interesserede kan ”oplæres” til at bli
ve projektansvarlig. De pågældende 
knyttes til hver sin PA’er som føl, så 
de på et tidspunkt vil kunne træde til 
som PA. Ordningen betyder samti
digt, at PA´eren får en fast sparrings
partner plus en hjælpende hånd; og 
at endnu én oplever både glæderne 
ved arbejdet og udfordringerne, og 
dermed kan være en god ambassadør 
for Verdens Børn. 

Hvis man ikke umiddelbart har 
ønske om at træde til som PA, men 
er interesseret i projektarbejdet, kan 
man i stedet fungere som mentor for 
en projektansvarlig.. 

PA´en og føllet/mentoren aftaler selv 
deres arbejdsdeling og arbejdsmeto
de. Et føl/en mentor kan med besty
relsens godkendelse ledsage sin PA, 
når denne rejser ud for at kontrollere, 
om projektet overholder samarbejds
aftalen.  

Gnidningsfri overtagelse
Vort første føl, Mie Holm, overtog 
i fjor Maderaprojektet, og det gik 
gnidningsfrit. Mht. projekterne i Sri 
Lanka undgik vi for nylig kompli
kationer, fordi den nye PA, Ludwig 
Nissen, gennem nogle år var forgæn
gerens mentor. 
Vi stiler mod at opleve det samme 
mht. Sct. Joseph om ca. to år, idet 
Kirsten Behnke netop er blevet føl for 
projektets PA.
Per Lindrup og Maria Bork Kruse er 
sparringspartnere til dem, som er an
svarlige for tre projekter i Sydindien 
henholdsvis tre projekter i Nordindi
en. Endelig er Kamelia Panaiotova 
sparringspartner for Astrid Møller, 
når det gælder de tre projekter i 
Bulgarien.
Aktuelt er der især behov for føl mht. 
to af  projekterne i Uganda: Mukono 
og Kakundi. Interesserede er meget 
velkomne til at henvende sig!

Verdens Børn har brug 
for flere ”føl” 
Føl-ordningen gearer dig til at gå ind som projektansvarlig på et af vores 17 
projekter i Bulgarien, Indien, Sri Lanka og Uganda

AF FLEMMING B. PEDERSEN, FORMAND

Det er en af  de projektsansvarliges opga ver 
sammen med skolen at tjekke elevlis terne 
og brugen af  fadderkronerne. Her er Mie 
Holm i gang med arbejdet på Madera
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Den daglige leder af  de to nordindi
s ke projekter, Sandip Chatterjee, vil 
gerne invitere frivillige fra Verdens 
Børn, der kan tale engelsk, til at ind
gå i børnenes daglige liv med støtte 
til lektielæsning, leg og meget andet. 

Han har allerede med stor succes 
haft frivillige på skolehjemmene på 
ophold i en måned eller mere  for
midlet af  Verdens Børn.  Lige nu er 
der besøg af  tre frivillige. 
Forhåbentlig vil flere følge efter! 

Siden 2013 har jeg været projekt
ansvarlig for Kakundi School and 
Home i det sydvestlige Uganda.
 
Med udgangen af  2017 stopper 
jeg som projektansvarlig. Jeg 
mangler derfor en afløser, som 
kunne tænke sig at investere en 
del energi i et spændende og 
meningsfyldt job som frivillig i 
Verdens Børn. 

En af  skolens helt store udfordrin
ger lige nu, er at fremskaffe såvel 
rent vand som tilstrækkeligt med 
vand. 
I den forbindelse er det planen at 
søsætte et par spændende forsøgs
projekter i 2017, med videreud
vikling for øje. 

Har det din interesse, vil det være 
naturligt, at indgå i ”en følord
ning”, hvor du i løbet af  2017 
oplæres til jobbet som projektan
svarlig. 
Desuden er planen, at du deltager 
i den næste besøgsrejse til skolen, 
som vil finde sted i efteråret fra 
den 28. september til 6. oktober.

Foruden skolen er der tilknyttet et 
børnehjem med 40 børn. 
Håber at høre fra dig. 

Indien kalder 
engelsklærer 

Føl 
søges…

NIELS ERIK WESTERMANN 
NEW@VERDENSBOERN.DK 
TLF. 61 45 67 71

Hvis du har tid og lyst 
til at hjælpe 280 børn
på en skole i Uganda, 
er muligheden der nu

I to måneder opholdt Freja Nilu og Maria Bork Kruse, der ses bagest i billedet, sig som 
frivillige på Santibari i Nordindien. Deres primære opgave var netop at undervise børnene 
i engelsk – men som det fremgår, var der også tid til fest og pjank

Børene i Santibari og Durgapur 
mangler lektiehjælp

Interesserede kan kontakte 

Maria Bork Kruse, maria@axios.dk, tlf. 42 20 60 20 
eller Merete Hansson, mh@verdensboern.dk, tlf. 23 37 05 62 
for nærmere oplysninger.
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I begyndelsen af  august startede 
D. Thangadurai som ny leder på 
Kariyalur. Han har, ligesom Benja
min Sudhakar, erfaring med ledelse 
af  børnehjem og vil således forsætte 
Benjamins gode arbejde. 

 Selvom hver leder har egne visioner, 
vil lederskiftet ikke få nogen større 
betydning for hverdagen på Ka
riyalur, vurderer Hanne Matthiesen, 
mangeårig projektansvarlig på begge 
børnehjem. 

Det skyldes især, at den nye leder har 
en god kontakt med Mr. Patel, der 
under Benjamin Sudhakars ledelse 
har haft ansvaret for en række admi
nistrative opgaver, og som vil fortsæt
te sit daglige arbejde på Kariyalur. 
Fokus på Kariyalur vil således fortsat 
være på at give børnene en bred 
almenviden samt et solidt fundament 
i livet, mener Hanne Matthiesen. 

Gode ledere er af  stor betydning 
Lederens rolle består i den daglige 
styring af  børnehjemmet.

Hos Verdens Børn prioriterer vi højt, 
at lederne udviser engagement, er 
ansvarlige og har en klar vision for 
børnehjemmet og børnenes fremtid, 
påpeger Hanne Matthiesen.  Hanne 
Matthiesen nikker godkendende til, 
at en dygtig og engageret leder er 
altafgørende.  
 
 Dygtige ledere skaber en vision for 
børnehjemmet, siger hun,  og det 
betyder meget for børnenes udvik
ling. Lederen agerer ofte rollemodel 
for børnene, og derfor er engagement 
og dedikation særligt vigtige egenska
ber hos lederen. 
 
Fortsat leder af  V. Sithur
Benjamin Sudhakar har mange års 
erfaring som leder og fortsætter sit 
arbejde på V. Sithur. Noget Hanne 
Matthiesen er godt tilfreds med. 
 
 Han er en veludannet og dygtig 
leder, og det er godt for V. Sithur, at 
han fremover kan fokusere sit arbejde 
der, siger Hanne. 

Børnehjemmene Kariyalur og V. Sithur har det 
til fælles, at de hjælper børn i fattige dele af Sydindien. Benjamin Sudhakar 
har hidtil stået i spidsen for begge børnehjem, men nu er tiden kommet, til 

at Kariyalur får ny leder 

AF IBEN SUHM

På Kariyalur, der ligger i en 
fattig bjergegn, bor 350 børn, 
hvoraf de 79 får støtte af 
fadderskaber gennem 
Verdens Børn. 

Børnene, hvis forældre for 
manges vedkommende er 
analfabeter, er nødt til at 
bo på børnehjemmet, idet 
Kariyalur ligger afsides med 
kun få og dårlige veje.

V. Sithur er fuldstændig 
afhængig af Verdens Børns 
økonomiske støtte. Børnene 
får en sund og næringsrig 
kost samt en solid skolegang 
i regeringsskolen, der ligger i 
den nærliggende landsby. 

Børnene kommer fra hjem, 
hvor forældrene ikke har res-
sourcer til at støtte uddan-
nelse og læring.

Kariyalur i Indien 
får ny leder
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Vinter i Bulgarien
De lune julegaver fra Danmark kom lige tilpas
 
I Bulgarien er vinteren slem, og i perioder har skolen i 
Dupnitsa måtte lukke på grund af  frost, sne  og en bølge 
af  influenza mellem børn og voksne.

Men ellers er julen blevet fejret på behørig vis med fester, 
gaver og glade børn. 

Eleverne i Mencka har stor glæde af  computerne, og 
børnene bliver løbende bedre til at håndtere de moderne 
skolematerialer.

I Dupnitsa har fællesrummet har fået en tiltrængt istand
sættelse og nye, hårde hvidevarer fra Verdens Børn. 
Her både spises, snakkes og ses TV. Det gælder også de 
elever, som bor i slummen uden sådanne herligheder. 
Der er ingen tvivl om, at de smukke omgivelser vil blive 
brugt flittigt. 

NYT FRA PROJEKTERNE
BULGARIEN

SRI LANKA

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

En tiltrængt opdatering af  
bryggers/køkken i Dupnitsa

Ekstra støttekroner 
til 10 projekter
Slots og kulturstyrelsen gav i slutningen af  2016 
besked om, at Verdens Børn var tildelt 45.000 kr. 
af  årets tips og lottomidler. Bestyrelsen besluttede 
at bruge pengene på to af  projekterne i Sydindien. 

Happy Home blev tildelt 25.000 kr. til varmt tøj 
og medicin. Kariyalur fik 20.000 kr. til et nyt 
vandrensnings anlæg.

Da foreningens økonomi også i 2016 udviklede sig 
positivt, besluttedes det at anvende 150.200 kr. af  
foreningens egne midler på højt prioriterede behov 
på yderligere otte projekter:

 Durgapur: 65.000 kr.
 Santibari: 19.000 kr.
 V. Sithur: 15.000 kr.
 Khelagar: 15.200 kr.
 Entebbe: 10.000 kr.
 Mechka:     8.000 kr.
 Dupnitsa: 12.000 kr.
 Lukovit: 6.000 kr.  

Der vil på et senere tidspunkt blive truffet beslut
ning om udlodning af  ekstraordinære støttemidler 
til Madera, Mukono og Kakundi projekterne i 
Uganda.

Skiftedag i Sri Lanka
Verdens Børns to projekter i Sri Lanka har fået ny projekts
ansvarlig, idet Annelise Terndrup, der har været projektan
svarlig nogle år har ønsket at stoppe. 
Hendes afløser bliver VB’s næstformand Ludwig L. Nissen, 
der kender projekterne fra tidligere. 

De lune huer og trøjer 
var velkomne

Der arbejdes koncentreret 
med PC’erne

Min helt egen dukke
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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   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
Halskæderne er fra Uganda. De bli
ver lavet af  blandt andre Naluwooza 
Rehemah, som har haft tilknytning til 
Mukonoskolen. 
Hun har haft en svær opvækst 
som tidlig forældreløs. Senere 
blev hun enke med fem børn, 
og i 2015 fik hun amputeret 
det ene ben. Alligevel har 
hun formået at oprette en 
lille lokal NGO, som støtter 
kvarterets enlige og handi
cappede mødre.

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

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

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

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

Kærlighed til
verdens børn
bog 50 kr.
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Fadderskabskontoret, Verdens børn, Kaløvej 6, 8410 Rønde, 
tlf. 70 26 01 06, fadderskab@verdensboern.dk

Bestyrelse
Formand
Flemming Bjørk Pedersen
tlf.  +46 152 10 819
 +46 73 89 99 763
fp@verdensboern.dk

Næstformand
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
L. Chr. Nissen
tlf. 70 26 01 06
lcn@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
Damparken 3, 1.
6400 Sønderborg
tlf. 74 42 72 50

ORGANISATION
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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 fad
derbarn. 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 hjemme
side: www.verdensboern.dk
Eller kontakt fadderskabskontoret på tlf. 70 26 01 06.

Rejsekonkurrence: 
Besøg dit fadderbarn

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

(Foto: Morten Lundrup)


