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Årsberetning for Verdens Børn – International Børnehjælp for 2016. 

Med 17 skoleprojekter og 1 landbrugsprojekt var 2016 et ganske travlt år. Der blev arbejdet 
ihærdigt både for at sikre en god standard på projekterne i alle 4 lande (Indien, Sri Lanka, Bulgarien 
og Uganda) og for at skaffe flere faddere og sponsorer.  

Mødevirksomhed. 

Siden generalforsamlingen i fjor har bestyrelsen holdt 6 møder hvoraf 5 via Skype. Skype-møderne 
reducerer rejseomkostningerne og fungerer generelt godt. Desuden har bestyrelsen holdt 1 møde 
for alle frivillige og 1 møde med de projektansvarlige. 

Børnetal. Projektstøtte  

Ved udgangen af 2016 havde 2.171 børn støtte fra en fadder. Desuden gjorde foreningen som 
sådan det muligt for 41 børn uden en fadder at blive videreuddannet. Endelig støttede vi 62 
grundskolebørn, som ikke længere havde en fadder. Vi hjalp derfor totalt 2.274 børn, hvilket kun 
var 2 % færre end i december 2015. Herudover gav 41 personer bidrag til projektstøtte. 

De projektansvarlige. Føl og mentorer. 

Der er nu 9 projektansvarlige, og de har med én undtagelse aflagt projektbesøg inden for de sidste 
12 måneder. Undtagelsen er Entebbe, som til gengæld besøgtes af flere andre fra Verdens Børn. 

Ansvaret for projekterne på Sri Lanka overgik for 5 måneder siden til Ludwig Chr. Nissen, idet 
Annelise Terndrup ønskede at stoppe af familiemæssige grunde. Jeg vil rette en varm tak til 
Annelise for den forbilledlige måde, hvorpå hun gennem godt tre år greb opgaverne an.  

Bestyrelsen ønsker, at knytte ”føl” til de projektansvarlige, så nogle kan oplæres til at varetage PA-
funktionen samt fungere som back-up for PA´en. Alternativt kan man være mentor for en 
projektansvarlig. Der er allerede flere frivillige, som enten er føl eller mentor. 

De enkelte projekter (regnskabsspørgsmål beskrives samlet). 

I NORD-INDIEN støttede vi 673 børn på fire projekter. Merete Hansson er ansvarlig for tre af dem 
assisteret af Maria Bork Kruse; Flemming Wakabayashi for det fjerde (Khelaghar). 

Durgapur Child Care. Der er omtrent lige så mange børnehjemsbørn som hjemmeboende børn. 
Mange af dem klarer sig rigtig godt i skolen. Både børn og voksne på projektet fik i fjor et 
sundhedstjek, og alle var ved godt helbred. 

Santibari er et trygt og godt hjem for piger fra yderst fattige familier. Der er store ambitioner for 
pigernes videreuddannelse. Desuden er der en forskole for hjemmeboende børn samt en 
sundhedsklinik, Sevekendra. Dén sikrer pigernes helbred med jævnlige kontroller, og klinikken er 
desuden rammen om et vigtigt forebyggende sundhedsarbejde i områdets landsbyer.   

Albella Boys Home. Det omfatter et velfungerende drengehjem. Desuden støttes et halvt hundrede 
dagelever, både piger og drenge. Alle har klaret sig godt i skolen. Igen i 2016 gik 3 drenge videre 
til universitetet for at tage en bachelorgrad. 
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Khelaghar. Der bor ca. hundrede på børnehjemmet. Ventelisten er lang; især piger søger optagelse. 
Vi støtter også en del hjemmeboende børns skolegang. Projektet har også et godt program for 
børn i nærområdet: små børn kan få formiddags-skolegang, og større børn kan l֥ære at bruge 
computer. Der er også et center, hvor kvinder kan lære håndarbejde.  

I SYD-INDIEN støttede vi 713 børn på 4 projekter. Hanne Matthiesen er ansvarlig for tre af dem 
assisteret af Per Lindrup; Wagn Winkel assisteret af Kirsten Behnke for det fjerde (St. Joseph). 

Kariyalur. Børnehjemmet er knyttet til en regeringsskole. Der er få og dårlige veje, så en plads på 
hjemmet er ofte den eneste mulighed for regelmæssig skolegang. Når børnene som 5-årige bliver 
optaget, er de tit fejl- eller underernærede. Pigerne bliver som regel på hjemmet til og med 12. 
klasse, hvorimod drengene af og til tages ud af skolen, selvom de kun er 9 eller 10 år.   

V. Sithur. Børnehjemmet ligger i et meget fattigt område, hvor vold og alkoholmisbrug er en del af 
hverdagen. En plads på hjemmet betyder både en tryggere hverdag og mulighed for regelmæssig 
skolegang på en regeringsskole. Børnene er ofte fejl- eller underernærede, når de optages. I fjor 
bevilgede vi penge til ansættelse af to hjælpelærere, så børnene kan få lektiehjælp.    

Happy Home. Det er en familietrust, der hjælper fattige børn og deres familier. Mange af børnene 
har et dårligt helbred på grund af tidligere fejl- eller underernæring, så vi har betalt for medicin. 
Skolegang og uddannelse prioriteres højt, og efter endt uddannelse kan de unge forsørge sig selv 
og hjælpe familien. I 2016 blev tre af pigerne færdige som sygeplejersker.  

St. Joseph Development Trust. Med sine næsten 500 fadderbørn er dette vort største projekt. Vi 
hjælper børn på et børnehjem for piger med en separat afdeling for drenge op til ca. 11 år; på et 
hjem for piger uden familie; og på et hjem for handicappede børn. Hertil kommer uddannelses- 
programmet Nyt Liv, hvor særligt fattige, hjemmeboende børn får lektiehjælp, lægehjælp, skole- 
uniformer, skoletasker m.v. Da børnearbejde er almindeligt i Indien, afholder projektet jævnligt 
møder med forældrene for at sikre deres opbakning til børnenes fortsatte skolegang.    

I SRI LANKA støttede vi 171 børn på 2 projekter. Ludwig Chr. Nissen er ansvarlig for begge. 

Senkadagala School for Deaf and Blind. Den er både for blinde/stærkt svagsynede, og for børn som 
er døve/alvorligt hørehæmmede. De fleste bor på skolen. Landets almindelige læseplan bliver fulgt, 
men der gives også undervisning i blindskrift og tegnsprog. Skolen har lige fået en ny, kompetent 
leder. Der er planer om at etablere en faglig uddannelse. 

National Council for the Deaf. Langt de fleste af eleverne bor på det børnehjem, som er knyttet til 
døveskolen. Samme sted findes en høreklinik for ambulant konsultation og behandling. Man følger 
landets almindelige læseplan suppleret med specialundervisning, som kan forbedre børnenes 
sprogudvikling og deres sociale færdigheder. 

I BULGARIEN støttede vi 106 børn på 3 projekter. Dem er Astrid Møller ansvarlig for. 

Mechka. Vor støtte betyder bl.a. ordentlig skolemad og skolematerialer til børnene. Dét og den 
obligatoriske forskole motiverer også romafamilier til at sende deres børn i skole. Der bliver 
stadigvæk kun undervist til og med 8. klasse på denne landsbyskole. Støtte fra faddere kombineret 
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med penge fra vor uddannelsesfond betyder, at mange af de større børn går på et fagligt 
gymnasium i en nærliggende købstad.     

Dupnitsa. De fleste af fadderbørnene bor enten på børnehjemmet eller i et nyt, nærliggende hus 
for børn med vanskeligheder. Når børnene fylder 18 år, skal de forlade stedet - også selvom de 
ikke er færdige med deres uddannelse. Vi sørger for, at de unge kan gøre deres faglige uddannelse 
færdig; bl.a. er der skaffet to små ungdomsboliger.      

Lukovit. Her sponsoreres 18 handicappede børn, og det er vort mindste projekt. Børnene bor i 
mindre boligenheder. Hvis det er muligt, går de i byens skoler og kommer på det nye socialcenter 
til terapi og fritidsaktiviteter. Børnene på dette projekt sættes ikke på gaden, når de fylder 18 år, 
men får hjælp fra staten til bolig, job efter evne og en lille pension.  

I UGANDA støttede vi 611 børn fordelt på 4 projekter. 

Mukono. Den projektansvarlige er Wagn Winkel. Projektet omfatter en skole til og med 7. klasse og 
et børnehjem. Vor lokale samarbejdspartner er Juveniles Welfare Service. Der er også den NGO, der 
driver Kakundi-projektet. Til forskel fra de andre projekter får hverken Mukono eller Kakundi 
statstilskud. I Uganda varer grundskolen kun 7 år. Støtte fra faddere og Uddannelsesfonden 
betyder, at mange børn fra fattige familier får en boglig eller praktisk betonet videreuddannelse.        

Kakundi. Den projektansvarlige er Niels Erik Westermann. Samarbejdspartneren er Juvenile Welfare 
Service. Det er også den NGO, der driver Mukono-projektet. Personalet på skolen og 
børnehjemmet er meget engagerede. De søger at give børnene trygge rammer, og mange af 
børnene klarer sig godt. En tredjedel af fadderbørnene er i gang med at dygtiggøre sig efter 7. 
klasse. Sidste sommer meldte en frivillig dansk handyman, Tue B. Hansen, sig som frivillig til at give 
en hånd med på skolen i tre uger. Hans besøg betød bl.a. en forvandling af drengenes sovesal.  

Madera. Den projektansvarlige er Mie Holm assisteret af Kirsten Jensen. 2016 var et godt år mht. 
klasseundervisning, sport, drama og musik. Skolen er for piger fra 1. - 7. klasse, og den har ca. 900 
elever. Statens tilskud består alene af løn til ca. en tredjedel af personalet, så skolen er meget 
afhængig af vor støtte og af forældrebetaling. Økonomien blev ekstra stram, fordi fødevarepriserne 
steg som følge af tørke. Heldigvis lykkedes det at bespise pigerne. Næsten 40 af de sponsorerede 
børn blev videreuddannet på andre skoler og uddannelsessteder.   

Entebbe. Den projektansvarlige er Lone Rietz. De fleste børn på skolen er fysisk eller mentalt 
handicappede. Nogle bor på selve skolen, men hovedparten er dagelever. De skal lære at blive 
selvhjulpne trods deres handicap. Nogle af fadderbørnene er flyttet til andre lokale skoler, da 
Entebbe-skolen ikke længere kan imødekomme deres behov for læring. Der bliver fulgt grundigt 
med i deres skolegang på de andre skoler. 

I Uganda støtter vi desuden tredje fase af Lwamaggwa Agrobusiness Network Project, LAP-3. 
Christian Rietz leder den danske følgegruppe. Også her samarbejder vi med Juvenile Welfare 
Service. Indsatserne retter sig mod jordbrugere nær Kakundi skolen. Der bliver især satset på 
kompetenceopbygning, så ca. 1.300 familier kan få øget indtjening af deres arbejde. To ugandere 
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fra LAP-projektet besøgte Danmark sidste sommer. Bevillingen er på ca. 2.000.000 kr. for årene 
2014 - 2018, og pengene kommer fra Danida via CISU.   

Projektregnskaber. 

Bestyrelsen arbejder systematisk på at sikre, at projekterne administrerer pengene på god vis 
indenfor den aftalte ramme for støttens formål. Desuden arbejdes der med at sikre, at der kommer 
regnskaber for støttekronerne - og det inden for en rimelig tidsfrist.  

Som led i dette arbejde deltog Bodil Mortensen i oktober i kontrolbesøget på Mukono og Kakundi. 
Ved den lejlighed konstateredes mangelfuld regnskabsførelse, og nogle indkøbte genstande var 
ikke til stede. Yderligere var midler til videreuddannelse i stedet blevet brugt på projekternes 
ordinære drift. Vi inddrog en ugandisk revisor, som ambassaden anbefalede. På grundlag af 
revisor-rapporten blev der i marts truffet aftale med Juvenile Welfare Service om en nødvendig 
ændring af deres ansvarsfordeling og deraf følgende opstramning af økonomi-forvaltningen. 

Jeg skal endvidere oplyse, at der desværre savnes regnskaber for Mechka og Dupnitsa. Vi 
kommunikerer i øjeblikket med de to projekter om at få et ønsket format. Det forventes, at der for 
dem begge inden længe vil foreligge regnskaber af en acceptabel standard. De har været besøgt i 
2016, og det blev da konstateret, at skolerne var velfungerende.    

Økonomien. 

Per Lindrup fremlægger om lidt regnskabet for 2016. Jeg vil i den sammenhæng gerne takke dem, 
som støttede Verdens Børn i det forgangne år: alle fadderne samt alle dem der støttede konkrete 
formål på projekterne eller bidrog med støttekroner, som bestyrelsen frit kunne disponere over. 

Virksomhedssamarbejder. 

Med et tilskud på 700.000 kr. var tøjindsamlingsfirmaet Trasborg også i 2016 langt vor største 
virksomhedssponsor. Trasborg har støttet foreningen i mere end 40 år. Tilskuddet betyder f.eks., at 
børn, som har mistet deres faddere, kan fortsætte skolegangen; og at mange børn kan få støtte til 
videreuddannelse. 

Blandt de andre virksomheder, der bidrog, var Stryhn Holding, NOVO´s fond og Gormsen VU 
Consult. Hertil kommer virksomheder, der har foræret produkter eller ydelser til Verdens Børn, som 
efterfølgende er solgt på auktion via web-platformen Odendo. Vi har for nylig desuden indledt et 
samarbejde med platformen BNicer i relation til handel på nettet. 

Det er Nickie Spiele, der koordinerer anstrengelserne for at få flere virksomheder til at yde støtte.        

Frimærker og balloner. Butikken. 

Arbejdet med at sælge brugte frimærker og balloner varetages af Maja Nissen. Det lykkedes endnu 
en gang at nå et flot overskud, nemlig ca. 70.000 kr. Overskuddet gavnede primært Sevekendra-
klinikken og Kakundi-projektet. 
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Der er god gang i butikken, som Bente Fabech står for. Der er bl.a. solgt mange solcellelamper, og 
der var stor interesse for ”Uganda-tingene” til jul. Noget lignende bliver prøvet igen. I fjor omsattes 
for 40.000 kr. Fortjenesten indgik i puljen til hjælp til børnene eller projekterne.  

Informationsvirksomhed. 

Som redaktør af medlemsbladet stod Hanne Gregersen bag udgivelse af fire flotte numre med 
interessante artikler skrevet af projektansvarlige og andre. 

Nathalie Emsø har sammen med de resterende i kommunikationsteamet stået for udsendelse af 
nyhedsbreve, opdatering af hjemmeside, kampagner, annoncering og vores tilstedeværelse på 
sociale medier, herunder Facebook, LinkedIn og Instagram. Kommunikationsteamet producerede 
derudover bl.a. et fint reklameindslag, som blev vist på TV 2 Øst sidste efterår. Det blev betalt af 
Trasborg (oveni det faste tilskud), og det ligger på Facebook. 

Jens Hviid og Merete Hansson deltog også i 2016 i Folkemødet på Bornholm, og de gav en positiv 
tilbagemelding. I år vil tre fra Århusgruppen på samme måde deltage på Folkemødet to dage. 

Fadderskabskontor og øvrig administration. 

De mange og mangeartede opgaver vedr. administration af fadderskaberne hviler på Ludwig Chr. 
Nissens skuldre. Bente Fabech assisterer med udskrivning af fadderbeviser mht. Uganda.  

Andre administrative opdrag omfatter funktionen som kasserer, der varetages af Bodil Mortensen; 
udarbejdelse af budgetter og regnskaber, som Per Lindrup står for; bogføring af fadderbetalinger 
m.v., som Kirsten Candelaria og Karen Oxenbøll varetager. De forskellige IT-opgaver håndteres af 
Gert Ohl, Erik Oxenbøll samt Anita og Jens Petersen. Jeg skal også nævne, at Bente Fabech, Erik 
Oxenbøll og Hanne Matthiesen har arbejdet på en tiltrængt forbedring af arkivsystemet 
(ownCloud).    

Lokalafdelingen i Svendborg. 

Omsætningen beløb sig i fjor til ca. 30.000 kr. Her var der virkelig tale om ”mange bække små”: salg 
fra boder ved diverse markeder på Sydfyn; salg af blomster og fuglehuse; brug af indsamlings- 
bøsser m.v. Lokalafdelingen ledes af Helle Holten. Overskuddet blev bl.a. anvendt på fadderskaber 
til fire børn i Indien.  

Århusgruppen. 

I efteråret 2016 oprettede Maria Bork Kruse en ung-til-ung gruppe i Århus. Den består af fire 
studerende. Gruppen arbejder med fundraising og med at udbrede kendskabet til foreningen. 

Målsætningen for 2017 er at igangsætte samarbejde med skoler og lærerværelser. Samarbejdet 
med skolerne bygger på en antropologisk tilgang med sigte på spredning af kendskabet til 
Verdens Børn i kombination med oplæg om frivillighed, etniske minoriteter og lignende - i håb om 
økonomisk støtte. Samarbejdet med lærerværelser skal tjene til at oprette lærer-til-lærer 
fadderskaber (i første omgang med fokus på Santibari-skolen), så der er løn til kompetente lærere.   

Medlemstal. Frivillige.  
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I 2016 havde vi godt 800 betalende medlemmer. Det betyder, at ca. halvdelen af vore faddere ikke 
betaler kontingent. Jeg håber, at mange flere vil betale kontingentet på 100 kr. om året.  

Igen i fjor fik vi nogle nye frivillige, samtidig som andre trådte tilbage. I alt arbejder ca. 60 personer 
frivilligt og ulønnet med små og større opgaver.  

                                                               -----oo0oo----- 

Jeg vil slutte med at rette en varm tak til alle vore faddere og andre sponsorer samt til alle de 
frivillige ildsjæle, som i 2016 brugte så meget af deres dyrebare tid på Verdens Børn. 

7. april 2017 

Flemming Bjørk Pedersen, Formand 

 

 

 

    

 


