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Om foreningens
rejsekonkurrencer
Vinderen af den netop afsluttede rejsekonkurrence kan bruge op til
10.000 kr. på at besøge sit fadderbarn. Dette har udløst konstruktiv
kritik fra to af medlemmerne
AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, FORMAND
Først tak for reaktionen.
Lad mig dernæst understrege, at baggrunden for rejsekonkurrencerne ikke
er at få flere penge i Verdens Børns
kasse, men at skaffe flere faddere til
børnene. Og det er hidtil lykkedes.
Ved konkurrencerne i 2010/11 og
2013/14 fik vi henholdsvis 23 og 53
nye fadderskaber. Af disse 53 fadderskaber var der et år efter stadig
49 faddere tilbage. Rent økonomisk
betyder det, at vi for en ”indsats” på
10.000 kr. får 80.000 kr. retur til gavn
for børnene. Rejsekonkurrencen i år
gav 18 nye faddere, så også her er der
”overskud”.
Men - og det er vigtigt for mig at
pointere - ”overskuddet” er betalingen fra de nye faddere, og som ved
alle vores fadderskaber går pengene
ubeskåret til barnet.

Kritikpunkterne
Det ene medlem er bekymret for, at et
besøg skaber falske forventninger hos
barnet. ”Børnene vil naturligvis gerne
tro det bedste om deres faddere, og
drømmer om, at et besøg blot er
indledningen til et nært forhold, som
ender med at de bliver løftet ud af
fattigdommen og transporteret væk

til et luksusliv, fjernt fra den overlevelseskamp, de kender alt for godt. Det
barn, man besøger, og rejser fra igen,
bliver selvfølgelig dybt skuffet, når det
viser sig, at besøget kun var en visit
uden indbygget fremtidsgaranti. Men
ikke nok med det, de andre børn i
institutionen ser med misundelse på
den udkårnes situation og vil selvfølgelig være tilbøjelige til at udtrykke
denne følelse ved drillerier og anden
mobning af ”dit” barn”.
Derfor anbefaler vedkommende, at
rejsegavekortet i stedet gives til at
besøge det projekt, hvor barnet lever,
og at besøget finder sted, uden at
hverken fadderen eller barnet bliver
udpeget.
Det andet medlem synes, det er en
dårlig idé, at - endda via hjemmesiden - signalere, at nogle af foreningens penge ikke går til børnene:
”Jeg synes, det harmonerer dårligt
med foreningens image at skrive, at
man hiver 10.000 kr. ud af hjælpearbejdet for at belønne en slags fund
raising - - -. Præmien i konkurrencen
underminerer foreningens slogan om,
at ”det hele går til børnene””.

Kommentarer
De fremførte kritikpunkter vil vi nøje
overveje, hvis og når rejsekonkurrencen gentages. I givet fald vil vi
præcisere, at præmien ikke kommer
fra fadderbetalinger, men fra f.eks.
virksomhedssponsorater. Desuden
vil der alene blive annonceret på
foreningens platforme til eksisterende
medlemmer.
Det er sværere at forholde sig til,
om vinderen og fadderbarnet under
besøget bør være anonyme. En af de
grundlæggende ting i foreningens virke er jo, at fadderen én gang om året
får et brev fra sit barn – og mange
faddere korresponderer i årevis med
”deres” børn. Jeg tror, at vore lokale
samarbejdspartnere forstår at dæmpe
forventningerne, de har jo gennem
mange år været vant til fadderbesøg.
Det er meningen, at vinderen skal
foretage rejsen, når foreningens
projektansvarlige skal på sit næste
kontrolbesøg. Derfor kan den projektansvarlige også rådgive om, hvordan
man bedst håndterer situationen.

I givet fald vil vi præcisere, at præmien ikke kommer fra
fadderbetalinger, men fra f.eks. virksomhedssponsorater
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KORT NYT

Mange bække sikrer,
at Verdens Børn kan sejle
Faddere, virksomheder, foreninger og knofedt fra frivillige gav sidste år 2.274 børn gratis skolegang og for de flestes vedkommende tillige mad, medicin og et sted at bo

AF HANNE GREGERSEN,
REDAKTØR

dukter eller ydelser, der er solgt på nettet, sagde en taknemmelig formand.

Den solide køl i Verdens Børns
arbejde er fadderskaberne. Her går
hele det indbetalte beløb til fadderbørnene, så alt, hvad Verdens Børn
derudover skal bruge til sejladsen, må
nødvendigvis komme andre steder fra.
Heldigvis er bidragene mange, noterede Flemming Bjørk Pedersen i sin
formandsberetning på generalforsamlingen i Verdens Børn.

Fuglehuse, frimærker
og folkemøde
Udover støtten fra virksomhederne
indsamles mange penge i foreninger
som Innerwheel, ligesom de frivillige
i Verdens Børn bidrager med ”mange bække små”, som Flemming B.
Pedersen udtrykte det. Lokalforeningen i Svendborg sælger bl.a. fuglehuse
og blomster. Frimærker og balloner
sælges fra Fadderskabskontoret i Rønde, og også i år tager frivillige til det
bornholmske folkemøde for at skabe
interesse for VB’s arbejde.

En vigtig støtte er tøjindsamlingsfirmaet Trasborg, som har betænkt
Verdens Børn i 40 år, og med sine
700.000 kr. også i 2016 var den stør
ste bidragsyder. Men også Stryhn
Holdning, Novo’s Fond og Gormsen
VU Consult har bidraget med penge,
mens andre firmaer har foræret pro-

Der er tale om ”frivillig” - forstået
som ”frivillig og ulønnet,” understregede Flemming B. Pedersen, der fandt
det imponerende, at hele organisationen, Verdens Børn, drives af ca.
60 mennesker, som ikke får en krone
til gengæld for den dyrebare tid, de
investerer i VB.

Flere faddere deltog i den velbesøgte generalforsamling, hvor Mie Holm fortalte
om sit projektbesøg på Madera-skolen i Uganda

4

Til fadderløse og projekter
De penge, Verdens Børn får ind via
virksomheder og ad andre veje, kan
deles i tre grupper, forklarede Flemming B. Pedersen.
Fadderskabspengene, der udelukkende går til de pågældende fadderbørn.
Projektpenge, der er sponseret til konkrete formål på de i alt 18 projekter,
Verdens Børn er involveret i, og endelig støttekroner til organisationen, som
bestyrelsen frit kan disponere over.
-Det betyder, at Verdens Børn udover
de 2.171 fadderbørn, kunne støtte i alt
103 børn uden faddere, så de kunne
gøre grundskolen færdig eller blive
videreuddannet, sagde Flemming B.
Pedersen.
Men også projekterne er blevet støttet,
bl.a. i akutte situationer, når taget
er blæst af, eller vandforsyningen
kollapset.

Nye veje
De mange bidrag til trods er økonomien stram. For at give Verdens Børn
mere vind i sejlene udvides aktiviteten
for at øge kendskabet til Verdens Børn
og derigennem indtægterne.
Det gælder bl.a. nye støttemåder, som
f.eks. madfadderskaber, eller støtte
til et helt specifikt projekt. Verdens
Børn er nu på de fleste sociale medier,
desuden bruges web-platforme til
salg af sponserede produkter, ligesom
fundraising-gruppen udvider arbejdet
for at øge antallet af sponsorer og
virksomheder.
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KORT NYT
REJSEKALENDER
Projektansvarlig Wagn Winkel rejser
til Sct. Joseph i Sydindien i perioden
17. - 25. juli sammen med Kirsten
Benhke, der gradvis overtager opgaven som projektansvarlig. Er der fad

dere, som ønsker breve el. andet med
til deres fadderbarn, kan de kontakte
Wagn på anetteogwagn@gmail.com,
eller tlf. 33 24 02 09 - 23 92 46 05

REJSEKONKURRENCEN
Vinder af rejsekonkurrencen blev
Maria Appel Bangshøj, Århus, der
har et fadderbarn på Khelagar. I alt
18 deltog i konkurrencen.

HYLDEST OG
ÆRESMEDLEM
Elsa Jefsen, Sønderborg, blev på generalforsamling hyldet for sin mangeårige indsats for Verdens Børn. Elsa
Jefsen kunne ikke selv være til stede,
men fik tildelt et livsvarige æresmedlemskab fulgt af mange taknemmelige ord fra formanden, Flemming
B. Pedersen, for den indsats og det
engagement hun igennem 43 år har
vist. Elsa Jefsen har i alle årene været
drivkraften i Sønderborg-afdelingen og har formået gennem diverse
arrangementer og tiltag at indsamle
mindst to mio. kr. til Verdens Børn.
Tildelingen af æresmedlemskabet
blev fulgt af stor applaus fra forsamlingen.

Vil du hilse på dit barn i Uganda?
I samarbejde med Unitas Rejser arrangerer jeg igen
i 2018 en tur til Uganda.

Ny rejse
2
31.01-15.0
2018

Annonce

Du får mulighed for at besøge Verdens
Børn’s hjem i Entebbe, Kukundi eller
Mukono. Desuden skal vi besøge
kunstnere og gallerier, et par skoler,
kunsthåndværkere og universitetet.
Turen byder på unikke naturoplevelser.
17.250 kr. for 16 dage inkl. alle måltider
og vand i bussen, men ikke visum.
Kontakt Frede Hansen, 28815773
mail: galleriglocalart@gmail.com

Børn fra Mukono
Children Home

Vi vil se masser af dyr i naturen
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Mæslinger på
døveskolen i Colombo
Skolen vil bede forældrene
om tilladelse til at vaccinere
AF L. CHR. NISSEN
Når børnene bliver født, bliver
forældre i Sri Lanka orienteret om
vigtigheden af, at børnene bliver
vaccineret.
På grund af manglende viden eller
mistro retter alle sig ikke efter det.
Resultatet af den manglende vaccination så vi tydeligt under vores
projektbesøg i marts. I alt 28 af vore
børn var ikke til stede i klasserne på
grund af udbrud af mæslinger. Børn,
der var sløje, var blevet sendt hjem,
for at forhindre, at smitten skulle
brede sig.
Alle børn er nu vendt tilbage til undervisningen, men skolen vil på næste
møde anmode forældrene om at
give tilladelse til, at børnene bliver
vaccineret.

Mangler penge til høreapparater
På projektet var der rent og pænt
overalt og alting fungerer perfekt.
Børnene er engagerede, og ledelsen
har styr på økonomi og undervisning.
Undervisningsministeriet inspicerer
undervisningen, og er meget
tilfreds med standarden.

Som et tilbagevendende problem har
man her også mangler. Der savnes
midler til årlige vedligehold
og maling af bygningerne, og penge
til høreapparater, når nye børn skal
indskoles.			
			

I Colombo undervises
116 børn med et høre
handikap af 12 special
uddannede lærere.
Vi savner faddere til 24
af disse børn
Omsorg for ældre elever
Under besøget lagde vi især mærke til
ledelsens omsorg for de ældre elever.
Man prøver på at skabe gode betingelser for dem ved at forberede dem
på de vilkår, der vil møde dem, når
de forlader skolen.
Ældre elever med et hørehandicap
er selv meget interesseret i praktisk
træning, da det kan give dem et

springbræt til beskæftigelse ude i samfundet. Kun få af dem foretrækker
den boglige vej.
Alle børn fra klasse 9 til klasse 11 får
tilbudt jobtræning i f.eks. skrædderi/
syning, gartneri, håndværk, skønhedspleje, kunst, design og madlavning.

De fleste får job
Man opfordrer også børn plus forældre til at deltage i undervisningsprogrammer på skolen.
Formålet er at give dem indblik i
døve børns rettigheder og at orientere om børnebeskyttelse og om forældrenes ansvar under hensyntagen til
barnets handicap.
Som regel lykkes det for de fleste
børn at få et job. Mange indenfor
skønhedspleje og havebrug, men også
indenfor restauranterhvervet. Nogen
finder beskæftigelse som syersker
eller har held til at få startet en lille
virksomhed op som f.eks. syerske i
deres landsby.

5 børn på Senkadagala
hilser deres danske
faddere på tegnsprog med ordene:
I lov you
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Goddag til ny leder
på Kandy

Opløftende at møde en ny effektiv ledelse på Senkadagala skolen
AF L. CHR. NISSEN
Igennem 2016 måtte vi konstatere
en dårlig kommunikation med den
tidligere leder på Kandy, som har
påvirket standarden af breve og
oplysninger om børnene. Derfor
har vi set os nødt til at bede skolens
bestyrelse om at bringe orden i
tingene.
I december 2016 udnævnte besty
relsen for Senkadagala skolen en
ny leder af projektet.
Vores nye kontaktperson hedder
Bandu Gamage og er udnævnt som
general manager. Hun er 52 år og
har en akademisk uddannelse og er
yderst visionær og handlekraftig.
Hun har dannet et managementteam på fire personer og har allerede en klar strategi for projektets
udvikling.
Vores kommunikation er forbedret
væsentligt. Nye tiltag som at forberede de ældre børn til en tilværelse
udenfor skolen kan sættes i værk.
Ledelsen har allerede fremsendt en
ønskeliste til en kursusrække.
Bandu Gamage, ny kontaktperson
på Senkadagala

Børn med stort talent
Vi besøgte alle klasser og hilste på
hvert enkelt barn. Børnene virkede
glade og tillidsfulde. De undervises af
18 specialuddannede lærere og hjælpelærere. Børnene er meget talentfulde og opnår mange udmærkelser i
forskellige discipliner. Der er rent og
pænt i lokaler og på området.

I frisørlære. De unge har lige deltaget i
danseopvisning, derfor tøjet og sminken

Gennemgangen viste, at økonomien
er i orden, men der er behov for penge til renovering af køkkenområdet
og nogle sanitære installationer. Desuden savnes nødvendige forbedringer
på biblioteket for de blinde børn og
moderne musik-instrumenter.

Brug for jobtræning
af ældre elever
Nok så væsentligt er, at man i Kandy
savner at indføre effektive programmer for ældre elever i forbindelse
med udskolingen. De har på grund
af deres handicap i høj grad behov
for oplæring i form af jobtræning i
den sidste del af skoleforløbet.
På grund af velvillig hjælp fra to
af Verdens Børns faddere, har
projektet modtaget to donationer,
som vil gøre det muligt at starte to
af i alt seks kurser op i år. Vi har
ligeledes aftalt, at ledelsen i Kandy
desuden knytter kontakt til projektet i Colombo for at få inspiration
til at gennemføre et jobtræningsprogram også på Kandy skolen.
Den nye ledelse giver os tro på en
forbedret indsats for vores børn.

På skolen går 85 elever.
Fem af dem er blinde
og resten har et hørehandikap.
11 af disse børn savner
en dansk fadder.
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Storstilet 5-årsplan for
Planen skal fremme sundheden
i de meget fattige landsbyer i
området bl.a. med en sundhedshjælper i hver landsby

AF MERETE HANSSON

Seva Kendra-klinikken, som er knyttet sammen
med pigebørnehjemmet Santibari, har i over 20
år fået stor støtte fra Inner Wheel distrikt 46 i
Syd-Danmark. Distrikt 46 besluttede igen i år at
støtte klinikkens arbejde, hvilket betyder, at de
igangværende store tiltag i distriktet omkring Narayanpur, hvor klinikken ligger, kan fortsætte.
I 2016 lancerede Sandip Chatterjee - lederen af
Santibari/ Seva Kendra - en storstilet 5-årsplan
for udviklingen af sundhedsarbejdet i de meget
fattige landsbyer, hvor Seva Kendra-klinikken har
sit virke.

Selvhjælpsgrupper i landsbyerne
Seva Kendra-klinikkens fysiske rammer er ikke
blevet renoveret de sidste 20 år. Klinikken skal
derfor opgraderes, så de nødvendige medicinske
og kliniske faciliteter er til stede for at kunne udøve
primære sundhedsydelser i et netværk med offentlige og private sundhedsinstitutioner.
Det betyder også, at alle landsbyer vil få stillet en
sundhedshjælper til rådighed, som er tilknyttet og
virker i lokalsamfundet. De tre nuværende sygeplejersker skal derfor yderligere kompetenceudvikles,
så de kan støtte og uddanne disse sundhedshjælpere.
Desuden skal kvinderne i landsbyerne opfordres
til at danne selvhjælpsgrupper, så der både socialt,
sundhedsmæssigt og ikke mindst økonomisk kan
ske fremskridt i landsbysamfundene. Etablering af
selvhjælpsgrupper med hjælp af klinikkens sygeplejersker er begyndt i det små.
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Seva Kendra-klinikken

Børnene vaccineres
mod polio

Seva Kendra-klinikken fortsætter
som hidtil med at lave graviditetskontroller, vaccinere mod polio og
TB, forebygge filariasis, rådgivning
omkring forebyggelse af lungeskader
ved arbejde med cigaretrulning og
arbejde i stenbrud.

af pengene i hus, og løbende er der
blevet foretaget opgraderinger i takt
med, at pengene er kommet ind.

Hvad skal der videre ske
I de kommende år skal der laves aftaler og etableres et samarbejde med
det eksisterende sundhedsvæsen.
Der skal etableres en sundhedsdatabase, og alle familier, der får støtte og
hjælp fra Seva Kendra skal journalføres. Journalføring over de enkelte
familiers behov er i gang, et ”ongoing” tiltag.
Desuden skal udvalgte kvinder
oplæres i sundhedspleje, ernæring og
spædbørnspleje ligesom samarbejde med en læge og en opgradering
af samarbejdet med det etablerede
sundhedsvæsen i området opgraders.

På sigt er det Sandip Chatterjees plan
at involvere lokale entreprenører til at
bidrage økonomisk til klinikken, samt
indgå i et samarbejde omkring bedre
arbejdsmiljøforhold på arbejdspladserne. Mange får varige mén af arbejdsskader, der kunne være undgået
med de rette foranstaltninger.

Lokale entreprenører skal bidrage
Der var behov for en startkapital
på godt 100.000 kr., inden planens
iværksættelse. Pengene skulle bl.a.
dække ansættelse af projektleder,
en deltidslæge, indkøb af medicinsk
udstyr, opgradering af ambulance,
PC-kompetencekursus til de tre sygeplejersker og renovering af klinikken.

Vi takker for støtte og hjælp fra bl.a.
Inner Wheel, og alle dem, der sender
frimærker til Verdens Børns
frimærkeafdeling i Rønde og bidrag
fra medlemmer af Verdens Børn.
Uden jeres hjælp, ville vi ikke kunne
drive denne klinik, der gør så stort
et sundhedsarbejde for så mange
mennesker.

Ved slutningen af 2016 var de fleste

Kun med jeres hjælp
De næste fire år er der brug for knapt
200.000 kr. for at kunne realisere
5-årsplanen. Til den tid har Sandip
Chatterjee en forventning om, at
både stat og industri vil støtte klinikken med 40 % af driften.

Sandip Chatterjees
5-års plan
Sandips plan for Seva Kendra vil
imødekomme fire af otte WHO’s
millenniumudviklings-mål:
1. Fremme ligestilling og styrke
kvinders rettigheder
2. Reducere børnedødeligheden
3. Forbedre mødres sundhed
4. Bekæmpe hiv/aids, malaria og
andre sygdomme
Tanken er at:
• børnedødeligheden reduceres
med yderligere 60% i løbet af
de næste fem år (2016-2020)
• sikre at alle fødsler finder sted på
hospital eller klinik
• sikre at 80% af alle fødende kvinder bliver tilset før, under og efter
fødslen og at alle mødre og børn
under 5 år bliver vaccineret
• oplyse om og forebygge hiv/aids,
malaria, filariasis og andre vandbårne sygdomme
• sætte kvinder i stand til at danne
selvhjælpsgrupper med henblik
på at opnå ligestilling og forbedret sundhed
• uddanne lokale sundhedshjælpere
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Besøg fra Happy Home
Interesserede faddere kan få mulighed for at møde lederen
af Happy Home, Margaret Stephen, der besøger Danmark
AF HANNE MATTHIESSEN

Interesserede faddere bedes
henvende sig til projektansvarlig Hanne Matthiesen
på tlf 28 24 28 20 eller mail
hm@verdensboern.dk.
De vil så få besked om møde-
sted og mødetidspunkt

Det er gruppen af norske faddere
under ledelse af Brynjulv Melve, der
har inviteret Margaret Stephen.
Brynjulv Melve er en mangeårig
nær ven af familien Nathaniel, der
er hjernen og hjertet bag Happy
Home. De norske faddere yder stor
økonomisk støtte til både til børn og
unge på Happy Home og til Bethany
Gardens, et lille alderdomshjem for
gamle uden familie, der kan tage sig
af dem. Margaret får under besøget i
Norge lejlighed til at møde en række
af de norske faddere.

Første møde i Danmark
29/5 eller 2/6
Fra 29. maj til 2. juni opholder hun
sig i Danmark, hvor hun blandt andet
vil besøge en folkeskole, en efterskole
og et gymnasium. Desuden planlægges et besøg på et plejehjem og
hos en 94-årig, der med daglig hjælp
fra hjemmeplejen, fortsat kan bo i
sin egen bolig. Desuden bliver der
arrangeret et møde i København 2.
juni, hvor bestyrelsesmedlemmer og
faddere kan møde Margaret.

ikke kan være væk fra Happy Home
samtidig, må Isaac blive hjemme,
mens Margaret ledsages på turen af
sin yngste søn James.
Verdens Børn har samarbejdet med
Happy Home siden 1980. Gennem
årene er det blevet til mange besøg af
Happy Homes projektansvarlige, som
altid er blevet mødt med meget stor
gæstfrihed. ”Our doors are always
open for you,” har det hver gang lydt.
Nu glæder vi os til at kunne yde lidt
gengæld og ser frem til besøget med
stor forventning.

Margaret med
barnebarnet Joseph

Hvis der er interesse for det, kan der
også blive mulighed for at møde Margaret i Århus, det bliver sandsynligvis
den 30. maj.

Altid mødt med gæstfrihed
Margaret Stephen Nathaniel overtog
sammen med sønnen Isaac ledelsen af Happy Home efter Stephen
Nathaniels død i 2013, og de har i
fællesskab formået at fortsætte det
vigtige arbejde for områdets fattigste
familier på allerbedste måde. Da de
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Vandrensningsanlæg
indviet
Trods lederskifte på Kariyalur
fortsætter hverdagen i god gænge
AF HANNE MATTHIESEN

Dette års projektbesøg på Kariyalur
var imødeset med stor spænding, da
Arcot Kirken, som driver både børnehjemmet i Kariyalur og i V. Sithur,
havde valgt at udskifte den hidtidige
leder, Benjamin Sudhakar, med en ny
leder, D. Thangadurai.
Beslutningen hænger sammen med,
at den nyvalgte biskop, som er kirkens overhoved, tilhører en anden fløj
inden for kirken, end Benjamin gør,
og nu ville biskoppen have en af sine
egne støtter på den betydningsfulde
post som leder af Kariyalur.

I Verdens Børn var vi kede af den
beslutning, for vi har gennem mange
år haft et særdeles godt samarbejde med Benjamin, men det er ikke
noget, vi har indflydelse på. Heldigvis
fortsætter Benjamin dog som leder af
børnehjemmet i V. Sithur.

Vand for tipsmidler
På Kariyalur stod alt dog godt til, og
dagligdagen ser ud til at fortsætte i
den sædvanlige gode gænge. Thangadurai havde tilrettelagt et spændende
pogram for os, hvor vi også besøgte

to mindre børnehjem, der hører
under Kariyalur.
Biskoppen kom på besøg og var med
til at indvie det nye vandrensningsanlæg, som tipsmidlerne har finansieret. I den anledning havde børnene
forberedt et flot danseshow, som blev
vist om aftenen.
Og sidst, men ikke mindst: Igen i år
var der kager til alle børn. Det er
noget, der bliver værdsat.
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Livsbekræftende besøg
i Nordindien
Det var opløftende at besøge tre projekter med så meget glæde
og udviklingslyst, som vi fandt i Albellea, Durgapur og Santibari

Albellas leder, Hesron, viser
vandpumpens kapacitet

AF MERETE HANSSON
OG MARIA BORK KRUSE

Vinterferien betød, at der ikke var
mange børn til stede på børnehjemmet Albella Boys Home i Darjeeling.
Alligevel var vi så heldige at blive
underholdt af de børn, der var blevet
tilbage og de hjemmeboende børn.

Dansk deltagelse ved
sportsdagen på Santibari

Merete Hansson med piger fra
Santibari ved sportsdagen

Lederen Hesron, som selv var dreng
på børnehjemmet, er en klar autoritet og et forbillede for børnene, som
(oftest) med glæde følger hans mindste
vink.
Det har længe været et alvorligt
problem at skaffe vand på Albella og
i området generelt, men i 2016 blev
der lavet en brøndboring, som gør
det muligt at pumpe 4000 l vand op
i døgnet. Det forbedrer både drikkevands- og badesituationen markant.
Men som altid bliver det ene problem
afløst af det næste. Problemet udspringer af den indiske politiske situation og det store fokus på at fremme
hinduismen. Derfor bliver velgørende
projekter, der har rod i andre religioner, såsom Albella der har et kristent
grundlag, kigget grundigt efter i
sømmene. Det kræver en del tid, men
er aldrig et problem, fordi ledelsen på
Albella har styr på sagerne.

Små børns bosted
Vores næste besøg gjaldt Durgapur,
der oprindeligt var ”opkaldt” efter
den nærliggende storby, men nu har
projektet fået sit eget navn: Dip Children’s Campus – eller De små børns
bosted.
Vores besøg her ramte tilfældigt sammen med en række workshop-dage.
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Børnene fik blandt andet lejlighed til
at se bagom tryllekunstnerens magi,
udfordre egne grænser ved f.eks.
tovklatring, samt lære om overtro og
videnskab.
Den initiativrige leder på stedet
Sandip Chatterjee vil fra dette skoleår
starte en English Medium School på
hjemmet, hvor alle fag foregår på
engelsk. Tanken er at begynde med
én klasse og løbende udvide med flere
klasser. Målet er at klæde hjemmets
børn bedre på til den verden, der
venter udenfor.

Hjertevarme og dårlige
kloakker
På det mindre projekt Santibari, som
også er ledet af Sandip, deltog vi i
en forrygende sportsdag, hvor store
som små prøvede kræfter med alt fra
matematik-løb til stoledans.
Vi fik også anledning til at hilse på
stedets nuværende projektfrivillige,
Lene, som var glad og gjorde både
børn og voksne glade med sit nærvær.
Stedets fysiske rammer lever desværre
ikke op til den hjertevarme stemning.
Der er dybe revner i gulve og vægge
og problemer med forældede kloakker
ved både toilet og bad.
Vi er nu i fuld gang med en større
nødvendig fundraising, så vi kan
forbedre forholdene.
Desuden har vi startet et andet
tiltrængt initiativ – nemlig at tiltrække
bedre lærere til den mindre skole, der
er tilknyttet stedet.
Det var med forventning og glæde, vi
havde indledt besøget, og vi blev ikke
skuffede. Projekterne er præget af den
livsglæde og den energi, der stråler ud
af lederne.
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Et antropologisk blik
på Verdens Børn
Verdens Børn i Århus har fået en ny ung gruppe, der består af
fem antropologistuderende kvinder
Tidligere bestyrelsesmedlem Maria Bork Kruse er initiativtager til
gruppen, som på nuværende tidspunkt udelukkende består af antropologistuderende. Det er der som
sådan ikke nogen særlig årsag til. Der
er dog en særlig årsag til, at vi som
antropologistuderende finder det meningsfuldt at være frivillig i lige netop
Verdens Børn: Det er den tilgang,
organisationen har til udviklingsarbejdet.
Udviklingen sker nemlig i et samarbejde med de lokale. De projekt
ansvarlige fra Verdens Børn går til
opgaven i en lærlingerolle, hvor de
lokale er eksperterne på området.
Udformningen af projekterne, og de
løsninger man finder på forskellige
problemer, tager udgangspunkt i den
kontekst det eksisterer i.
Derfor findes der ikke en ”one size
fits all” tankegang i Verdens Børn, og
derfor holder vi af at være frivillige i
Verdens Børn.

tetsgrupper, forskellige opfattelser af
køn, kulturel identitet og kulturforståelse. Vi ønsker at skabe en relation
til dem, der skal sponsorere Verdens
Børn, fordi vi søger stærke relationer
og holdbare løsninger, som eksempelvis kan sikre en fastansættelse af en
dygtig og kompetent lærer til børnene
på Santibari.

Gruppen kan også træffes
på folkemødet fredag og lørdag
mellem 13:30 og 15:30
i F99 - ved Allinge røgeri.
Vi deltager 3 + et tillægsmedlem.

Vi er meget åbensindet, så hvis du
som fadder, frivillig eller projektansvarlig har en ide eller problemstilling, vil vi med glæde hjælpe dig med
at bearbejde den.
Så kontakt os endelig på:
maria@axios.dk.
Medlemmerne af den nystiftede Århusgruppe er (fra venstre): Cathrine Dalhgren
Garbers, Maria Bork Kruse, Line Birk Kristiansen, Catrine Sundorf Kristensen.
Marie Bjerregaard Thomsen kunne ikke være til stede ved fotograferingen.

Nye initiativer
- lærerfadderskaber
På nuværende tidspunkt arbejder vi
på at få skaffet penge til en ny lærer
til børnehjemmet Santibari i det
nordlige Indien.
Det vil vi gøre gennem såkaldte lærerfadderskaber, som går ud på at få
lærerværelser på danske folkeskoler/
gymnasier til at sponsorere pengene til nye læreres løn. Vi befinder
os stadig i opstartsfasen på dette
pilotprojekt, men vi er optagede af at
skabe en meningsfuld relation til lærerne og til de skoler, de arbejder på.
Derfor tilbyder vi at komme og holde
oplæg om diverse emner, som vi vil
belyse fra en antropologisk vinkel.
Det kunne være oplæg om minori-
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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.

En mangfoldighed af gaveidéer
med hilsen fra Indien og Sri Lanka

ntakt
Er det noget for dig, så ko
6328
36
23
tlf.
på
Bente Fabech
il.com
ma
@g
ch
be
eller mail bente.fa

I forbindelse med projektansvarliges
besøg på skolerne i Indien, samt
donation fra Svinninge Inner Wheel
har butikken fået et meget begrænset
antal af ting, der kan bruges som

værtinde- eller værtsgaver – eller bare
som gave til dig selv!
Der ikke er indkøbt ret mange af
hver, så du må ikke blive skuffet, hvis

der er udsolgt. Portoen er beregnet
på køb af et stk. og kan blive lidt
dyrere, hvis du køber flere.
Overskud fra salget går til Verdens
Børn.

Små punge fra Sri Lanka

Silkesjaler eller små duge

Indiske silkeposer

Små punge af stof med lynlås,
men uden for, ca. 17-12 cm
Pris inkl. forsendelse 
25 kr.

Størrelse på 1 x 2 meter. Velegnede
som duge, måske lidt skrøbelige.
Pris inkl. forsendelse 
100 kr.

Fine og anvendelige. Højde 15 cm.
Pris inkl. forsendelse 
65 kr.

Saltkar eller til et lille smykke

Nordindiske sovemåtter

Indisk taske og pung

Små beholdere af sten. Forskellige
str. ca. 5-6 gange 5 og 3 cm i højden.
Pris inkl. forsendelse 
35 kr.

115 x 180 cm. Kan fx bruges som
gulvtæppe i børneværelse.
Pris inkl. forsendelse 
250 kr.

Begge lavet i læderbatik
Tasken inkl. forsendelse
Pungen inkl. forsendelse

Nøgleringe

Stof/duge af bomuld

Indiske aluminiumskrukker

Fine nøgleringe
med metalmønter
og små plastfigurer
ca. 10 cm lange.
Pris pr stk. inkl.
forsendelse 30 kr.

- måske mest for faddere til
børn på Sct. Josef,
Indien

250 kr.
200 kr.

Fine indiske aluminiums kogekar.
Må nok ikke bruges til køkkengrej
herhjemme, men de kan bruges til
mange andre ting.
Pris inkl. forsendelse 
125 kr.

Ankelring

Armbånd
Giver klokkeklang, når man binder
den om anklen, og går rundt. Der er
kun en, ca. 20 cm lang.
Pris inkl. forsendelse 
50 kr.

14

Fine bomuldsduge med batik. Det
med husene er 95 x 87 cm; de andre
er 130 x 230 cm.
Det mindste inkl. forsendelse 50 kr.
De største inkl. forsendelse 75 kr.

Nok af horn.
Ca. 8 cm højt med en
åbning på ca. 8 cm. Let at få på.
Pris inkl. forsendelse 
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 og 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
Nanette Borges
tlf. 22 30 04 77
nanetteborges@hotmail.com
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)

ORGANISATION

Bulgarien
Astrid Møller
tlf. 38 71 81 21
am@verdensboern.dk
Mechka (1302)
Dupnitsa (1303)
Lukovit (1307)

Økonomi
Indtægten udgjorde 6,0 mio
kr. i 2015; administrationsomkostninger 3,6. pct. Regnskabet
revideres af statsautoriseret
revisor og offentliggøres på
hjemmesiden.

Sydindien
Wagn Winkel
tlf. 33 24 02 09
23 92 46 05
anetteogwagn@gmail.com
Sct. Joseph (1301, 1305, 1306)

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

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

Tøj
Firmaet Trasborg anviser
nærmeste tøjcontainer,
tlf. 43 52 63 87

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)

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.

Sri Lanka
L. Chr. Nissen
tlf. 70 26 01 06
lcn@verdensboern.dk
Senkadagala Deaf & Blind School
(1315)
National Council for the Deaf (1328)

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

Hvem-hvad-hvor
Verdens Børn er en uafhængig og politisk neutral humanitær organisation
stiftet i 1974.

Fradragsregler
Hele bidraget er fradragsberettiget,
dog max 15.200 kr.
Særlige regler for gavebreve,
se www.verdensboern.dk

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.

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
Damparken 3, 1.
6400 Sønderborg
tlf. 74 42 72 50
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Tegn et mad-fadderskab
og giv børnene tryghed
I takt med at priserne på mad stiger, er behovet for støttekroner
til Verdens Børns projekter blevet stort.
Derfor har Verdens Børn gjort det muligt at tegne et madfadderskab til 50 kr. om måneden.

På mange af Verdens Børns projekter er det efterhånden svært at sørge for, at
børnene får mindst ét sundt og næringsrigt måltid i løbet af skoledagen, som
er en del af Verdens Børns retningslinjer for projekterne. Verdens Børn har
derfor besluttet at hjælpe projekterne på vej ved at gøre det muligt at tegne et
eller flere madfadderskaber.

Madpenge skaber tryghed
På Madera-projektet har det været muligt at give et madfadderskab i flere år,
da tørke og manglende høstudbytte har fået priserne på madvarer til at stige.
Priserne på mad har til tider været så høje, at skolen ikke kunne give børnene
mad, da der simpelthen ikke var penge til det. Ved at samle madpenge ind
har vi skabt en reserve, som vi så kan supplere med, når der opstår et særligt
behov, og det har der været op til flere gange på Madera, fortæller Kirsten
Jensen, tidligere projektansvarlig for Madera.
Det er ikke længere kun Madera, der oplever problemer med at give børnene
den nødvendige mad. Priserne på mad i områderne omkring de andre af Verdens Børns projekter er ligeledes steget. Derfor er det nu blevet muligt at støtte
samtlige af Verdens Børns projekter med et madfadderskab.

Vil du tegne et madfadderskab?
Ved at tegne et madfadderskab støtter du et valgfrit projekt med 50 kr. om
måneden. Du kan også vælge at støtte med et højere månedligt beløb.
Hver en krone betyder noget for børnene.
Alle pengene går ubeskåret til projektet og bruges udelukkende ved kritiske
behov for mad eller til at forbedre den generelle madkvalitet.
Du kan tegne et madfadderskab på www.verdensboern.dk

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

AF NATHALIE EMSØ

