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Juvenile Welfare Services (JWS) er en 
af  vores samarbejdspartnere i Ugan-
da, hvor organisationen har licens til 
at drive to skoler/børnehjem. Hér 
har 345 børn lige nu stor gavn af  fad-
derskaber via Verdens Børn, derud-
over støtter vi 28 børn uden faddere.

Samarbejdet med JWS startede i 
1989 og drejede sig om Mukono nær 
hovedstaden Kampala; Kakundi i 
landdistriktet Rakai sydvest for Kam-
pala kom til i 1992, og siden 2005 har 
vi også samarbejdet med JWS om et 
landbrugsprojekt i Kakundi. Projektet 
forlænges ikke næste år, når det ud-
løber, fordi målopfyldelsen er meget 
høj. Projektet er støttet af  CISU - 
Civilsamfund i Udvikling.

Tilsyn og kontrol
Det er de ugandiske myndigheder, 
som fører tilsyn med, at skoler/børne-
hjem i Mukono og Kakundi lever op 
til standarderne. Desuden skal JWS 
ligesom alle andre private organisati-
oner aflægge et revideret årsregnskab 
for hvert af  projekterne. Dem får vi 
kopi af. Da Verdens Børn finansierer 
ca. 90 pct af  udgifterne, drejer regn-
skaberne sig i realiteten om brugen af  
pengene fra Danmark.

Verdens Børns eget tilsyn og kontrol 
består først og fremmest i, at den 
projektansvarlige (PA) én gang om 
året aflægger besøg. For Mukono er 
det Wagn Winkel og for Kakundi 

Niels Erik Westermann. De aflægger 
kontrolbesøg sammen, og var sidste 
efterår ledsaget af  bestyrelsesmedlem 
Bodil Mortensen, der har mange års 
erfaring fra økonomiforvaltning i rela-
tion til Danidas udviklingsindsatser.

Uorden i regnskaberne
Desværre blev der ved den lejlighed 
konstateret mangelfuld regnskabsfø-
relse. Således var der bogført udbe-
talinger af  ”forskud”, men tit uden 
dokumentation for brugen. Endvidere 
konstateredes, at nogle indkøbte gen-
stande (bl.a. til et solcelleanlæg og sko-
lebøger) ikke var til stede. Yderligere 
var midler til videreuddannelse blevet 
brugt på skolernes ordinære drift.

Vi inddrog en ugandisk revisor, som 
ambassaden anbefalede. Vi havde 
også en dialog med vor egen revisor, 
Deloitte. På det grundlag blev der i 
marts truffet aftale med JWS om en 
nødvendig ændring af  deres ansvars-
fordeling og deraf  følgende opstram-
ning af  økonomiforvaltningen. Bl.a. 
blev det aftalt, at retten til at dispo-
nere over skolernes bankkonti skulle 
flyttes fra to bestyrelsesmedlemmer til 

rektor plus én fra den pågældende 
skole. Der blev udarbejdet manualer 
for de nye procedurer, som skolernes 
ledelse er blevet undervist i samt i reg-
ler for god regnskabsskik. De tilgrund-
liggende nye manualer forventes snart 
godkendt af  JWS´ bestyrelse. 

Kun 1-årig aftale
Vi orienterede om uregelmæssig-
hederne på generalforsamlingen i 
Verdens Børn i april - årsberetningen 
kan læses på hjemmesiden. Samti-
dig omtaltes de beslutninger, som 
betyder en klarere ansvarsfordeling og 
forbedret regnskabsførelse og dermed 
en større garanti for at støttekronerne 
bruges korrekt.

Den utilfredsstillende situation betød, 
at der i marts kun blev indgået en 
1-årig aftale med JWS om samar-
bejdet. Vi følger udviklingen nøje. 
Under PA´ernes besøg på Mukono 
og Kakundi omkring månedsskiftet 
september-oktober vil det blive vur-
deret, om de indførte ændringer har 
medført tilfredsstillende forbedringer. 
I alle parforhold opleves der både op- 
og nedture.  

Hvilke parforhold 
har ikke op- og nedture?

LEDER

AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, FORMAND OG BODIL MORTENSEN, NÆSTFORMAND

Uregelmæssig regnskabsførelse har fået forholdet 
med vores mangeårige partner, JWS, til at knirke

Noget tyder på, at nedturen snart 
er ovre i forholdet mellem Verdens 
Børn og Juvenile Welfare Services.
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KORT NYT
De udloddede midler

AF NATHALIE EMSØ, 
BESTYRELSESMEDLEM
Verdens Børn er igen i år blevet 
betænkt med penge fra Tips- og Lot-
temidlerne – eller udlodningsmidler, 
som det hedder nu.
Og som sædvanligt var ønskesedlen 
alt, alt for lang i forhold til det opnå-
elige. Således lød ønskerne fra vores 
projekter på hele 610.000 kr., men vi 
blev tilgodeset med 30.000 kr. Penge, 
der efter bestyrelsens beslutning, vil 
gøre god gavn til et vandrensningsan-
læg på børnehjemmet Happy Home 
i Sydindien og til høreapparater til 
børnene på døveskolen i Colombo på 
Sri Lanka.
De resterende 17 ønsker, der altså 
står over, drejer sig om både stort og 
småt som eksempelvis  computere til 
undervisning på Madera-skolen, be-
lægningsarbejde på grunden omkring 
børnehjemmet i V. Sithu, og udstyr til 
faglig uddannelse på skole for blinde 
og døve børn i Kandy.  
Den lille gruppe frivillige, der har 
fokus på fundraising og virksomheds-
samarbejder, vil forsøge at indhente 
støtte til nogle af  de øvrige Tipsmid-
del-ønsker fra sponsorer. 
Har du imidlertid kendskab til virk-
somheder, andre relevante sponsorer, 
en ven, der er aktiv i Ingeniører 
Uden Grænser eller andre, som du 
mener kunne være interesseret i at 
opfylde et af  ønskerne fra skolerne, 
ville det være fantastisk, hvis du vil 
spørge.

Verdens Børn på Folkemøde
Den nystartede Århus-gruppe, der 
blev præsenteret i det seneste num-
mer af  Verdens Børn, har deltaget på 
Folkemødet på Bornholm med bl.a. 
to pop-up events. Der kom en del 

gæster forbi, og der var en god dialog 
med de besøgende. Der blev knyttet 
omkring 10 kontakter, som måske 
kan udvikle sig til et fadderskab eller 
engagement som frivillig. 

Fald i 
fadderskaber
Det samlede antal børn, som støttes 
af  Verdens Børn, er igen faldet lidt 
fra 2.276 i slutningen af  april til 
2.255 ved udgangen af  juni. 

Af  de 2.255 er de 126 uden faddere, 
til sammenligning var der 145 børn 
uden faddere ved udgangen af  april. 
Af  de 126 uden faddere går de 74 i 
grundskole med støtte fra projektfon-
den, medens de 52 er under videre-
uddannelse med støtte fra uddannel-
sesfondene. 

Der er 73 projektfadderskaber – altså 
fadderskaber, hvor fadderen ikke 
betaler til et specifikt barn, men hvor 
Verdens Børn bestemmer hvilket 
barn, der får støtten.

Reklamespot 
for Verdens Børn
Vores store firma-sponsor tøjindsam-
lingsfirmaet, Trasborg, har sponseret 
en lille reklamevideo for Verdens 
Børn. Video har været vist i de regi-
onale TV2 kanaler tidligere på året, 
og ligger nu på vores youtube. 
Linket er her:
https://www.youtube.com/
watch?v=-A0fZ0h_0TU&featu-
re=youtu.be

Har du en QR scanner på din telefon
kan du scanne denne kode og se 
videoen:

PA-besøg på Kakundi
 og Mukono
Wagn Winkel og Niels Erik Wester-
mann rejser i perioden 28. september 
til 6. oktober på besøg på Kakundi 
og Mukono. Ønsker du som fadder 
at sende en hilsen med til dit fadder-
barn, kan du kontakte dem. Deres 
mail og telefonnummer står her i 
bladet på side 15.
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For nogle år siden kom jeg i snak 
med to søstre, som er blandt de hjem-
meboende børn fra Albella, der støt-
tes af  Verdens Børn. Det var meget 
ambitiøse og glade piger, den yngste 
Sarsati ville være ingeniør, den ældste 
Smita ville være læge. Nu er Smita 
blevet færdig med sin skolegang og 
har valgt bankuddannelse i stedet for 
lægegerningen. Da vi besøgte Albella 
holdt hun en tale for os på engelsk, 
hvor hun bl.a. sagde:

”Det er en stor dag for os alle i dag, 
fordi vi har besøg fra Verdens Børn. 
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal takke 
jer, da tak er så lille et ord. 

Vi er fattige børn, og alligevel har vi 
fået fri skoleuddannelse. Hver måned 
har vi fået lommepenge, ris og hver 
vinter har vi fået varmt tøj - bare på 
grund af  jer. Nu vil jeg snart afslutte 
”higher secondary school” og kan 
begynde en erhvervsuddan- 

nelse. Uden jeres støtte ville vi ikke 
have fået nogen uddannelse overho-
vedet. 

Jeg føler, at vi er heldige børn, og jeg 
er stolt over at sige, at vores forstan-
derpar (Heshron og Ebi) er som 
forældre for os alle. Jeg ved, at I også 
i fremtiden vil være der for at hjælpe 
os, hvis vi skulle få brug for det. Og 
så sender jeg mine varmeste hilsner 
til vores faddere i Danmark.”

Jeg føler, vi er heldige børn
Tale fra fadderbarn til Verdens Børn 

AF MERETE HANSSON

Den ældste af  søstrene, Smita, holdt tale under et projektbesøg
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Det har som altid været dejligt at bli-
ve modtaget af  glade og aktive børn, 
høre nyheder og deres tak for gaver 
og forsendelser fra DK, samt for den 
forventede besøgs-is! 
De er ikke usikre som tidligere men 
glade for at deltage i aktiviteterne, 
lege eller gå ture med  lidt lomme-
penge.

I Mechka fik jeg en festlig modtagel-
se og talte med både den nye leder, 
T. Simeonova og den pensionerede 
P. Konov. Han skal stadig stå for 
VB-pengene og de unge under ud-
dannelse, da T. Simeonova hidtil har 
haft svært ved bare at klare skolens 
budget og at skabe sig et overblik. 
Udover at administrere VB-pengene 
har P. Konov indvilget i at sørge for 
indkøbene med skolens bil og være 
chauffør som hidtil – nu som frivillig, 
da han holder af  sin skole og børne-
ne. Det er jeg meget glad for!              
                                                      
Nogle af  vores unge afslutter deres 
faglige uddannelse her i sommer, og 
nye starter til september. Enten får 
de bolig i byen, eller de må tage den 
daglige bustur fra Mechka. Der ven-
ter vi stadig på bevilling til den obli-
gatoriske 9.+10. klasse, så romapiger 
kan få en faglig uddannelse på skolen 
i Mechka, mens de bor hjemme. 

I Dupnitsa udskifter vi et afdød med-
lem af  bestyrelsen af  vores forening 
N&N2006 med en tidligere SOS-
mor, som både jeg og børnehjemmets 
leder, Krassimira, kender godt. Hun 

Der er igen mange nyheder i Bulgarien

I Dupnitsa havde Nikolina en gave 
til mig. Indsat foto: Danseprøve forud 
for festivalen
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Der er igen mange nyheder i Bulgarien
En kort beretning fra besøgstur i april til VB’s tre projekter    

Desværre viser kommunen ingen  
interesse og er dårlig til at hjælpe 
med oplagte udgifter til f.eks. renove-
ringer. Med en VB-gave fik Krassi-
mira istandsat badeværelser efter en 
vandskade og er meget taknemlig..

Vores fritids-og aktivitetscenter fun-
gerer fint, med frivillige undervisere 
og glade børn. De forbereder sig igen 
til en kulturfestival med et dansepro-
gram og et teaterstykke om venskab. 
Og så glæder de sig over sommerfe-
rien, med  et par dage i bjergene og 
et studenterbesøg fra Holland – med 
aktivitetstilbud. 

I Lukovit er der heldigvis ingen pro-
blemer. Dog tilmeldes også her færre 
små børn og i det hele taget færre 
handicappede børn. Alle trives i de 
to nye boligenheder; det nyistandsat-
te socialcenter fungerer fint, og det 
bruges af  både hjemmets og byens 
handicappede børn. 
De unge kan nu bo på hjemmene  
til de er ca. 25 år og siden få den  
nødvendige støtte af  staten til en  
egnet fremtid.                                                                                                              
Begge vores unge under videregåen-
de uddannelse studerer nu i Sofia. 
Jeg har god kontakt med dem, og 
de er meget taknemmelige for vores 
støtte og mødes med to tidligere 
studerende fra Lukovit! 

AF ASTRID MØLLER, 
PROJEKTANSVARLIG BULGARIEN

er interesseret og har erfaring, og 
det er en fordel for det fremtidige 
VB-samarbejde, at hun kan engelsk.
 
Kommunen henviser færre nye børn, 
og de er ofte større med pubertets-
problemer. Man forsøger desværre at 
sende børn i familiepleje eller tilbage 
til udsatte forældre. Det er ofte uhel-
digt, og under mit besøg kom fire sø-
skende tilbage til hjemmet, uplejede 
og vilde efter et år i slummen. Med 
sådanne børn, nye unge og planer 
om en boligenhed for børn med 
vanskeligheder har Krassimira nok 
at se til. Men nu kan de unge bo på 
hjemmet og i ungdomsboligen til de 
er henholdsvis 20/25 år og afslutter 
en uddannelse.

Socialcentret i Lukovit bruges flittigtIs-kø i Mechka Børnene i Mechka hilste velkommen med folkedans
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Et sabbatår kan bruges til mange 
ting. Nogle trænger til en uddan-
nelsespause, andre bruger året til 
at øge deres chancer for optagelse 
på en videregående uddannelse, og 
andre igen vil bare gerne have en på 
opleveren. 
For min bedste ven Malthe og jeg 
var det oplagt at bruge noget af  
vores drenge-energi på at rejse ud i 
verden for i en tid at gøre bare en lille 
forskel for nogle børn, der ikke er så 
privilegerede, som vi er i den vestlige 
verden, og samtidig få muligheden 
for at komme helt tæt på en fremmed 
kultur og et fremmed folk. Vi ville 
gerne give noget af  os selv til andre. 
Vi ville lave frivilligt arbejde - ikke 
bare i Danmark, men i et land, hvor 
der var mennesker, som virkelig hav-
de brug for vores hjælp. 
Derfor rejste vi i december 2016 til 

Indien for at være frivillige på projek-
tet ”Dip Childrens Campus”.

Med åbne arme
Vi var noget spændte, da vi forlod 
vores trygge hverdag i Danmark og 
satte kursen mod Indien. Vi havde 
forberedt os godt, syntes vi, - både 
mentalt og praktisk. Vi havde købt 
en masse ting med til børnene, så vi 
og børnene havde noget at lege med. 
Vi havde læst om landet og kulturen, 
så vi havde en fornemmelse af, hvad 
der ventede os. Trods det blev vi 
noget overvældede, da vi landede i 
Calcutta. Varmen, farverne, larmen 
fra de mange mennesker og indernes 
karakteristiske måde at ryste hovedet 
på. Alt var nyt og spændende!

Børnehjemmet i Durgapur sørgede 
for, at vi blev hentet i lufthavnen 

og bragt sikkert til ”Dip Childrens 
Campus”, og det var en stor hjælp. 
På hjemmet blev vi modtaget varmt 
og hjerteligt, alle - både børn og 
voksne - havde glædet sig til at møde 
os, det var dejligt at blive modtaget 
med åbne arme. Vi fik meget hurtigt 
en god og tæt kontakt til de mindre 
børn, som gerne ville lege med os. De 
lidt større børn var i begyndelsen lidt 
reserverede og generte, og vi havde 
en fornemmelse af, at vi skulle ses lidt 
an. Det gik dog hurtigt over, da vi 
blev en naturlig del af  hverdagen.

Beskyttelse eller bo på gaden
Dagen starter tidligt på ”Durgapur 
Child Care”. Børnene bliver vækket 
meget tidligt for at læse lektier til 
dagens skolegang. Så går børnene til 
landsbyskolen for at blive undervist, 
derefter lektielæsning og leg. Nogle 

En på opleveren
AF AUGUST KROGH MIKKELSEN

Projektet i Durgapur 

har ændret navn 

fra Durgapur 

Childrens Care til 

”Dip Childrens 

Campus” 
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dage om ugen underviste Malthe 
og jeg børnene i engelsk og brug af  
computer efter skoletid, og især com-
puterundervisningen var de meget 
begejstrede for. 
På mange måder har børnene en 
travl hverdag med skole, lektier, sport 
og pligter, men det er vigtigt at huske 
på, at alle børnene kommer fra hjem, 
hvor det har været meget svært at 
være barn på grund af  fattigdom. 

En del af  børnene har boet på gaden 
eller under meget ringe forhold, før 
de kom med i projekt ”Dip Childrens 
Campus”. Mange af  børnene har 
mistet én eller begge forældre, så at 
komme til børnehjemmet har for 
dem betydet, at de er sikret mad, hus-
ly, omsorg, uddannelse og ikke mindst 
beskyttelse fremfor at være overladt 
til livet på gaden.

Som frivillige føler vi, at vi for en tid 
har hjulpet med ekstra hænder, og 
i det lange løb er vi måske med til 
at ændre en lille smule på børnenes 
fremtid. For børnene har gennem os 
lært lidt om den vestlige kultur, og de 
har lært nogle fremmede mennesker 
at kende, som lever helt anderledes 
end det, de kender til. Det kan måske 
være med til at give dem et håb om 
en god fremtid. 

Vi har lært mest
Måske har Malthe og jeg i virkelighe-
den lært meget mere af  børnene, end 
de har lært af  os. Vi er så forvænte og 
privilegerede i den vestlige verden, at 
vi nogle gange glemmer at sætte pris 
på de helt basale værdier. Det blev vi 
for eksempel meget opmærksomme 
på juleaften, da vores mobiltelefoner 
i en lind strøm bibbede, når vores 

venner fra Danmark postede bille-
der af  en overflod af  julegaver. På 
hjemmet i Indien var juleaften fokus 
på fællesskabet.

Projektet i Durgapur gør en verden 
til forskel for børnene. De får kærlig-
hed, omsorg af  voksne, der dedikerer 
deres liv til at hjælpe børnene på vej. 
Og vigtigst af  alt lærer de, at være 
taknemmelige for den tilværelse, de 
har fået. De lærer, at det er vigtigt at 
gøre brug af  de muligheder, projektet 
giver dem, så de selv engang bliver 
i stand til at give deres egne børn et 
liv uden at være afhængige af  andres 
hjælp. 

”Dip Childrens Campus” er et fanta-
stisk sted, og vi glæder os til at vende 
tilbage, når muligheden byder sig.

De større drenge skulle lige se de 
fremmede an, men efter kort tid var vi 
(bagerst i flokken) en naturlig del af  
fællesskabet

Projektet i Durgapur gør 
en verden til forskel for børnene
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Nogle af  efterskolepigerne blev iført de smukke sarier
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Efter et vellykket besøg i Norge hos 
de norske faddere i Voss ved Bergen 
og i Oslo var lederen fra Happy 
Home i Sydindien, Margaret Stephen  
og hendes søn James Nathaniel, i 
slutningen af  maj på et 5-dages besøg 
i Danmark.

Det blev nogle gode og oplevelsesrige 
dage. Bland højdepunkterne var et 
besøg på Hoptrup Efterskole, hvor 

nogle af  pigerne med kyndig hjælp 
fra Margaret blev iført smukke indi-
ske sarier. 

Da Happy Home også driver et al-
derdomshjem for hjemløse gamle, var 
der i programmet indlagt et besøg 
hos 94-årige Agnes Sørensen, der bor 
i eget hjem og et besøg på et pleje-
hjem, hvor 102-årige Gunnar Ander-
sen viste de indiske gæster rundt. 

Under opholdet i Danmark boede 
Margaret og James i Kolding, men 
var også på en tur til Århus, hvor de 
besøgte Den Gamle By og Botanisk 
Have. Her nød Margaret især gen-
synet med forskellige planter fra sit 
hjemland. Rejsen sluttede i Køben-
havn, hvor Margaret og James havde 
lejlighed til at møde medlemmer af  
bestyrelsen og nogle faddere. 

Da jeg før afrejsen spurgte dem, hvad 
der havde gjort mest indtryk på dem, 
var svaret: ”Storebæltstunnelen og så 
velorganiseret alting er i Danmark”. 
De var meget optaget af, at man i 
Danmark takket være rejsekortet, kan 
stige direkte på bus og tog uden at 
skulle stå i kø for at købe billet. 

Det var et par trætte gæster, der rejste 
hjem fyldt med indtryk og oplevelser, 
og samværet har været meget givende 
for både gæster og værter og givet en 
større forståelse af, hvor forskellige 
vilkårene er i vores hjemlande. 

102-årige Gunner Andersen, 
der sender vognfulde af  tøjdyr til Indien, 
viste Margaret og James rundt 
på plejehjemmet

Happy Home’s
leder på besøg

Storebæltstunnelen 
og rejsekortet imponerede

AF NIELS ERIK WESTERMANN
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Verdens Børn er en af  mange orga-
nisationer, hvor bidrag kan trækkes 
fra på selvangivelsen. Det ved I 
sikkert allerede, for jeres bidrag til 
jeres fadderskabsbørn står allerede 
på selvangivelsen, hvis I har opgivet 
jeres CPR-numre til foreningen.
Men bliver hele fradraget brugt?

Jeg var selv i den situation for nogle 
år siden, at fradraget blev pænt for-
højet. Hvis hukommelsen ikke snyder 
mig, var forhøjelsen på 8-9.000 
kroner. Det skulle sørme da udnyt-
tes, så jer ringede til Ludwig Nissen 

på Fadderskabskontoret og sagde til 
ham: ”Hvor mange børn kan jeg få 
for 8-9.000 kroner?» 
Der blev noget stille i telefonen, og så 
sagde han (vistnok): ”Syv.” 
”Dem snupper jeg!” sagde jeg, og 
sådan blev det. 

Et par år senere kom der en appel fra 
bestyrelsen til os alle sammen, om det 
var muligt for nogen af  os at tage et 
fadderbarn mere. Så nu har jeg i alt 
12 fadderbørn - mit fradrag er altså 
slidt godt og grundigt ned.
Med tanke på de 15.600, som nødigt 

skulle gå til spilde, og med tanke på, 
at VB har omkring 100 børn uden 
faddere, ligger konklusionen lige til 
højrebenet. Bidraget til et fadderbarn 
er 110/190 kroner, og efter skat nær-
mer vi os halvdelen af  disse beløb. 
Tænk hvor meget glæde I kan skabe 
for disse små beløb - ja, ikke alene 
glæde; hele livsskæbner ændres.

Jeg er meget stolt af  mit fadderbarn, 
Nandhini fra Happy Home, der gør 
det rigtigt godt i skolen, hvad de mange 
præmier viser 

15.600 kroner i fradrag 
- udnytter du dit?

Fadderpengene skaber ikke kun glæde, det er hele livsskæbner, der ændres

AF MIKKEL HASS, GLAD FADDER
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NYT FRA PROJEKTERNEVerdens Børns hjælpearbejde består primært af etablering samt hel eller delvis drift 
af udviklings- og skoleprojekter i Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien.

Køerne gør gavn 
på Albella
Af  Merete Hansson

I snart to måneder har der i Dar-
jeelingregionen været omfattende 
strejker grundet oprør fra ”Gork-
haland movement”. Alle forretninger, 
kontorer og skoler har været lukket, 
og mad kan kun købes til ublu priser 
på det sorte marked. 

På Albella har man vedligeholdt en 
daglig undervisning, men det er selv-
følgelig uholdbart i længden. 
Heldigvis har hjemmet forsyninger 
nok af  ris og diverse bønner/ linser 
og mælk fra egne køer. Det kniber 
imidlertid med grøntsager og kød, 
som må købes på det sorte marked. 

Børnene skal forblive på Albellas om-
råde af  sikkerhedsmæssige grunde. 
Endnu har den indiske stat ikke vist 
tegn på at ville gribe ind. 

SYDINDIEN

NORDINDIEN

Udfl ugt 
og bibliotek
Af  Hanne Matthiesen

En donation på 5.000 kroner fra en 
glad giver har betydet, at børnene på 
V. Sithur igen i år har haft mulighed 
for at komme på udfl ugt. 
Denne gang gik turen til det smukke 
bjergområde Yercaud Hills, hvor 
børnene havde en dejlig og oplevel-
sesrig dag.
Resten af  pengene er blevet brugt til 
indkøb af  bøger, så børnene nu har 
et lille bibliotek til rådighed. 
De fl este af  børnenes forældre er 
analfabeter, så det er helt uvant for 
børnene at have bøger til rådighed.

Rent vand på 
Happy Home
Af  Hanne Matthiesen 

Tipsmidlerne har bevilget penge til 
et vandrensningsanlæg. Da mange af  
børnene har lidt af  fejlernæring eller 
underernæring, før de kom til Happy 
Home, er det af  stor betydning, at de 
nu kan få vand af  en god kvalitet.

Børnene ved det nye bibliotek i V. Sithur

Børnene er ikke længere ene om at sidde 
på skolebænken i Kakundi

De voksne 
på skolebænk
Af  Niels Erik Westermann 

Den initiativrige leder på Kakun-
di-skolen, Naome, har startet et helt 
nyt og meget spændende initiativ. Det 
drejer sig om voksenundervisning af  
de lokale bønder og fi skere i lokalom-
rådet. 

Formålet er at give dem basale fær-
digheder indenfor regning og læsning, 
så de kan følge lidt med i børnenes 
skolegang. Det har været svært og er 
fortsat svært for lokalbefolkningen at 
vedkende sig nødvendigheden af  at 
kunne læse og skrive. 

Det er ekstra beundringsværdigt, at 
Naome selv har fremskaff et de øko-
nomiske midler til projektet.

Det har primært været kvinder, der 
har taget imod Kakundi-skolens 
tilbud. For at tiltrække så mange kur-
sister som muligt, har Naome indlagt 
timer i kunsthåndværk i projektet 
med voksenundervisning.

Tanken er, at skolen på et tidspunkt 
vil arrangere en markedsdag i skolens 
spisesal, hvor folk fra nærområdet 
kan købe de smukke og farvestrålen-
de produkter.
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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. 

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 fi re 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 
Mukono-skolen. 
Hun har haft en svær opvækst 
som tidlig forældreløs. Senere 
blev hun enke med fem børn, 
og i 2015 fi k 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”

Giv et gavekort

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 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)

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 92 46 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 6,0 mio Indtægten udgjorde 6,0 mio 
kr. i 2016; administrationsomkost-kr. i 2016; administrationsomkost-
ninger 3,6. pct. Regnskabetninger 3,6. pct. Regnskabet
revideres af statsautoriseretrevideres af statsautoriseret
revisor og offentliggøres pårevisor og offentliggøres på
hjemmesiden.hjemmesiden.

IndsamlingerIndsamlinger
Frimærker:
Verdens BørnVerdens Børn
Kaløvej 6
8410 Rønde8410 Rønde
tlf. 86 37 24 36tlf. 86 37 24 36

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

Generel informationGenerel information
info@verdensboern.dkinfo@verdensboern.dk

Foredrag om Verdens BørnForedrag om Verdens Børn
Torkil EriksenTorkil Eriksen
tlf.  44 97 51 02 ellertlf.  44 97 51 02 eller
 70 26 01 06 70 26 01 06
info@verdensboern.dkinfo@verdensboern.dk

Beløb til Verdens BørnBeløb til Verdens Børn
Betaling for fadderskab kan ske via Betaling for fadderskab kan ske via 
de fremsendte girokort eller via PBS de fremsendte girokort eller via PBS 
opkrævning. Årskontingent og gaver opkrævning. Årskontingent og gaver 
til børn kan overføres tiltil børn kan overføres til
 reg.nr. 4710 konto 6000037. reg.nr. 4710 konto 6000037.

TestamenteringTestamentering
Kontakt venligst formandenKontakt venligst formanden
Flemming Pedersen Flemming Pedersen 
tlf. +46 152 10 819 eller tlf. +46 152 10 819 eller 
fp@verdensboern.dkfp@verdensboern.dk
Alternativt Ludwig Chr. Alternativt Ludwig Chr. 
Nissen, tlf. 70 26 01 06 ellerNissen, tlf. 70 26 01 06 eller
fadderskab@verdensboern.dkfadderskab@verdensboern.dk

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

Husk adresseændringHusk adresseændring
Sendes til Fadderskabs-Sendes til Fadderskabs-
kontoret 
fadderskab@verdensboern.dkfadderskab@verdensboern.dk

LokalafdelingerLokalafdelinger
Svendborg
Helle HoltenHelle Holten
Nyvej 30,
5762 Vester Skerninge5762 Vester Skerninge
tlf. 23 80 71 44tlf. 23 80 71 44

SønderborgSønderborg
Elsa JefsenElsa Jefsen
Damparken 3, 1.Damparken 3, 1.
6400 Sønderborg6400 Sønderborg
tlf. 74 42 72 50tlf. 74 42 72 50

ORGANISATION
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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 madfadder-
skab til 50 kr. om måneden.

AF NATHALIE EMSØ

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 fl ere madfadderskaber.

Madpenge skaber tryghed
På Madera-projektet har det været muligt at give et madfadderskab i fl ere 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 fl ere 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  Ver-
dens 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


