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LEDER

FN’s Internationale Pigedag
Der er sket store forbedringer, men for
mange piger er situationen stadig bedrøvelig
AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, FORMAND

Der er mange gode grunde til at sætte fokus på, hvordan piger over hele
verden diskrimineres på grund af
deres køn. Derfor markeredes FN’s
Internationale Pigedag for 6. gang
den 11. oktober.
På verdensplan er der ganske vist de
seneste år sket en del forbedringer.
F.eks. er den gennemsnitlige levealder
forøget, og der er nu næsten lige så
mange piger som drenge, der kommer i skole. Men situationen for unge
piger er stadigvæk bedrøvelig.
Omkring 1 ud af 10 piger under 20
år har været udsat for seksuel vold.
Hver dag bliver i gennemsnit 44.000
piger under 18 år giftet bort. Hvert

år er der to millioner piger under 15
år, som føder. Der er 62 millioner
piger, som ikke går i skole. Listen
kunne gøres længere med tal for omskæring og dødsfald under barsel.

En verden til forskel
I dagens anledning udtalte den administrerende direktør i Plan Danmark,
Gwen Wisti: ”Pigedagen handler
ikke om at have ondt af pigerne. Det
handler om at sætte fokus på pigers
store potentiale. Når en pige får lov
at blive i skolen og træffe sine egne
beslutninger, så gavner det hele samfundet”. Disse betragtninger stiller
jeg mig bag.
En pige, som har fået en uddannelse,
har lettere ved selv at træffe beslut-

ninger - f.eks. om hvem hun vil giftes
med. Hun gifter sig ofte senere i livet
og føder derfor normalt færre og
sundere børn. En piges fremtidige
indkomst stiger i takt med antallet af
år, hun går i skole.
I forhold til udfordringerne om
manglende skolegang, børneægteskaber, vold og voldtægt kan støtte til
pigers skolegang via Verdens Børn
måske forekomme at være ”en dråbe
i havet”. Men tænk på, at for de piger, der får gavn af din støtte, kan det
gøre en hel verden til forskel.

En piges fremtidige indkomst stiger
i takt med antallet af år, hun går i skole
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KORT NYT
Hvilke forhold har ikke op- og nedture?
De alvorligste mangler på Mukono og Kakundi er nu udbedret
Af Wagn Winkel
I Verdens Børn nr. 3 i september blev
der redegjort for nogle problemer i
forholdet mellem Verdens Børn og
Juvenile Welfare Services med institutionerne i Mukono og Kakundi.
I begyndelsen af oktober blev begge
institutioner besøgt af repræsentanter
fra Verdens Børn, Niels Erik Westermann og Wagn Winkel, samt deres
”føl” Tue Bo Hansen og Kristina
Andersen. Vi konstaterede, at alle

Brugt IT-udstyr
Verdens Børn samarbejder med en
engelsk organisation, der istandsætter
brugt IT-udstyr og brugte mobiltelefoner med videresalg for øje.
De tjener penge ved salg af udstyret
og betaler gerne deres leverandører,
blandt andet Verdens Børn, for det
indsamlede grej.

de alvorligste mangler ved tidligere
besøg var udbedret.
Der er etableret et nyt regnskabssystem og udnævnt både en bogholder og en kasserer på begge skoler.
Penge fra Verdens Børn overføres
direkte til skolernes bankkonti. Kun
skolens leder og kassereren har adgang (i fællesskab) til bankkontoen.
Vores revisorfirma har gennemført en
uddannelse af de regnskabsansvarli-

Derfor, alt hvad vi kan samle af brugte mobiltelefoner og brugt IT-udstyr
– blandt andet fra virksomheder - er
noget værd, og i sidste ende penge til
VB’s arbejde. Så gå endelig i gang.
Hvad du får samlet sammen, kan
sendes til Anita Petersen og Per Lindrup, der pakker tingene og får skibet
dem af sted. Anita har e-mail-adressen ap@iedi.com

ge. De nye manualer for regnskabsføringen er godkendt af bestyrelsen.
Ved et opfølgende kontrolmøde af
vores revisionsfirma blev der fortsat
konstateret nogle skønhedsfejl, der er
under udbedring, men intet alvorligt.
Det blev påpeget, at de få skønhedsfejl i regnskabsførelsen skulle udbedres, før Verdens Børn kan godkende
en forlængelse af den aftale, der blev
indgået i marts måned i år.
Det forventes, at Verdens Børn vil
forlænge denne aftale i et år, hvor der
vil være skærpet tilsyn fra Verdens
Børn. Først derefter forventes en
langtidsaftale at kunne indgås.

og Per phl@linkarkitektur.dk. Kontakt gerne Per Lindrup, hvis du har
spørgsmål vedrørende typer af udstyr
eller andre spørgsmål.
Per har telefonnummer 22 79 03 08.

Opfordring til faddere om e-mailadresser

Solcellelampe i brug

Kære faddere

Inden Jeppe og Barbara Kjems rejste
til Kakundi (se artiklen side 5) fik
de venner og bekendte til, at støtte
indkøbet af solcellelamper (ca. 8000
kroner) til de børn på skolen, som
endnu ikke har fået en.
Lampen lyser godt op i hjemmet.

Verdens Børn vil gerne kunne kommunikere godt og hurtigt med jer.
Derfor har vi noteret e-mailadresser
på mange faddere, men som udviklingen er gået gennem årene, er det
nok mange flere faddere, der bruger
e-mails!

Mailadresser bliver ændret! Nogle af
de adresser, vi har, bruges ikke mere,
men er sikkert erstattet af andre
adresser.
Vi vil gerne opfordre til, at faddere
sender os e-mailadresser – nye og
ændrede!
Så hvis du er begyndt at bruge e-mail
for nylig, har du ændret din adresse
– eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt
Verdens Børn har din e-mailadresse,
så send os venligst den E-mailadresse,
som vi kan kontakte dig på, til Bente
Fabech på mail
bente.fabech@gmail.com
….. og så siger vi mange tak!
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Rent drikkevand
til skolen i Kakundi

Ud over at vandet har en dårlig
kvalitet, da det hentes fra en
papyrus-sump, er det farligt
for børnene, fordi der undertiden
græsser flodheste langs bredden
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Første fase af projekt ”Sikkert og tilstrækkeligt
drikkevand” er realiseret. Næste fase er at udvide kapaciteten
til 168.000 liter – når pengene er fundet

AF BARBARA OG JEPPE KJEMS

Barbara er sygeplejerske, og Jeppe
har været ”vandmand” i 25 år.
For et år siden hørte vi Tue Hansen
fortælle om sine spændende oplevelser som ”altmuligmand” på skolen i
Kakundi.
Dét, der slog os allermest, var, at
manglen på vand langt overskygger
alle de mange gode tiltag med at forbedre børnenes forhold på skolen.

I Danmark tager vi vand for givet.
Men når regnvandet i skolens fem
opsamlingstanke er brugt, er den
eneste mulighed, at børnene henter
vand nede i søen.
Straks gik vi i gang med at søge penge ved forskellige fonde.
Vi var så heldige at modtage 30.000
kroner fra ”Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen” samt 8.000

kroner fra familie og venner – nok
til at udføre første fase af projektet
”Sikkert og tilstrækkeligt drikkevand”.
Med velvillig konsulentstøtte fra
firmaet ”Krüger Aqua Care” har
vi designet et system, som kan sikre
rent drikkevand til børn og lærere på
skolen. I løbet af den sidste måned i
Uganda har vi dels forbedret vandopsamlingen dels installeret filtreringssystemer, der giver sikkert drikkevand.
Vi har lært en masse om de lokale
forhold samt trænet ”Vand-kaptajner” (udvalgte børn og lærere), der
skal vedligeholde systemet i fremtiden. Selvom systemet er simpelt at
vedligeholde, er vedligeholdelsen
ekstremt vigtigt for at sikre vedvarende god vandkvalitet.

Vandet fra søen koges og bruges
også til at lave grød
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Nu ser vi frem til at komme tilbage næste år. Inden da skal vi dog
indsamle 85.000 kroner, for at kunne
udvide lagerkapaciteten fra 68.000 til
168.000 liter - det er trods alt bedre,
at børnene går i skole end at hente
vand i papyrus-sumpen!
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Introduktion af de ﬁre ”Life Straw” ﬁltre
(dansk opﬁndelse)

Som privilegeret dansker blev vi dybt berørt af at se Maria strikke et halstørklæde
med forhåndenværende materialer – her patroner fra kuglepenne

Smagsprøve af det første rene vand
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Rørende gæstfrihed
trods overvældende
fattigdom
Et fadderskab gør en ubeskrivelig forskel
for både det enkelte barn og for familien samlet set

AF KRISTINA ANDERSEN

To af de tre søskende og
deres fætter. Det sidste
barn i familien går på
secondary school
(gymnasiet) på en
kostafdeling og var ikke
hjemme under besøget.

I forbindelse med, at jeg skal være
projektansvarlig for Mukono Children’s Home, har jeg været på
besøgsrejse til Uganda sammen med
den nuværende projektansvarlige,
Wagn Winkel. Det var en fantastisk
oplevelse at hilse på de glade, nysgerrige børn, der var på skolen, og som
trods en svær tilværelse stadig har en
utrættelig lyst til at lege og lære.
Det største indtryk var dog uden tvivl
den dag, hvor vi var på hjemmebesøg
hos nogle af børnene og deres familier, for at få et indtryk af deres boligsituation og generelle leveforhold.
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Vi besøgte både elever i de små klasser og elever, der nu går på secondary
school (gymnasiet) støttet af Verdens
Børn. Og uanset hvor vi kom frem,
blev vi mødt af en rørende gæstfrihed
og taknemmelighed på trods af en
overvældende fattigdom.
Vi besøgte en kvinde med tre børn,
der boede i et lille blikskur uden
vand, el eller køkken-/badfaciliteter.
Hun var lam i underkroppen og
konstant smerteplaget fra en færdselsulykke nogle år tidligere. Manden var
rejst for at søge lykken i storbyen, så

hun stod alene tilbage med ansvaret
for at opdrage og forsørge børnene.
Kvinden havde ingen indtægtsmuligheder og for at overleve var hun
afhængig den mad, hun fik fra sin
familie, og det måltid, som børnene
får på Mukono Children’s Home i
dagtimerne.

Lever af at sælge vand
Vi besøgte også en bedstemor, der
havde mistet to døtre til AIDS. Hun
boede derfor alene med fem børnebørn i en hytte uden vand og el. Hun
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Marvin med sin oldemor og lærerinden fra Mukono Children’s Home i Marvins hjem

havde dog en brønd og ernærede sig
ved at sælge vand i vejkanten.
Hendes ældste barnebarn går aktuelt
på secondary school (gymnasiet) via
støtte fra en af Verdens Børns faddere og klarer sig fagligt rigtig flot.
Desværre er der ikke faddere/midler
nok til, at alle børnene kan tilbydes
skolegang. Men håbet er, at de børn
i familien, der får en uddannelse,
kan skabe sig så godt et forsørgelsesgrundlag, at de på sigt kan understøtte den samlede familie.

Besøg hos Marvin
Slutteligt besøgte vi mine egne forældres fadderbarn, Marvin. På den
måde kan man jo egentlig sige, at
Marvin og jeg er (blevet) sponsoreret
af de samme mennesker i vores op-

vækst. Men der hører al sammenligning af vores opvækstforhold også op.
Marvin er seks år og bor sammen
med sin farmor og oldemor i en hytte
på ca. otte kvadratmeter. De har
ingen strøm eller vand. Om natten
sover de på plastikmåtter på gulvet.
Marvins oldemor fortalte, at Marvin er enebarn. Hans mor er død
af AIDS, og hans far er forsvundet.
Marvins farmor forsøger at få arbejde som daglejer for at forsørge de
tre, men det er meget sparsomt, hvad
hun kan tjene.
Jeg overbragte Marvin 100.000
schillings (ca. 175 kr.) som en ekstra
gave fra hans faddere. For de penge
kan familien f.eks. købe 40 kg. friske
tomater eller 25 kg lokale ris, så det

rækker langt for en familie på tre. De
kunne også købe 10 nyfangede fisk,
men for en familie som Marvins er
luksusvarer som fisk og kød alt for
dyrt og langt fra dagligdags kost.
Marvin og hans oldemor takkede
mange gange for gaven, og for at
Verdens Børn giver Marvin mulighed for både skolegang og et dagligt,
nærende måltid mad. For Marvin
betyder det håbet om et bedre liv.
Det blev under disse besøg meget
tydeligt for mig, hvilken enorm fattigdom familierne lever i – og hvilken
ubeskrivelig forskel et fadderskab gør
for både det enkelte barn
og for familien samlet set.
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Dejligt besøg med
varme oplevelser

Veldrevet og rent, og et fint dagsprogram for børnene på
Pudhu Vasantham i Sydindien, hvor vores sponsorpige, Thulasi, bor
AF METTE, KRISTOFFER OG BJØRN LYNGBIRK
Vi har i fire år via Verdens Børn
været sponsor for Thulasi, en pige,
der nu er 16 år gammel. Vi havde
meget lyst til møde hende og se
børnehjemmet, hvor hun bor. Derfor
havde Mette, min ægtefælle, vores
yngste søn, Kristoffer, og jeg aftalt
et besøg med børnehjemmets leder
Dr. I. Sebastian, der står for det store
projekt Sct. Joseph Trust.
Efter en spændende rejse til det sydlige Indien ankom vi til børnehjemmet
og blev varmt modtaget af to nonner
og Thulasi. Vi var spændte på, hvordan Thulasi ville tage imod os, og om
vi kunne kommunikere med hende.
Hun var meget venlig og forståeligt
nok også lidt genert, men vi faldt
hurtigt i snak med hende med en af
nonnerne som tolk. Hun fortalte os
om sit liv, og hvordan hun og hendes
lillesøster var kommet til børnehjemmet, da de var ganske små efter at
deres mor var død og deres meget
fattige far havde giftet sig igen.
Det var helt nyt for os, at Thulasi
havde en søster, og vi fik heldigvis

mulighed for snart efter at møde
hende, da vi blev vist rundt på det
store børnehjem. Vi havde medbragt
en gave til Thulasi. Hun fik et penalhus med tilbehør - og en ansat på
børnehjemmet havde på vores vegne
købt en kjole til hende som hun blev
meget glad for og senere tog på.

Otte huse
Stedet virker meget veldrevet, rent og
med et fint dagsprogram, der understøtter børnenes trivsel og uddannelse. Børnene bliver hver morgen kørt
til den nærliggende skole i skolebusser
og kommer hjem sidst på eftermiddagen, hvor de efter ½ times leg starter
på deres lektier. Børnehjemmet er
delt op i otte små huse. Den ældste
pige i hvert hus har ansvaret for, at de
øvrige piger har det godt, og at der
er rart at være. Alle pigerne har hver
en kasse til deres personlige ting og
har hver en madras, som de ruller ud
til natten i et fælles rum, hvor de alle
16 sover.
Vi kom rundt til alle otte huse, og
hvert sted blev vi varmt modtaget og

underholdt af børnene med små søde
sketchs. Vi fik også vist en anden del
af børnehjemmet, der er for mentalt
handicappede børn. Her oplevede vi
en yoga-time og så børnenes træning
i fysioterapien.
Vi fik mulighed for at være sammen
med alle børnene og legede med dem
og sang sange. Kristoffer var meget
populær og underholdt alle pigerne
med en række kort-tricks. Thulasi
præsenterede os for sin lillesøster
Maldavi, og vi blev meget rørt over,
hvordan de viste omsorg for hinanden. Vi besluttede med det samme, at
vi meget gerne også ville være sponsor for Maldavi, da hun ikke havde
nogen sponsor.
Besøget sluttede med en imponerende 30 minutters danseopvisning i
børnehjemmets festsal, hvor mindst
50 af pigerne deltog, deriblandt
Thulasi. Vi var de eneste tilskuere og
følte os meget privilegeret og taknemmelige for det yderst veltilrettelagte
besøg.
Dagen efter fik vi mulighed for at se
andre afdelinger af det store børnehjemsprojekt og sluttede af med
en god samtale med lederen Dr. I.
Sebastian. Han fortalte os om nogle
af udfordringerne ved at drive børneinstitutioner i Indien med de mange
regulativer, men også de meget konkrete problemer med at skaffe vand
under den lange og meget alvorlige
tørke i Sydindien.
Et helt igennem vellykket besøg med
dejlige varme oplevelser, som vi vil
huske i mange år fremover.
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Strejken sendte
Albella
på det sorte marked
AF MERETE HANSSON
Strejken i Darjeeling er endelig slut.
Den varede i 104 dage, altså lidt
mere end tre måneder. Alle børnene
er vendt tilbage på nær tre mindre
drenge. Forstander Heshron Rahmi
regner med, at de kommer snart,
det drejer sig sikkert bare om, at en
voksen kan ledsage dem på turen til
Albella.
Heldigvis havde hjemmet et stort
lager af ris, linser, tørrede bønner,
hvidløg, olie, sukker, ingefær og lignende, men friske grøntsager, kød og
æg måtte købes på det sorte marked
til dobbelte priser. Mælken fik hjemmet fra deres egne køer.

Efter den første måned løb Heshrontør for kontanter, og ingen ville
acceptere checks, fordi bankerne også
var lukkede. To gange lykkedes det
ham dog at tage de 100 km ned til
Siliguri med en særlig tilladelse fra de
lokale politikere til at hæve penge i
banken.
40 drenge blev tilbage på Albella
under strejken. Det var børn, der
kommer meget langvejs fra, og hvis
forældre/ familie ikke kunne få tilladelse til at komme frem.

gene i to til tre timer dagligt. De
ældre drenge fik private lektioner af
en lærer fra high school, så de var i
stand til at fortsætte med selvstudie.
Derudover blev der spillet meget
fodbold og set TV.
Livet glider nu mere og mere tilbage
til normal gænge. Glæden er stor
over, at stort set alle er vendt tilbage,
håbet er at de sidste tre drenge snart
kommer, så alt er godt igen.

En af Albellas egne lærere, som bor
lige ved siden af, underviste dren-

Albella-drengene er tilfredse med at livet igen er normalt
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100 efterskoleelever
diskuterede
diskrimination
Århus-gruppen vil markedsføre Verdens Børn gennem dialog
AF NATHALIE EMSØ

I efteråret gæstede Århus-gruppen
Viby Efterskole på Fyn for at snakke
diskrimination, og hvordan man som
frivillig kan agere i den sammenhæng.
Målet med oplægget var at udfolde
forskellige perspektiver på diskrimination, og hvilke konsekvenser det kan
have. Både for det barn/den voksne
der bliver diskrimineret, og for det
samfund som viderefører bestemte
menneskesyn gennem diskrimination.
- Når et individ diskrimineres ender
det med at se sig selv gennem de diskriminerendes øjne – og det er i min
optik det største problem for det frivillige arbejde, sagde Maria Bork Kruse,
der stod for oplægget i samarbejde
med Line Birk Kristiansen, ligeledes
fra Århus-gruppen.
I forløbet blev eleverne bedt om selv
at reflektere over, hvorfor nogle mennesker bliver diskrimineret, og hvilke
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konsekvenser det kan have. Eleverne
var meget engageret og bidrog meget
til belysning af emnet.
- Det var en fornøjelse at besøge efterskolen og se, hvor stor interesse elever
havde for emnet og Verdens Børns
arbejde generelt, konkluderede Maria
Bork Kruse efter mødet.

At skabe synlighed omkring
Verdens Børn
En af Verdens Børns kerneværdier er,
at alle fadderbidrag ubeskåret går til
barnet, så der er ikke mange penge til
synlighed og markedsføring.
Derfor har Århus-gruppen tænkt i
alternative baner og bruger dialogen
som markedsføringsredskab, fortæller
Maria Bork kruse om Århus-gruppens
arbejde.
- Der bor ikke en sælger i min mave,
siger hun. - Men jeg vil til gengæld

hellere end gerne i snak med andre
mennesker og der igennem fortælle
dem om vores arbejde og måske
endda smitte dem med mit enga
gement.

Kunne du tænke dig at få
besøg af Verdens Børn?
Hvis du kender en eftersko
le, folkeskole, højskole eller
virksomhed, der også kunne
være interesseret i at få
besøg af Verdens Børn, så er
du meget velkommen til at
kontakte Maria Bork Kruse,
projektleder i Århus-gruppen
på maria@axios.dk
eller 42 20 60 20.
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Stor tilgang af projektog madsponsorer
En gennemgang af formålsbestemte indtægter viser bl.a.
en fordobling af de to sponsor-kategorier
AF FLEMMING B. PEDERSEN

Foreningen har i årets første ni
måneder modtaget 453.385 kr. i
”formålsbestemte indtægter”. Hertil
kommer betalingerne fra fadderne
til godt 2.130 børn. Ligesom fadderbetalingerne videresendes de formålssbestemte indtægter ubeskåret til
projekterne.
De 453.385 kr. udgøres hovedsagelig
af donationer til specifikke projekter.
Herved bliver det muligt at afhjælpe
vigtige behov på skolerne/børnehjemmene, så børnene f.eks. kan få
rent drikkevand og undervisningsmaterialer.
Der er også doneret penge til Uddannelsesfonden for Uganda og Bulgarien, ligesom beløbet indbefatter gaver
til fadderbørn.

Beløbet inkluderer de 30.000 kr., som
blev udloddet af Slots- og kulturstyrelsen til konkrete, humanitære formål (”tipsmidler”) og som blev omtalt
i sidste nummer af medlemsbladet.
Den største enkeltpost er en donation
på 100.000 kr. fra Den Nissenske
Familiefond til påtrængende reparationsarbejder på børnehjemmet
for piger i Santibari i det nordøstlige
Indien.
Jeg vil gerne rette en varm tak til alle,
som har gjort det muligt at nå dette
pæne resultat.

Fordobling på ni måneder
En del af midlerne kommer fra de 51
projektsponsorer. Som projektsponsor
yder man et fast beløb - normalt

100 - 200 kr. om måneden - til et
bestemt projekt i stedet for at støtte et
bestemt barns skolegang.
Derudover var der ultimo september
33 personer, som løbende bidrager til
køb af mad til børnene på visse skoler og børnehjem. Et madsponsorat
ligger typisk på 50 kr. om måneden.
Antallet af disse bidragydere udgør
således tilsammen 84 personer.
Tallet skal sammenholdes med, at
der ved udgangen af 2016 var i alt
41 personer i disse to kategorier.
Der er med andre ord sket en fordobling af antallet på kun ni måneder,
og det er naturligvis meget opmuntrende.
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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.

JULEN NÆRMER SIG, OG BUTIKKEN HAR IDÉER TIL GAVER
Butikken har fået ting fra Uganda, Sri Lanka og Indien,
der kan bruges som julegaver, mandelgave – eller bare
som gave! Er det noget for dig, så kontakt Bente Fabech,
tlf. 2336 6328 eller mail bente.fabech@gmail.com.

Der er ikke indkøbt ret mange af hver, så du må ikke blive
skuffet, hvis der er udsolgt. Alle priser er inkl. forsendelse
af et stk. Portoen kan blive lidt højere, hvis du køber flere.
Evt. overskud går til Verdens Børn.

Halskæder fra Uganda

Små beholdere af sten

Sovemåtter fra Nordindien

Koste til dekoration

Skåle af naturmateriale

Små punge fra Sri Lanka

De hvide kæder med sneglehuse, de
såkaldte ”Jobstårer” fås i 80 el. 200
cm. De kulørte er fra kort til lang!
Kort halskæde 70 kr.
Lang halskæde 100 kr.

Friske dekorative fejekoste lige bragt
hjem fra Uganda, ca. 50 cm lange!
Pris 60 kr.

Kan bruges til saltkar eller som beholder til et lille smykke. Forskellige størrelser, ca. 5-6 cm x højde 5 og 3 cm.
Pris 35 kr.

Bestil lille (13-17 cm)
eller stor (ca. 21 cm).
Pris 65 kr.

Indiske sovemåtter på 115 x 180 cm.
Kan fx bruges som gulvtæppe i børneværelse eller på altan/udestue
Pris 250 kr.

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

Indiske aluminiumskar
Brevmappe

Fine indiske brevmapper lavet i stof,
kan bruges til mange ting.
Pris 75 kr.
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Taske og pung

begge lavet i læderbatik
Taske 250 kr.
Pung 200 kr.

Det vides ikke om de overholder de
krav, vi i Danmark sætter til køkkengrej, men de kan bruges til mange
andre ting.
Pris 125 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

Tingordner

Tingordner til breve eller til
brug i badeværelset.
Pris 70 kr.

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

Wagn Winkel
tlf. 33 24 02 09
23 92 46 05
annetteogwagn@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

Silkeposer

Fine og anvendelige indiske
silkeposer. Højde ca. 15 cm.
Pris 65 kr.
…… og der er selvfølgelig
også alle vores kendte ting.
Se https://verdensboern.
dk/butik, herunder

Gavekort

En god gave til børnebørn,
der har alt. Du bestemmer
prisen!

IT-administrator
Gert Ohl
go@verdensboern.dk

Projektansvarlige
Uganda
Wagn Winkel
tlf. 33 24 02 09/23 92 46 05
annetteogwagn@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 2016; 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
annetteogwagn@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 15.600 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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www.sankt-petri.dk

www.verdensboern.org

Fra kl. 14 sælger Skoleforeningen gløgg
og småkager foran kirken til fordel for
skolens aktiviteter, som f. eks. klasse- og
korrejser. Hjertelig velkommen!

Liebe Alte Weihnachtslieder
En rejse gennem advents- og juletidens sangskat
fra flere lande og tider
Kantorei Sankt Petri, Kinderchor Sankt Petri
Mark Baumann og Sandra Mogensen, dirigenter og orgel
Entré kr. 100,-, elever og studerende kr. 50,-. Børn under 12 år,
som kommer sammen med deres forældre, har fri adgang, men
skal have en billet. Billetter fås hos billetto.dk og på
kirkekontoret, man-tor, kl. 9-12 Larslejsstræde 11, kld.
Billetindtægterne går til fordel for Organisationen Verdens Børn

Verdens Børn ønsker vore
faddere, medlemmer, sponsorer
og samarbejdspartnere
en glædelig jul og godt nytår
og takker samtidig for jeres velvilje
og støtte i det forløbne år!

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

Lørdag den 9. december 2017 kl. 15
Sankt Petri Kirke
Sankt Peders Stræde 2
1453 København K

