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LEDER

Hvordan kan vi
bedre bistå vores projekter
En væsentlig del af de børn, vi støtter,
videreuddannes andre steder end på vores projekter
AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, FORMAND
De 17 skoler og børnehjem, som
Verdens Børn samarbejder med, er
meget forskellige. Ikke blot ligger
de på forskellige kontinenter (Asien,
Afrika, Europa) - de har også meget
forskellig økonomi. Et par af dem
får ingen økonomisk hjælp ud over
støtten til fadderbørnene. Andre er
regeringsskoler, og de får derfor i det
mindste nogle af lærerlønningerne
betalt. Og enkelte får både offentlig
støtte samt hjælp fra andre private
hjælpeorganisationer end Verdens
Børn.
Men én ting har de 17 skoler og
børnehjem til fælles: De ønsker alle,
at der er flere midler til rådighed,
så rammerne omkring børnenes
uddannelse bliver endnu bedre.

UTRADITIONELLE
TANKER
I den kommende tid vil Verdens
Børn derfor sætte mere fokus på,
hvordan vi kan blive bedre til at
bistå projekterne.
En oplagt metode er prøve at
skaffe flere faddere til navngivne

børn. Kommer der 20 sådanne nye
faddere, vil der på årsbasis være
yderligere 26.400 kr. til disposition,
hvis alle børnene er hjemmeboende.
Hvis flere yder ”projektstøtte”
fremfor - eller som supplement til at støtte et navngivet barn, vil der
også blive flere støttekroner.
Ligeså naturligvis hvis der via
fundraising skaffes ekstra, formålsbestemte midler.
Men måske vi er nødt til også at
tænke lidt utraditionelt. Jeg tænker
specielt på, at støtten til et barn
under videreuddannelse gavner ikke
samarbejdspartneren i samme grad,
som hvis støtten gjaldt et barns
grunduddannelse.
Vor kerneydelse er grunduddannelse. Det er defineret som uddannelse til og med 10. klasse, dog 7.
klasse i Uganda. I dag er ikke desto
mindre 21 % af de børn, som Verdens Børn støtter, fyldt 18 år.
Jeg vil her indskyde, at ifølge
FN´s Børnekonvention ophører
man med at være et ”barn”, når
man fylder 18 år.

USIKKERT AT ØGE FADDER
BETALINGERNE
Naturligvis skal faddere kunne vælge
at fortsætte med at støtte deres barn,
også efter at det er fyldt 18 år. Men
måske vi skal være mere restriktive,
hvad angår foreningens egne midler,
så de kun undtagelsesvis går til børn
over 18 år.
Endelig er der - rent hypotetisk
- den mulighed, at fadderbetalingerne sættes op. Fra 2001 til 2009
var taksterne pr. måned 100 kr. for
hjemmeboende børn og 180 kr. for
børn på børnehjem. De blev sat op
med 10 kroner pr. 1. januar 2009.
Man kan mene, at der må være
ret selvfølgeligt, at taksterne bør
sættes op, eftersom de har ligget omtrent på samme niveau i 17 år. Men
det er ikke så ligetil, for der er ikke
sikkert, at alle vore faddere i givet
fald godt vil betale mere end i dag.
Det eneste, som er sikkert, er at
bestyrelsen vil være meget opmærksom på projekternes økonomi i
tiden fremover.

Vores kerneydelse er grunduddannelse,
ikke desto mindre er 21 procent af de børn,
Verdens Børn støtter, fyldt 18 år.
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Det er med
blødende hjerte…
Tak til alle, der besvarede spørgeskemaet
om VB’s medlemsblad. Og tak for de mange pæne ord,
der er rettet til de frivillige i Verdens Børn
AF HANNE GREGERSEN, REDAKTØR

SPONSORATER 2017
Trasborg 700.000 kr.
Den nissenske Familiefond
100.000 kr. til en stærk tiltrængt
restaurering af bygningerne på
Santibari
Medarbejdernes Honorarfond i Novo-gruppen 30.000 kr.
til vandprojektet på Kakundi
Tipsmidlerne 30.000 kr. til
vandrensning på Happy Home
og høreapparater til børn på
døveskolen i Colombo
Salg af brugte frimærker
60.000 kr. til primært Seva
Kendra klinikken og døveskolen
i Colombo.

BØRNETAL
Ved udgangen af 2017 fik 2.239
børn støtte via Verdens Børn på
vores i alt 17 projekter.
De 2.138 af børnene fik
støtte fra en fadder. Desuden
støttede foreningen som sådan
47 børn uden faddere, så de
kunne blive videreuddannet, og
54 grundskolebørn, som ikke
længere havde en fadder.
Herudover bidrog 87 med
projektstøtte og madfadderskaber.
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Med spørgeskemaet ønskede vi at
høre læsernes syn på at mindske
udgifterne til bladet. Dels ved at
reducere antallet af numre fra fire til
tre gange om året, dels ved at sende
flere blade via mail og dermed spare
porto.
Besvarelserne var mange – og meget forstående. Flere tilkendegav, at
det var med blødende hjerte, de sagde ja til at modtage bladet på mail,
men når pengene kunne bruges til
gavn for børnene, var det i orden.
Men en del sagde også nej tak. De
gav bladet videre, lagde det i lægens
venteværelse eller lod naboen læse
med. Andre brød sig ikke om at læse
på skærm, havde ikke mailadresse, og så var der dem, som ganske
rigtigt pointerede, at de fik så rigeligt
med mails i forvejen, at bladet kunne
drukne i mængden. Der var også
fadderen, som bare nød at få bladet
fysisk i hånden og læse det til sin
kaffe.
Fra Verdens Børn vil vi gerne understrege, at vi er glade, hver eneste
gang et blad bliver læst - uanset hvor
og hvordan.
Facit af de mange svar er, at yderligere små 400 blade kan sendes pr.
mail fremfor med posten – udover
de ca. 230, der i forvejen modtager
det ad den vej.
Alternativet – at få et link tilsendt
og læse bladet via VB’s hjemmeside
faldt i nogles smag, mens mange
åbent erkendte, at så langt kom de
nok ikke.

FLERTAL FOR TRE NUMRE
Derimod var der langt mere enighed
ang. udgivelsesfrekvensen. Her var
en massiv accept af, at tre årlige udgivelser - også blandt de modtagere,
som ønskede at holde fast i papirudgaven. Enkelte foreslog 1-2 numre
årligt, eller at VB kun udsendte et
årligt nyhedsbrev.
Punktet om antal udgivelser skal
dog drøftes nøjere i bestyrelsen.
Bekymringen går på, at vi dermed
svækker kommunikationen med
vores faddere og samarbejdspartnere. Den digitale modtagelse af bladet
er imidlertid effektueret fra og med
dette nummer.
Et andet ret gentaget ønske har
været, at al korrespondance med
Verdens Børn gik over nettet. Desværre er vores it-system ikke gearet
til det, men problemet kan måske
løses, når det nye er kommet i hus.

Har du ikke fået bladet på mail eller
post som ønsket, så giv endelig lyd,
hg@verdensboern.dk.
I øvrigt vil vi gerne undskylde, at det gik
knapt så let som vi havde forventet at
finde og udfylde spørgeskemaet digitalt.

Mønsterbrydere
og rollemodeller
To piger kan afslutte høje uddannelser, og 3-4 knægte er på vej

AF HANNE MATTHIESEN,
PROJEKTANSVARLIG
To af V. Sithurs piger kan her til
sommer afslutte en videregående
uddannelse. Chithra afslutter med
en mastergrad i økonomi og computer, og Nivetha får en bachelor i de
samme fag.
For begge pigers vedkommende
venter der dem nu et godt og vellønnet job i en bank. Det er med til at
motivere de andre børn til at gøre
en særlig indsats, og for øjeblikket er
der 3 – 4 velbegavede drenge i 10.
klasse, der slider i det for at få en
god eksamen og gøre sig egnede til
en god uddannelse.
Jeg har kendt både Chithra og
Nivetha fra de var helt små og har
siden fulgt dem år for år. Da Chithra var omkring 12 år, fortalte jeg
hende, at hendes faddere var villige
til at fortsætte støtten til hende, indtil hun havde fået en uddannelse.
På det tidspunkt var det vildeste,
hun kunne forestille sig,
et sykursus!
Chithra i den røde kjole i midten i 2006

Chithra og Nivetha
februar 2018
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Nu er der
styr på V. Sithur
Faste lektielæsningstider og hjælpelærer
øger børnenes udbytte af skolegangen
AF HANNE MATTHIESEN, PROJEKTANSVARLIG

Pigerne har nu også fået nye toiletdøre

Årets besøg på det lille børnehjem i
V. Sithur var en dejlig oplevelse. Der
har i en årrække været problemer på
V. Sithur på grund af for dårlig og
mangelfuld ledelse, men efter at Benjamin Sudhakar for et par år siden
overtog ledelsen, er det gået støt og
roligt fremad, og V. Sithur er nu et
velfungerende børnehjem med sunde,
glade og trygge børn.

Benjamin har sat øget fokus på børnenes udbytte af deres skolegang, og
der er indført faste lektielæsningstider, hvor der kommer en hjælpelærer og hjælper børnene med deres
lektier. Børnene kommer fra hjem,
hvor forældrene hverken kan læse
eller skrive, og skolegang og uddannelse har ikke været prioriteret højt i
hjemmene.

Der er i alt 50 børn fra fem år og
opefter, og de har alle fadderskab
hos Verdens Børn.

SIDDEFLISER ØNSKES
I Sydindien bliver det mørkt allerede omkring klokken 18.30. Der er
derfor blevet sat kraftig udendørs
belysning op foran både drengenes
og pigernes sovesal, hvor børnene
nu kan sidde og lave lektier om
aftenen.
De sidder på den bare jord, og
især efter regntiden bliver jorden
hård og knoldet, så der er et stort
ønske om en flisebelægning, de kan
sidde på. Penge, der indbetales som
projektstøtte til V. Sithur, øremærkes
til dette formål.
Drengene fik nye toiletdøre sidste
år, og pigerne havde i år et stort ønske om også at få nye døre til deres
toiletter. Dette ønske er allerede opfyldt takket være en gavmild fadder.

Børnene sidder på den bare jord
når de laver lektier
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Fra gedehyrde
til sygeplejerske
Blandt årets mange gode og store oplevelser ved besøget på
Happy Home i Sydindien var mødet med 22-årige Sathya Priya.
AF HANNE MATTHIESEN,
PROJEKTANSVARLIG

Happy Home ligger i bjergene, men
Isaac Nathaniel fra Happy Home
stødte for år tilbage på Sathya Priya
under et besøg i lavlandet. Her
vogtede hun geder sammen med sin
familie, der er fattige gedehyrder.
Mødet førte til, at hun som 11-årig
fik fadderskab på Happy Home og
dermed mulighed for at komme i
skole.
Ligesom mange af de andre
Happy Home-piger, kom hun til
at bo på det kollegium/hostel, der
hører til pigeskolen. Det var langt

og dyrt at rejse til familien i lavlandet, så Sathya Priya har i alle årene
tilbragt sine weekender hos familien
Nathaniel, hvor hun er blevet som
datter af huset. Her har jeg mødt
hende år efter år ved de årlige
besøg, og har kunnet følge hendes
udvikling fra skolepige til ung kvinde, der nu er blevet færdiguddannet
som narkosesygeplejerske. Hun har
fået et godt og vellønnet arbejde på
et hospital i byen Ooty, hvor Happy
Home også ligger.
Glad og stolt mødte hun ved

dette besøg op med gaver, hun havde købt for sin første løn. Plejemor
Margaret på Happy Home fik en
ny sari, og til mig havde hun købt et
lille sølvarmbånd, som jeg har båret
lige siden. Det er for mig blevet
symbol på, at arbejdet for Verdens
Børn nytter og medvirker til, at livsvilkårene kan blive så meget bedre
for de børn og unge, der er heldige
at få et fadderskab.

Her øver Sathya Priya sig på at tage blodtryk på sin ”plejebror” Manoj på Happy Home
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Adiso Marys hverdag på
og hendes faddere på

10-årige Adiso Mary fra Uganda og
danske 11-årige Alma fra Ugandavej
skriver sammen

Adiso Mary er 10 år og går i 4. klasse (primary 4), der er ca. 50 elever
i klassen. Hun bor på skolen alle
ugens syv dage. Adisos familie bor i
en lille landsby, Dakabela, 20 km fra
skolen. Hendes forældre er så fattige, at de ikke kan have hende boende derhjemme. Når Adiso Mary
en sjælden gang er hjemme hos sin
familie, bor hun hos sin onkel.
Adiso Mary fortæller, at hun er
glad for at gå på skolen, og hun ville
gerne fortælle os om sin hverdag.

ADISO MARYS HVERDAG
Adiso Mary står op kl. 5 hver morgen. Sammen med de andre piger,
som også bor på skolen, fejer hun og
gør rent på skolens område, hvoref-

8

Adiso Mary med brevet fra Alma
ter hun går i bad. Kl. 7 drikker alle
børnene vand og te, derefter starter
undervisningen kl. 7.30, hvor der
står i bl.a. matematik, naturfag og
engelsk på skemaet. Al undervisning
på skolen foregår på engelsk.
Kl. 10.30 spiser Adiso Mary posho,
som er en grød lavet på majsmel og
vand. Der er igen undervisning fra
kl. 11 og frem til frokosten kl.13,
hvor der serveres posho og bønner.
Undervisningen starter igen
kl. 14 og varer til 17.30 med små
pauser ind i mellem. I pauserne er

Adiso Mary på skolens udeområde
sammen med skolens ca. 700 børn,
hvor de kan få bønnegrød som
eftermiddagsmåltid.
Når undervisningen er slut 17.30
vasker Adiso Mary sin skoleuniform
og børster sine sko, og kl. 18 samles
alle piger, der bor på skolen, til
aftenbøn.
Aftensmaden serveres 18.30
fra skolens store 350 liters gryder.
Sædvanligvis får Adiso og de andre
børn posho og bønner til aftensmad.
Børnene spiser sammen i skolens
store madsal.
Kl. 19.30-21.30 finder dagens
sidste undervisning sted, hvorefter Adiso Mary kan gå til ro i sin
sovesal efter en undervisningsdag på
sammenlagt 8 ½ time, der strækker
sig fra kl. 7.30 om morgenen til
sengetid kl. 21.30
Hver søndag morgen går Adiso
Mary sammen med de andre elever
på skolen i en kirke, som ligger i
nærheden af skolen.
Adiso Mary bor i sovesal sammen
med 52 piger, som alle passes af
deres matrone, Grace, som hjælper
dem i dagligdagen.
Adiso Marys faddere fra Ugandavej,
Martin, Janne og deres 11-årige
datter Alma fortæller, at da de bor i
Haveforeningen Uganda på Ugandavej i København, var der ingen
tvivl om, at de selvfølgelig skulle
have et fadderbarn fra Uganda.

Maderaskolen
Ugandavej
AF BETINA SANDBERG
CHRISTENSEN

VERDENS BØRNS PRO
JEKTA NSVARLIGE MIE
HOLM OG PROJEKT
ASSISTENT BETINA
SANDBERG CHRISTENSEN
FULGTE UNDER DET
OBL IGATORISKE TILSYN
AF MADERA GIRLS
PRIMARY SCHOOL I
FEB RUAR 2018 FADDER
BARNET ADISO MARYS
HVERDAG.

Martin og Janne syntes, at det var
oplagt støtte en piges skolegang, så
Alma dermed kunne lære mere om,
hvordan det er at leve og gå i skole i
et udviklingsland.
Under Verdens Børns besøg på
Madera-skolen fik Adiso Mary overbragt et brev og nogle farveblyanter
fra Alma.
Alma fortæller, at hun synes,
at det er spændende at følge med
i, hvordan det er at gå i skole i
Uganda, da det er helt anderledes
end i Danmark. Pigerne skriver til
hinanden på engelsk.
I den forbindelse påpeger Martin,
at det også er rigtig god læring for
Alma, som får øvet sig i engelsk.
Og Alma – hun venter nu spændt
på at få svar tilbage fra Adiso Mary.

EN VERDEN TIL FORSKEL
Der er ingen tvivl om, at den månedlige støtte fra familien på Ugandavej gør en verden til forskel for
Adiso. Under Verdens Børns besøg
på skolen, skrev hun et brev med en
stor tak for støtten og for brevet og
farveblyanterne til Janne, Martin og
Alma. Et brev de får i forbindelse
med det årlige sommerbrev,
som alle faddere modtager.

P4 byder os velkommen
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Her lever VB’s
2.239 fadderskabsbørn
BULGARIEN

UGANDA

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

Mukono Projektet omfatter en 2-årig
forskole, en grundskole og en
kostafdeling for børn, der ikke kan
bo hjemme. Til forskel fra andre
projekter får hverken Mukono eller
Kakundi statstilskud. Grundskolen
varer kun syv år. En del børn får
også støtte til real- eller gymnasieuddannelse på en privat skole eller
en teknisk uddannelse fra faddere
og Uddannelsesfonden. I 2017 fik
alle børnene efterset og ordnet deres
tænder.

Dupnitsa De fleste af fadderbørnene
bor enten på børnehjemmet eller
i et nyt, nærliggende hus. Andre
kommer på børnecentret om dagen
for at tage del i fritidsaktiviteter og
for at få frokost og et bad m.v. Unge,
som videreuddanner sig, kan bo i en
drenge- eller pigebolig.
Lukovit Her sponsoreres 18 handicappede børn, og det er vort mindste projekt. Børnene bor i to mindre
boligenheder. Hvis det er muligt,
går de i byens skoler og kommer
på det nye socialcenter. Dér er der
mulighed for træning og behandling
og for at tage del i fritidsaktiviteter.
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Kakundi. Personalet på skolen og
børnehjemmet er meget engagerede. En tredjedel af fadderbørnene
er i gang med at dygtiggøre sig efter
7. klasse. Skolen fik sidste sommer
sagkyndig hjælp fra to frivillige, så
der kunne opsamles mere vand og
installation af et filtreringssystem,
der gør det sikkert at bruge det
opsamlede vand.
Madera. Skolen er en offentlig skole
for piger fra 1. - 7. klasse, og den
har over 800 elever. Skolen er meget
afhængig af vores støtte og forældrebetaling, da staten kun aflønner 1/3
af personalet.

På grund af tørke steg fødevarepriserne voldsomt i 2017. Heldigvis
lykkedes det at bespise pigerne.
Mere end 30 af fadderbørnene
videreuddannes på andre skoler og
uddannelsessteder.
Entebbe. De fleste børn på skolen er
fysisk eller mentalt handicappede,
hovedparten er dagelever, mens
de øvrige bor på skolen. De skal
lære at blive selvhjulpne trods deres
handicap. Nogle af fadderbørnene
er flyttet til andre lokale skoler, da
Entebbe-skolen ikke længere kan
imødekomme deres behov for læring. Der bliver fulgt grundigt med i
deres skolegang på de andre skoler.
Lwamaggwa Agrobusiness Network Project, LAP-3. Indsatsen retter sig mod
ca.1.300 familier på mindre jordbrug nær Kakundi-skolen. Der satses især på kompetenceopbygning,
så de kan producere og dermed
sælge mere. Bevillingen er på ca.
2.000.000 kr. for årene 2014 – 2018
og kommer fra Danida via CISU.

Børnene bor på 17 projekter
i tre verdensdele.
Hvor og på hvilke projekter kan du se her
NORDINDIEN

SYDINDIEN

SRI LANKA

Dip Children´s Campus (tidligere Durgapur Child Care) for børnehjemsbørn og
hjemmeboende børn. Mange af dem
klarer sig rigtig godt i skolen. Der er
foreløbig oprettet én klasse, hvor al
undervisning er på engelsk. Der var
to danske frivillige på projektet i en
del af 2017.

Kariyalur er knyttet til en regeringsskole. Vejene er få og dårlige, så en
plads på hjemmet er ofte den eneste
mulighed for regelmæssig skolegang.
Når børnene som 5-årige bliver
optaget, er de tit fejl- eller underernærede. Der er blevet satset mere på
lektielæsning, og alle afgangseleverne bestod eksamen.

Senkadagala School for Deaf and Blind
er både for blinde/stærkt svagsynede og for børn, som er døve/
alvorligt hørehæmmede. De fleste
bor på skolen. Landets almindelige
læseplan bliver fulgt, men der gives
også undervisning i blindskrift og
tegnsprog. Flere af eleverne opnår
imponerende resultater ved provinsprøven efter 5. klasse. De ældste
elever tilbydes kurser i praktiske fag.

Santibari er et trygt og godt hjem for
piger fra yderst fattige familier. Der
er store ambitioner for pigernes videreuddannelse. Desuden er der en
forskole for hjemmeboende piger og
drenge samt en sundhedsklinik, Seva
Kendra. Dén tjekker pigerne helbred
og er rammen om forebyggende
sundhedsarbejde i landsbyerne.
Albella Boys Home omfatter et velfungerende drengehjem, ligesom omkring 50 dagelever – piger og drenge
- støttes. Heldigvis vente næsten alle
drengene tilbage efter en langvarig
strejke, hvor forældre/formyndere
havde hentet dem hjem. Flere drenge er kommet på universitetet for at
tage en bachelorgrad eller lign.
Khelaghar har plads til ca. 100 børn.
Ventelisten er lang; især piger søger
optagelse. Også en del hjemmeboende børn støttes. Projektet har
desuden et godt program for børn
i nærområdet: små børn kan få formiddags-skolegang, større børn kan
lære at bruge computer og kvinderne kan lære håndarbejde.

V. Sithur er et lille børnehjem, der
ligger i et meget fattigt område
præget af vold og alkoholmisbrug.
En plads på hjemmet betyder en
tryggere hverdag, sund mad og
regelmæssig skolegang. Børnene er
ofte fejl- eller underernærede, når de
optages. Takket været gode og nærende måltider virker alle børnene
sundere og mere energiske end før.
Happy Home. Det er en familietrust,
der hjælper fattige børn og deres
familier. Mange af børnene har et
dårligt helbred på grund af dårlig
eller forkert ernæring, så de får
ekstra vitaminer og kosttilskud.
Skolegang og uddannelse prioriteres
højt, og efter endt uddannelse kan
de unge forsørge sig selv og hjælpe
familien.

National Council for the Deaf har
tilknyttet et børnehjem. Samme
sted findes en høreklinik for ambulant konsultation og behandling.
Også her følges landets almindelige
læseplan suppleret med specialundervisning. Undervisningsministeriet
har igen i 2017 udtrykt anerkendelse vedr. børnenes indlæring og
miljøet på hjemmet. Flere af de
ældre elever deltager i jobtræningsprogrammer.

Sct. Joseph Development Trust er vores
største projekt med over 450 børn.
Der er et børnehjem for piger med
en separat afdeling for drenge op
til ca. 11 år; et hjem for piger uden
familie og et hjem for handicappede børn. Desuden uddannelsesprogrammet Nyt Liv, hvor særligt
fattige, hjemmeboende børn får
lektiehjælp, lægehjælp, skoleuniformer m.v. En stor del af børnene får
støtte til videreuddannelse.
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Generalforsamling
med stift blik
på økonomien
Tilbagegangen i antallet af fadderskaber er glædeligvis mindre end tidligere
år, sagde Flemming B. Pedersen i sin
formandsberetning.

Umiddelbart er Verdens Børn et
godt papir. Indtægterne steg i 2017
med en kvart million kroner til 6,2
mio., egenkapitalen udgør 4,2 mio.,
hvoraf 3,1 mio. kr. er fri egenkapital. Der er da også en lydefri påtegning fra revisor.
I realiteterne verden er billedet
dog mere broget, gjorde formanden,
Flemming B. Pedersen, klart, da han
på vegne af den fraværende kasserer
fremlagde regnskabet. 2018 er første
år uden vores betydende sponsor, tøjindsamlingsfirmaet Trasborg, og en
god del af den frie egenkapital skal
bruges til udskiftning af foreningen
16 år gamle edb-system, der ikke
længere kan det, som skat kræver,
det skal kunne.

DEN PERMANENTE
TØJINDSAMLING
Derfor var generalforsamlingen
også præget af et blik stift rettet
på økonomien. En del af debatten
drejede sig om, Den Permanente
Tøjindsamling, DPT, der gerne vil
samarbejde med VB, men indtil
videre kun opererer på Sjælland og
omkring Viborg. Svendborg er også
inde i firmaets overvejelser, hvis det
kan kaste tøj nok af sig. Hvor evt.
nye containere fra DTP kan placeres, må de frivillige i Verdens Børn
finde ud af. Med det formål var der
enighed om at udpege en container-koordinator.
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Mens fadderskabspengene er bundet
til børnene, er kontingentkroner frie
midler, der kan bruges til driften.
Så i jagten på indtægter tilsluttede
forsamlingen sig bestyrelsens forslag
om at hæve medlemskontingentet
til 150 kr. årligt, efter det har ligget
uændret på 100 kr. i en lille snes år.
Med 800 medlemmer giver det en
merindtægt på 40.000 kr.
-Det er et krav, at frivillige skal
betale kontingent, mens det er op til
fadderne, om de vil, understregede
Flemming B. Pedersen og tilføjede:
-Men det vil være meget kærkomment om flere faddere også vil
betale kontingent.

OG SÅ TIL
BESPARELSER
Besparelser er lige så gode som
ekstra indtægter, så generalforsamlingen besluttede – trods stor
tilfredshed med revisionsfirmaet
Deloitte gennem årene – at skifte til
det statsautoriserede revisionsselskab
Martinsen med hovedsæde i Århus.
Udover at udgøre en besparelse er
det også god regnskabsskik med
jævne mellemrum at skifte revisor.
Noget Danida anbefaler, for at få
friske øjne på regnskabet, forklarede
formanden.
Set i lyset af den trængte økonomi har bestyrelsen været påholdende
i 2017 og undladt at overføre ekstraordinære penge til projekterne. Men
børn, der mistet deres faddere, skal
fortsat støttes, lyder beslutningen,
så fokus er rettet mod at skaffe flere
faddere. I de drøftelser, som bestyrelsen startede allerede, da Trasborg
varslede sin ”udmeldelse”, sigter
sparekniven mod udgifter til rejser

for de projektansvarlige, porto, blad
etc., men fordele og ulemper ved
tiltagene, skal vurderes nøjere.

STADIG MUSKLER
Trods den økonomiske smalhals
er Verdens Børn ikke frataget sine
muskler. Omkring 60 frivillige arbejder gratis med små og store opgaver,
og flere vil gerne være med - også
når det gælder tungere funktioner
som at træde ind i bestyrelsen eller
påtage sig hvervet som projektansvarlig.
Bestyrelsen har nedsat en virksomhedsgruppe med henblik på, at
få virksomheder til at tegne sponsorater til 1.000 kr. pr. måned. Bidrag i
form af projektstøtte og madfadderskaber er nu en fast del af Verdens
Børns palet, og opdateringen af
foreningen på de sociale medier

Blandt mange andre aktiviteter sælger
Svendborg-afdelingen fuglehuse, fortalte
Helle Holten og Joan Fuglehave

Budgettet for 2018
opererer med
et driftsunderskud
på 340.000 kr.
AF HANNE GREGERSEN,
REDAKTØR

er årsag til mange af de ca. 100 nye
fadderskaber, der er blevet tegnet.
-Dermed blev tilbagegangen i fadderskaber i 2017 kun på 33, og
mindre end tidligere år, noterede
Flemming B. Pedersen, der varmt
takkede de frivillige, fadderne og de
mange sponsorer, der stadig betænker Verdens Børn.
-Jeg håber, at alle i Verdens
Børn-familien vil intensivere indsatsen for at skaffe de helt nødvendige,
nye indtægter, sluttede han.
Efter generalforsamlingen berettede Helle Holten og Joan Fuglehave fra Svendborg lokalafdeling
om de mange ting, som de gør på
Sydfyn for at udbrede kendskabet
til Verdens Børn, og skaffe flere
penge til børnene. Bagefter fortalte Kristina Andersen om alle de
gode ting, som sker på Mukono
Children´s Home, og hun viste små
filmklip fra børnenes hverdag.

Med små filmklip beskrev Kristina
Andersen de mange gode fremskridt
på Munoko

Formandsskifte i
Verdens Børn
Under punktet ”Eventuelt” på
generalforsamlingen varslede
Flemming Bjørk Pedersen, at
han gerne ville trække sig fra
formandsposten, hvis der i den
nyvalgte bestyrelse kunne findes
en, der ville træde i stedet.
På det konstituerende møde
lykkedes det at få kabalen til at gå
op, så Flemming B. Pedersen fik sit
ønske opfyldt. Det er dog ikke et
farvel til den driftssikre formand,
han fortsætter i bestyrelsen på en
mere menig plads, som det også
fremgår af nedenstående hilsen til
faddere, medlemmer og frivillige i
Verdens Børn.

sen fortsat gøre mit til, at Verdens
Børn forbliver en vigtig aktør til
gavn for udsatte børn.
Jeg er sikker på, at Verdens
Børn vil trives med den nye formand, Tue Bo Hansen.

Flemming Bjørk
Pedersen
Afgående formand

TAK FOR DENNE GANG!
Efter fem år på formandsposten
vil jeg gerne have mere tid til min
familie og andre gøremål. Derfor
sagde jeg på generalforsamlingen,
at jeg ikke ønskede at varetage
opgaven i yderligere 12 måneder.
Jeg har været glad for tiden som
formand: For faddernes og andre
sponsorers tydelige opbakning til
foreningens virke, og for det gode
samarbejde med kompetente og
engagerede bestyrelsesmedlemmer.
Det smertede mig, at vi i min
formandstid har været nødt til at
indstille samarbejdet for børnene
i Bangladesh, men det var nødvendigt. Heldigvis havde langt de
fleste faddere forståelse for situationen, så i stedet fik mange indiske
børn en fadder.
Jeg har boet og arbejdet 25 år i
udviklingslande, så jeg ved lidt om
de kolossale behov for at give børn
en god start på livet. Derfor vil jeg
som menigt medlem af bestyrel-

Formanden takkede Nathalie
Emsø, Wagn Winkel og Nickie
Spiele, der ikke ønskede genvalg,
for deres store indsats som bestyrelsesmedlemmer for Verdens
Børn.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Tue Bo
Hansen som formand, Nanette
Borges som næstformand og Bodil
Mortensen som kasserer
På side 15 i bladet ses en samlet
oversigt over bestyrelsen med telefonnumre og mailadresser
Verdens Børns nye formand,
Tue Bo Hansen overtog ved
årsskiftet opgaven som projektansvarlig for Kakundi-skolen i
Uganda. I den sammenhæng blev
han præsenteret i medlemsbladet
nr. 1-2018. Bladet kan også læses
på hjemmesiden https://verdensboern.dk/forside/nyheder/
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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 ASIEN OG UGANDA
Forår og sommer med udendørsliv og
gæstebud er kommet til Danmark.
Verdens børns projektansvarlige
bringer smukke ting hjem fra deres
besøg på skolerne. Butikken har fået
et meget begrænset antal af nogle

ting, der kan bruges som værtinde
eller værtsgaver – eller bare som gave
til dig selv? Dit barn eller barnebarn!
Er det noget for dig, så kontakt Bente
Fabech, tlf. 2336 6328 eller bente.
fabech@gmail.com.
Portoen er beregnet på køb af ét stk.

Særligt
smukke sjaler

Fine sjaler
fra Indien
Hvedevarmepude
Kontakt Helle Holten
tlf. 23 80 71 44
Pris
plus porto

150 kr.

Saltkar

Broderede
silkepudebetræk

Fine håndlavede pudebetræk,
ca. 42 x 39 cm.
Pris inkl. forsendelse

Smukke mønstrede
sjaler i fine farver,
str. ca. 0,75 x 2 meter.
Velegnede til en kølig
sommeraften,
selskaber mv.
Pris inkl. forsendelse

250 kr.

og kan blive lidt dyrere, hvis du køber
flere. Vi har også postkort, solcellelamper og halskæder.
Du kan se de fleste ting på vores
hjemmeside, www.verdensboern.dk.
Overskud fra salget går til Verdens
Børn.

Fine, lette og meget
smukke sjaler af
silke eller uld med
elefantmønster,
str. ca. 0,75 x 2 meter.
200 kr.

eller beholder til et lille smykke
Små beholdere af en stenart. Forskellig størrelse, men målene er ca. 5-6
cm x 5 og 3 cm i højden.
Pris inkl. forsendelse 35 kr.

Pris inkl. forsendelse

250 kr.

Indiske aluminiumskar

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.

Nøgleringe

Små punge fra Sri Lanka

Små punge af stof med lynlås,
men uden foer, 17x12 cm.
Pris inkl. forsendelse
25 kr.
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Fine nøgleringe
med metalmønter og små
plastfigurer,
ca. 10 cm lange.
Pris pr stk. 30 kr.
inkl. forsendelse

Små indiske æsker i lak

Æsker til et lille smykke eller blot til
pynt. Fine farve, flere former.
Pris inkl. forsendelse
40 kr.

Fadderskabskontoret, Verdens børn, Kaløvej 6, 8410 Rønde,
tlf. 70 26 01 06, fadderskab@verdensboern.dk

Bestyrelse
Formand
Tue Bo Hansen
tlf. 31 67 80 90
tue1975@gmail.com
Næstformand
Nanette Borges
tlf. 22 30 04 77
nanetteborges@hotmail.com
Kasserer
Bodil Mortensen
tlf. 40 37 38 49
mortensen.bodil@gmail.com
Per Lindrup
tlf. 86 26 45 25
phl@verdensboern.dk
Merete Hansson
tlf. 23 37 05 62
mh@verdensboern.dk
Bente Fabech
tlf. 23 63 63 28
bf@verdensboern.dk
Flemming Bjørk Pedersen
Tlf. +46 152 10 819
+46 73 89 99 763
fp@verdensboern.dk
Berit Heer Henriksen
tlf. 50 55 85 70
berit@sproglig.dk
Zeynep Celik Basoda
tlf. 31 31 12 32
zcb@live.dk
Suppleanter
Kristina Andersen
tlf. 24 46 82 86
kristinadk@gmail.com
Betina Sandberg Christensen
tlf. 26 83 00 70
bsandberg@hotmail.com
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)
Tue Bo Hansen
tlf. 31 67 80 90
Tue1975@gmail.com
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
asm2@emakil.dk
Mechka (1302)
Dupnitsa (1303)
Lukovit (1307)
Sydindien
Wagn Winkel
tlf. 33 24 02 09
23 92 46 05
annetteogwagn@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 politisk neutral humanitær organisation
stiftet i 1974.
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.

ORGANISATION

Hjælpearbejdet er primært koncentreret om udviklings- og skoleprojekter i
Indien, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien.
Bestyrelsen varetager den daglige
ledelse af organisationen.
Økonomi
Indtægten udgjorde 6,3 mio
kr. i 2017; administrationsomkostninger 3,3. pct. Regnskabet
revideres af statsautoriseret
revisor og offentliggøres på
hjemmesiden.
Indsamlinger
Frimærker:
Verdens Børn
Kaløvej 6
8410 Rønde
tlf. 86 37 24 36
Generel information
info@verdensboern.dk
Foredrag om Verdens Børn
Torkil Eriksen
tlf. 25 37 39 50
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 et barn eller et projekt kan
overføres til
reg.nr. 4710 konto 6000037.
Testamentering
Kontakt venligst formanden
Flemming Pedersen
tlf. +46 152 10 819 eller
fp@verdensboern.dk
Alternativt Ludwig Chr.
Nissen, tlf. 70 26 01 06 eller
fadderskab@verdensboern.dk
Fradragsregler
Hele bidraget er fradragsberettiget,
dog max 15.900 kr.
Særlige regler for gavebreve,
se www.verdensboern.dk
Husk adresseændring
Sendes til Fadderskabskontoret
fadderskab@verdensboern.dk

Lokalafdelinger
Svendborg
Helle Holten
Nyvej 30,
5762 Vester Skerninge
tlf. 23 80 71 44
Århus
Maria Bork Kruse
Sønder Allé 26D,2.
8000 Århus C
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Æresmedlemskab
til it-ankermanden
Årets generalforsamling gjorde
Gert Ohl til æresmedlem
AF LUDWIG CHR. NISSEN,
FADDERSKABSKONTORET

Det krævede en hel del omprogrammering, før systemet kunne anvendes, og Gert
har siden udviklet mange rapporter, som vi igennem de sidste 17 år har gjort brug
af, og han har sørget for daglige opdateringer af de data, som løbende kom til.

PROBLEMLØSER I DAGLIGDAGEN
Gert Ohl har hele tiden har været problemløser i dagligdagen. Når der opstod
forskellige problemer og ønsker med hensyn til det maskinelle eller programmerne. Når nye betalingsløsninger som betalingsservice etc. meldte sig, sørgede han
gennem samtaler med banken for at finde optimale løsninger for os. Han har
været mellemled ved indberetninger til PBS, aftaler med postvæsenet ved årsudsendelse og bladforsendelser. Han har været primus motor i forbindelse med
udskrivning af årsopgørelser og girokort og deres forsendelse.
Vi har med Gert haft en person, der med sit indgående kendskab til os, igennem
mange år har kunnet yde en uvurderlig hjælp, som vi ikke kunne have undværet.
Derfor faldt det naturligt efter 38 års indsats at udnævne Gert Ohl til æresmedlem
af Verdens Børn.

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

Gert Ohl kom ind i Verdens Børn i 1980, hvor hans mor fra 1975 til 2001 var i
bestyrelsen og varetog opgaven som fadderskabskontor. Dengang foregik al registrering omkring børnene manuelt, så det var en stor hjælp, da Gert etablerede de
første automatiske registreringer, der kunne holde styr på børn og faddere.
Omkring år 2000 besluttede bestyrelsen, at der skulle ske en omlægning af
samtlige data til et nyt Navision System, og igen trådte Gert til, der sammen med
firmaet Data Syd fik etableret et køreklart edb-anlæg, som kunne løse vore behov.

