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Som nytiltrådt bestyrelsesformand for 
Verdens Børn har jeg i de første tre 
måneder fået et indblik i, hvor utroligt 
mange processer, der skal håndteres 
og holdes i gang for at organisationen 
kan køre. Der har været mange nye 
ting at sætte sig ind i både for mig og 
de øvrige nye ansigter i bestyrelsen. 

Gratis eksperthjælp
Som noget af  det første besluttede vi 
på bestyrelsesmødet 30. juni, at der i 
løbet af  august, september og oktober 
gennemføres en strategiproces i sam-
arbejde med projektansvarlige, føl og 
grupperepræsentanter. 

Den nye strategi skal forme grund-
laget for, hvordan vi driver Verdens 
Børn, hvordan vi markedsfører os 
selv, og hvordan vi skaber en stabil 
økonomisk basis for udviklingen af  
Verdens Børn i fremtiden. 

Arbejdet forventes at forløbe hen 
over et antal weekender, og vi er så 
heldige, at vi har fået tilbudt frivillig 
hjælp fra en ekspert i NGO strategi-
udvikling.

Problemløs IT-implementering
En anden vigtig udvikling i de for-
gangne måneder har været imple-
menteringen af  det nye IT-system. 
Starten skete som planlagt 1. juli og 
tilbagemeldingerne fra de involverede 
har været, at det nye system fungerer 
meget bedre end det gamle. 

Det er jo ikke hver dag, man hører 
sådan, når et nyt IT-system tages i 
brug, og de involverede fortjener der-
for stor ros for alle de frivillige timer, 
der er lagt i forberedelsen og imple-
menteringen. Det skal dog nævnes, at 
den fuldstændige implementering vil 
forløbe i resten af  2018. 

Der bliver også arbejdet på at sikre 
en bedre løsning for fildeling, da det 
på samme måde som IT-systemet er 
et væsentligt element for at sikre en 
smidig daglig drift. 

En sidste vigtig udvikling, som jeg 
personligt håber, vi kan komme i 
mål med i løbet af  2018, er en klar 
rolle- og ansvarsfordeling ikke bare 
blandt bestyrelsesmedlemmer, men 

også i alle de underliggende grupper. 
Deri ligger også en uddelegering af  
beslutningsansvar, så vi sikrer hurtige 
beslutningsveje og bedst mulig udnyt-
telse af  alle de frivillige, der ønsker 
at bidrage mere til udviklingen af  
Verdens Børn. 

100 pct. frivillige
Jeg er som formand dybt taknem-
melig for alles indsats og bidrag, og 
jeg håber, at vi sammen kan udvikle 
Verdens børn yderligere i de kom-
mende år.

Verdens Børn har et stærkt funda ment 
og et godt image, som en vel gørende 
organisation 100% baseret på frivil-
lighed. Det betyder, at vi kan sikre, at 
100% af  fadderskabspengene lander 
hos de børn, som de er tiltænkt. Der 
er vi ekstremt stærke set i forhold til 
de NGO’er, vi normalt sammenligner 
os med. Det budskab er vi nødt til i 
langt højere grad at ”sælge” os selv på 
i en tid, hvor konkurrencen er hård. 
Mon ikke dette kommer til at være et 
væsentligt element i vores strategi 
for de næste fem år. 

Strategiproces for
udvikling af  Verdens Børn

LEDER

AF TUE BO HANSEN, FORMAND

Bestyrelsen har igangsat en proces, 
der skal sikre fundamentet for VB’s fremtid

Der er vi ekstremt stærke 
set i forhold til de NGO’er, vi normalt 
sammenligner os med
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KORT NYT
TRE MEDLEMSBLADE 
I 2019
I forbindelse med den store spørge-
skema-undersøgelse ved årsskiftet 
tilkendegav et stort fl ertal af  faddere 
og medlemmer, at tre medlemsblade 
årligt var i orden, når Verdens Børn 
kunne spare penge på det. En be-
sparelse, der beløber sig til omkring 
44.000 kr. 

Spørgsmålet er efterfølgende igen 
blevet drøftet i bestyrelsen, og som 
et led i justeringen af  VB’s om-
kostningsniveau er det besluttet at 
reducere det årlige antal medlems-
blade fra fi re til tre. Det betyder, at 
man som frivillig eller fadder kun vil 
modtage tre blade i løbet af  2019. 
Vi arbejder på at sikre, at de, der 
ønsker bladet elektronisk, også får det 
sådan, da porto udgør en stor del af  
omkostningerne i dag.   

LIDT KVALER MED 
ELEKTRONISK POST
En anden del af  spørgeskemaun-
dersøgelsen ved årsskiftet gik på, om 
modtagerne ville erstatte det fysiske 
blad med en elektronisk udgave sendt 
til deres mailadresse – ligeledes i for-
søget på at spare penge. Knapt 400 
sagde ja, men desværre har processen 
med at lægge de mange modtagere 
om til elektronisk post givet lidt kva-
ler, dels med at få de nye modtagere 
tastet rettidigt ind, dels fordi nogle 
mailadresser ikke har været genken-
delige, og mailen derfor er kommet 
retur.

Vi har søgt at få rettet op på fejlene, 
men får du ikke bladet i den form – 
på papir eller elektronisk - som du 
ønsker, må du meget gerne kontakte 
Hanne Gregersen, 
hg@verdensboern.dk 

OVERFØRSEL AF 
IT-DATA
Som nævnt ved fl ere lejligheder er 
Verdens Børn i færd med at skifte 
regnskabssystem. Skæringsdatoen 
blev den 1. juli 2018. Implemen-
teringen kom godt fra start, og det 
foreløbige indtryk er, at systemet 
fungerer godt.

Processen med at overføre data fra 
det gamle system og teste det nye 
system forventes imidlertid at tage 
et par måneder. Vi beder derfor alle 
om forståelse og overbærenhed med 
eventuelle fejl, mangler og forglem-
melser i opkrævninger af  penge. 

Hvis der efter den 1. september 
stadig konstateres fejl i opkrævning, 
bedes I venligst henvende jer til Bodil 
Mortensen, bm@verdensboern.dk.

Lad Verdens
Børn arve
din hjælp 
Vi støtter 17 skolehjem for

verdens mest udsatte

børn og unge til et bedre liv

og en bedre fremtid gennem

uddannelse, sundhed og

tryghed. Din arv vil ændre liv.

     Vi er en effektiv, lille, uafhængig humanitær organisation,  

der er 100% baseret på frivillig arbejdskraft. 

WEB

Flemming Pedersen 

+46 152 10 819 KONTAKT 

PERSON

www.verdensboern.dk

Livet er en gave, du kan give videre
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GIV LIVET VIDERE
 

Alle børn har ret til at leve – og mere end det. Børn har også ret til

omsorg, leg, uddannelse og tryghed. Når du støtter Red Barnet, sikrer du

børns ret til at være børn – i Danmark og resten af verden.

Red Barnet er fritaget for at betale boafgift, så vælger du at betænke os i 

dit testamente, vil hele din gave komme børnene til gode.

Ring til advokat Sys Rovsing  

fra Rovsing & Gammeljord på 53 73 71 60, og få gratis og uforpligtende 

rådgivning om, hvordan du kan støtte Red Barnet gennem arv og 

testamentariske gaver.

Du kan også læse mere på:

www.redbarnet.dk/stoet/arv-og-testamente

HÅBET OM 

EN BEDRE 

VERDEN 
LEVER VIDERE

74-årige Katana Birya fra det sydlige Kenya har fået rettens ord for at et saltmineselskab 

ikke havde ret til at fordrive ham fra hans egen jord. Nu kan han fortsætte med at drive 

sit guesthouse og tage sig af sine børn og børnebørn. Mellemfolkeligt Samvirke har 

støttet Katana Biryas retssag.

Husk, hvad en testamentarisk donation kan 

gøre for verdens fattigste. 

Ring og hør mere på telefon 7731 0118

Læs mere på www.ms.dk/testamente

Foto: Jakob Dall for MS

Mellemfolkeligt Samvirke bringer mennesker sammen for at skabe 

fællesskab og forandring. Sammen med ActionAid kæmper vi i 

45 lande for at styrke menneskerettigheder og udrydde fattigdom.

GRATIS TESTAMENTE
Det er gratis at oprette et testamen-
te til fordel for Verdens Børn, da vi 
tilbyder at betale advokatomkostnin-
gerne.

I den forbindelse, har vi haft en 
annonce i bladet Lev livet – hele livet, 
der udkom i juni. Bladet udgives af  
Medieplanet, så vi håber ad den vej, 
at få os præsenteret for en større 

kreds at potentielt interesserede. 
Dels med henblik på evt. testamente, 
dels for at vise fl aget. 

Overvejer du at betænke Verdens 
Børn i dit testamente, kan du kontak-
te formanden Tue Bo Hansen, 
tlf. 31 67 80 90, 
alternativt Flemming B. Pedersen, 
tlf. +46 152 10 819. 
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NYT FRA PROJEKTERNE
GÆSTER GAV 10.000,- 
TIL V. SITHUR
Ved en sommerfest hos nogle af  
Verdens Børns frivillige gav gæster-
ne i fællesskab en donation på godt 
10.000 kroner til børnehjemmet i V. 
Sithur. Det betyder, at arbejdet med 
den længe ønskede udendørs flise-
belægning kan påbegyndes, inden 
monsunregnen sætter ind. En stor tak 
til værterne og giverne! 

Under monsunen regner det som 
regel kun nogle få timer dagligt, 
men jorden, hvor børnene sidder og 
læser lektier, bliver først til pløre, og 
derefter, når solen igen skinner, hård 
og knoldet. 

Indsatsen på V. Sithur med fast 
lektielæsning og en hjælpelærer til 
lektielæsningen har båret frugt. 

Resultaterne ved afgangsprøverne 
efter 10. og 12. klasse var i år langt 
bedre end i de foregående år.
Tidligere har V. Sithur modtaget 
penge fra en fadder til nye døre til 
pigernes toiletter, og disse er nu sat i. 
Det var tiltrængt!

Pigetoiletterne – før og efter 
de nye døre er sat i

GODT NYT FRA 
HAPPY HOME

Ved slutningen af  skoleåret fik 
fem elever legater

Syv elever har afsluttet deres er-
hvervsuddannelse, og fem af  dem har 
klaret eksamen så flot, at de har fået 
legater, der overflødiggør fadderskab, 
som nye børn så kan nyde godt af. 
Endelig er der fire børn, hvor det er 
lykkedes at skaffe arbejde til enten en 
af  deres forældre eller en onkel, som 
dermed er i stand til at forsørge bør-
nene og betale for deres skolegang.  
Både John Marshal og Evu Evangeli-
ne har været på Happy Home i 12 år.
Evu Evangeline er nu færdiguddan-
net som lærer, og John Marshal har 
fået et legat, så han ikke behøver 
fadderskab til at færdiggøre sin ud-
dannelse. Han var ude for en ulykke 
for nogle år siden, og er derfor blevet 
forsinket i sit uddannelsesforløb. 
Prasath og Vishnu Vratan har begge 
fået legater

Evu Evangelina

Vishnu Vrathan 

John Marshal

Prasanth
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Årets nyheder fra vores 
tre projekter i Bulgarien
Kommunerne søger EU-tilskud til nye bolighuse, men hverken 
til driftstilskud eller løn til ansatte

AF ASTRID MØLLER
PROJEKTKOORDINATOR FOR BULGARIEN  

Pause i skolearbejdet i Mechka

Da skolen i i Mechka ikke fi k de lovede 9.-10. klasse 
måtte 12 elever sendes til uddannelsessteder i andre byer. 
De fi re store drenge kom på landbrugsgymnasiet og er 
glade for fagskolen trods en lang transport
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AF ASTRID MØLLER
PROJEKTKOORDINATOR FOR BULGARIEN  

Omsider 9. klasse i Mechka
I Mechka støtter vores tidligere leder, 
Peter Konov, den ny leder Simeonova 
med råd og indkøbene, og han tager 
sig af  Verden Børns økonomi og alle 
unge under uddannelse.

Da skolen i Mechka i september ikke 
fi k bevilget den lovpligtige 9.+10. 
klasse, måtte 12 elever fl yttes til et 
landbrugsgymnasium og andre 
uddannelsesskoler i en anden by. Det 
betyder for de fl este lange transport-
tider og kontrol ang. disse og andre 
udgifter. 
Jeg besøgte dem i maj, og de er 
heldigvis glade for de nye, gode 
fagskoler.

Og nu til september 2018 er 9. klasse 
i Mechka bevilget, så 8. klassens børn 
kan fortsætte på skolen. Det er både 
godt for dem og for skolens økonomi, 
da den bl.a. får tilskud pr. barn.

Børnehaven og forskoleklassen i 
Mechka fungerer godt og er vigtige, 
især til romabørnenes oplæring og 
integration.

Få jobmuligheder i Dupnitsa
I Dupnitsa har vores leder Krassi-
mira mange problemer med kom-
munen. Hun har fået ansvaret for et 
nyt EU-betalt bosted til børn med 
problemer men ingen nye stillinger. 
En del af  børnene er fra børnehjem-
met, så hun gør arbejdet.
Imens står en bygning på hjemmet 
tom, og hun fi k afslag til en nødven-
dig reparation! 

Af  sparehensyn har kommunen sendt 
andre børn hjem til deres fattige, 
oftest roma-forældre. Men de er på 
hjemmet efter skoletid, laver lektier, 
spiser, bader og bruger  vores fri-
tidstilbud – og det giver kommunen 
ingen støtte til. De sendes kun tilbage 
på børnehjemmet, når der er proble-
mer i familien.

I Dupnitsa er der ikke mange jobmu-
ligheder, og Krassimira håber på en 
bedre fremtid.
Men på hjemmet har børnene det 
godt, de får en god barndom. Alle 
takker og glæder sig over støtten fra 
Danmark til fritidscentrets mange 
aktiviteter og nu til sommerudfl ugten.

Velfungerende huse i Lukovit
I Lukovit fungerer de to nye bolighu-
se og socialcentret for bl.a. fysioterapi 
godt, og mit besøg i maj var meget 
positivt. Børnene går så vidt muligt i 
den off entlige skole, og de handicap-
pede unge kan få støtte til uddannelse 
og en lille pension. De kan desuden 
blive længere på hjemmet, indtil de 
får bolig- eller jobtilbud.

Der kom ikke mange små eller nye 
børn på hjemmet i år. De skal nu 
helst bo i nærheden af  familien, nog-
le kan endog bo hos familien.
Det er store forandringer siden 1990 
og de usle forhold før den tid.
 
Verdens Børn støtter to unge under 
uddannelse i Sofi a, og de er ivrige og 
taknemmelige. Nu er to nye under 
uddannelse med støtte fra kommu-
nen. Computere har gjort stor lykke 
og givet handicappede unge mange 
fremtidsmuligheder. 

I Lukovit er der igen sparet op til den 
årlige, elskede ferieudfl ugt - alle er 
glade og lederen, V. Tsekova, 
sender en stor tak. 

Computerne i Dupnitsa bruges fl ittigt Hyggestund i Dupnitsa Elever i Lukovit ved middagsbordet

Mange års humanitærarbejde via Verdens Børn skal fortsætte i Bulgarien, da fremskrid-
tene er små og vanskelighederne store: Og jeg er stadig overbevist om, at den bedste 
og vigtigste hjælp vi kan give er uddannelse og viden på alle niveauer: Især når et sundt 
måltid og sundhedsoplysninger følger med. Det er formålet med vores arbejde, og vores 
ledere får mange udfordringer, da staten ikke giver nok støtte. 
Kommunerne søger EU-midler til nye bolighuse, men hverken driftstilskud, løn til ansatte, 
skolereformer eller skolematerialer følger med. Der er nu 10-11 års skolepligt i Bulgarien, 
men den faglige uddannelse fra 9. klasse er ikke mulig alle steder:
Så vores ledere har rigeligt at lave! Børnene har det dog godt og siger hjerteligt tak for 
hjælpen fra Verdens Børn til mad, skoleartik ler, uddannelse og fritidsaktiviteter. 
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Sr. Elizabeths besøg blev finansieret 
af  Soroptimisterne Vestsjælland, der 
har været sponsor gennem mange år.
Både besøget og alle aftaler i for-
bindelse hermed var organiseret af  
Kirsten Jensen, der har kendt Sr. 
Elizabeth i 25 år, heraf  de 20 som 
tidligere projektansvarlig for Madera. 
Kirsten blev bistået af  sin mand, Per, 
som chauffør og samarbejdspartner, 
sammen besøgte de Madera-skolen 
sidst i efteråret 2017, så Sr. Elizabeth 
var i kendte og trygge hænder.

Under hele opholdet boede Sr. 
Elizabeth på Holte Kloster. Den dag 
hun ankom, havde nonnerne besøg 
af  den katolske biskop i Danmark, og 
i løbet af  ugen deltog hun i flere mes-

ser sammen med de øvrige nonner 
fra klostret.

Møde med sponsorer
Vigtige møder med sponsorer var 
også arrangeret - sponsorer der pri-
mært støtter piger, som har afsluttet 
deres syv års skolegang på Madera 
skolen, og som nu er videre i deres 
uddannelsesforløb på andre skoler. 

Støtten til disse piger kommer fra An-
derskouv Fonden og Soroptimisterne 
Vestsjælland, og organiseres og koor-
dineres med uddannelsesstederne af  
Sr. Elizabeth. Mødet med Andersk-
ouv Fonden, der i år støtter ni piger i 
Secondary-forløb, fandt sted i Tivoli. 
Samarbejdet med fonden er nyt, og 

primær kontakt fra Verdens Børn er 
vores kasserer Bodil Mortensen.

Soroptimisterne har gennem mange 
år støttet piger fra Maderaskolen, 
der har evner til en længerevarende 
uddannelse. Her er Gunver Jensen 
fra Soroptimisterne vores engagerede 
kontaktperson. Mødet med Soropti-
misternes skete i forbindelse med det 
internationale årsmøde i Korsør, hvor 
Sr. Elizabeth deltog. 
Som sidste punkt på årsmødet var Sr. 
Elizabeth og Kirsten Jensen begge på 
talerstolen. En udfordrende opgave, 
men de formåede at fange de 350 
tilhøreres opmærksomhed.

Kirsten Jensen indledte med en 

Sr. Elizabeth formåede at fange 
de 350 deltageres opmærksomhed

Sr. Elizabeth i Tivoli med repræsentanter fra 
Anderskouv Fonden

Trofast sponsor-støtte 
til Madera-pigers

videreuddannelse
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beskrivelse af  sit første engagement 
som NGO´er på Madera skolen og 
om Verdens Børn generelt, mens Sr. 
Elizabeth i ord og billeder beskrev 
skolen og pigernes vilkår. Under 
aftenens fest blev et beløb på 22.000 
kr., indkommet via et lotteri, doneret 
til Madera skolen.

Sr. Elizabeth havde en travl uge
På turens 3. dag havde Sr. Elizabeth 
møde med Ugandagruppen, hvor 
hun kendte hovedparten af  os fra 
besøg på Maderaskolen.
Dagen før havde Lone Kamper Rietz 
vist rundt på Skt. Josefs skole i Roskil-
de, ligesom Kristina Andersen senere 
på ugen viste rundt på Torshøjgård - 
en skole som har voccational training 

for ikke-boglige elever. Begge skolebe-
søg gav stof  til mange samtaleemner 
med Sr. Elizabeth.

Sr. Elizabeth havde et ønske om at se 
et dansk landbrug. Det blev til et be-
søg nær Kalundborg på en kvæggård, 
hvor hele bedriften var computersty-
ret. Meget imponerende, også for de 
danske ledsagere.
En uforglemmelig uge for alle. 
Sr. Elizabeth vendte hjem med 
mangfoldige oplevelser og støtte til 
sin skole fra sponsorer. Ud over de 
nævnte også sponsorering fra faddere 
på skolen til udstyr til behandling af  
malaria.  
Tak for al støtten til 
Madera skolen.

OM ANDERSKOUV-
FONDEN
Anderskouvs Fond er stiftet i 
2013 i henhold til Lars Ander-
skouvs (født marts 1947 – død 
december 2011) testamente. 
Lars Anderskouv arbejdede i 
mange år i og for udvikling i 
Afrika, først i Sudan – både i 
nord og i syd – som konsulent 
for Det Danske Spejderkorps 
på to farme, senere i Zambia, 
Uganda og Sydsudan som 
landedirektør for Mellemfol-
keligt Samvirke/Action Aid.
 
Fondens formål er at yde 
støtte til uddannelsesmæs-
sige formål til personer fra 
Sydsudan, Zambia og Ugan-
da, og midlerne stammer fra 
aktier i A/S Vestfrost.
 
Bestyrelsen består af  perso-
ner udpeget af  Lars Andersk-
ouv samt en repræsentant fra 
Mellemfolkeligt Samvirke/
Action Aid.
 
Fonden udbetalte sin første 
donation i foråret 2018.

Fra aftenfesten. Sr. Elizabeth til bords med tv Kirsten, Gunver, Kirstens mand, Per, 
og Unionspræsident for Soroptimisterne Karen-Lisbeth Jacobsen.

Sr. Elizabeth, lederen af Madera-skolen, 
besøgte både skoler og et
landbrug under sit besøg i Danmark

AF  MIE HOLM, 
PROJEKTANSVARLIG MADERA
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Også børn i Kenya får hjælp 
til en god start på livet
Lipela er et eksempel på et projektsponsorat 
båret af ca. 65 af foreningens medlemmer 

AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, 
BESTYRELSESMEDLEM

200 km nord for Nairobi og tæt 
ved Afrikas næsthøjeste bjerg, 
Mount Kenya, ligger byen Naro 
Moru. Dér fi ndes børnehjemmet 
Lipela, som Verdens Børn støtter. 
Pengene kommer fra ca. 65 af  
foreningens medlemmer, der 
hver betaler mellem 1.000 kr. og 
15.000 kr. om året. I 2017 ind-
betalte de i alt 396.000 kr. Lipela 
modtager ikke off entlige midler. 

Der er ikke tale om fadderskaber 
knyttet til navngivne børn, men 
om støtte til projektet i sin helhed.
For tiden er der godt 40 børn på 
børnehjemmet, og kapaciteten 
er fuldt udnyttet. Desuden støttes 
omkring 10 børn, som er blevet 
færdige med grundskolen.

Alle børn på Lipela er anvist af  
distriktets sociale myndigheder. 
Børnene går i den lokale folke-
skole, der starter med børnehave-
klasse og afslutter med 8. klasse. 
Blandt de seks ansatte på Lipela er 
en lærer, som hjælper med lektier i 
den sparsomme fritid.

Alle de unge tilbydes at afslutte 
med fi re år i secondary school. 
De kommer i så god en secon-
dary school, som det er muligt 
at få dem optaget på. Der er et 
krav til karakterer i alle de private 
secondary schools, som også er 

kostskoler, og skolepengene ligger 
mellem 4.000 kr. og 9.000 kr. om 
året. Hertil skal lægges udgifter 
til børnenes tøj og transport samt 
ophold på Lipela i skoleferierne. 

Hjælp til videreuddannelse 
Når børnene er 18 år og dermed 
færdige med secondary school, 
skal de i gang med andet, så de 
mere eller mindre kan forsørge 
sig selv. Projektet følger dem tæt 
og fortsætter med at hjælper dem. 
Således er der indgået en aftale 
med et nærliggende hotel om, at 
alle børn, som har afsluttet 13 
års skolegang, kan komme tre 
måneder i praktik. En yderligere 
form for hjælp består i, at projek-
tet betaler for, at en arbejdsgiver 
lader et barn få en læreplads for at 
blive f.eks. mekaniker.   

Økonomisk primus motor i kred-
sen bag Lipela i Danmark er Lars 
Blavnsfelt. Efter sit seneste besøg i 
Kenya rapporterede han:

”Vi har formået at skaff e uddan-
nelse eller arbejde til næsten alle 
børn, der som 18-årige har forladt 
Lipela. Det håber vi kan fortsætte. 
Børnene trives på Lipela. Det er 
en fornøjelse at komme på besøg 
og se så velordnet og roligt alt 
foregår, selvom der altid er mange 
mennesker”.  

10



Danskere smider i snit 6 - 8 kilo 
brugt tøj ud om året. Markedet for 
indsamling af  brugt tøj i containere 
domineres af  store aktører som Tras-
borg, UFF-Humana og Røde Kors, 
men når det gælder det samlede 
antal tøjindsamlings-containere i det 
off entlige rum, er der fl ere containere 
per indbygger i Tyskland end i Dan-
mark. Derfor er det danske marked 
formentlig ikke dækket fuldt ud, og 
det giver plads til mindre aktører.
 
Blandt de mindre aktører er Den 
Permanente Tøjindsamling (DPT) 
- et lille fi rma med hovedkvarter i 
Ringsted. 
I samarbejde med foreninger som 
KFUM, julemærkehjem og sports-
klubber m.v. har DPT opstillet 
containere mange forskellige steder 
på Sjælland. 

DPT bygger på idéen om hjælp til 
selvhjælp, og det brugte tøj, der læg-
ges i deres containere, gør gavn på 
fl ere måder:
• den danske forening, hvis logo 

præger den konkrete container, får 
1 krone per kilo indsamlet tøj

• tusindvis af  mennesker får lønnet 
beskæftigelse i genbrugsbutikker i 
Ukraine

•  ukrainere får mulighed for at købe 
brugt kvalitetstøj til en overkomme-
lig pris.  

DPT's virke er præget af  en høj 
grad af  gennemsigtighed. På fi rma-
ets hjemmeside kan man læse, hvor 
containerne står, navnene på de 
danske foreninger, og hvor mange 
kilo tøj der er blevet lagt i hver enkelt 
container. 

Flere containere 
– fl ere støttekroner 
Verdens Børn indledte i foråret et 
samarbejde med Den Permanente 
Tøjindsamling. 
Den første container med både 
DPT´s og Verdens Børns logo blev 
opstillet i Gentofte i juni.

Aftalen går ud på, at Verdens Børn 
skal indhente de konkrete tilladelser 
fra grundejere. Resten sørger DPT 
for, inklusive regelmæssig tømning. 

Frivillige i Verdens Børn har for nylig 
ansøgt private grundejere om lov til 
at anbringe DPT-containere ved dag-
ligvarebutikker og lign. på Sjælland 
og Fyn. Hvis der er tale om off entlige 
arealer, er ansøgningsproceduren lidt 
mere indviklet. De kommunale for-
valtninger i et par af  de større byer 
på Sjælland har fået ansøgninger om 
placering af  containere som eksem-
pel en kommunal genbrugsplads.

Det helt afgørende med hensyn til, 
hvad Verdens Børn vil få i støttekro-
ner, er naturligvis, hvor containerne 
er placeret. En ”god” placering (ved 
en populær dagligvarebutik) betyder 
mellem 4.000 og 5.000 kilo brugt tøj 
om året.
Du kan læse mere om DPT på www.
denpermanente.dk

Ønsker du at hjælpe til med at skaff e 
tilladelser, må du meget gerne kon-
takte artiklens forfatter på 
fp@verdensboern.dk      

Verdens Børn har fået en 
ny samarbejdspartner

Den Permanente Tøjindsamling skaffer støttekroner og lønnet job 
ved indsamling af brugt tøj

AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, 
BESTYRELSESMEDLEM

Container fra 
Den Permanent Tøjindsamling 
med Verdens Børns logo
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På min seneste tur som projektan-
svarlig på skolen i Kakundi mødte 
jeg en ung mand ved navn Senyama 
Fred. Først oplevede jeg ham som 
veloplagt og energisk fodboldkom-
mentator i en fodboldkamp mellem 
landsbyens fodboldhold og skolens 
lærere på skolens idrætsdag. Dagen 
efter mødte jeg ham igen på lande-
vejen, hvor han kom cyklende på 
vej hjem til sin tante. Han sprang af  
cyklen for at følges ad og sludre. 

Normalt er der en del distance mel-
lem børnene og ”den hvide mand”, 
men ikke med Senyama Fred. Han er 
behageligt afslappet og fortæller gla-

deligt om sig selv. Senyama Fred er 
en ung mand, som har haft en dansk 
fadder siden 2002 via Verdens Børn 
og nu går i Senior 4 på Kakabagyo 
Secondary School. Han fortæller, at 
han drømmer om at komme til at 
arbejde som radioreporter, og at han 
i skoleferierne arbejder med at grave 
grøfter for at spare op til kurset og 
til en brugt bærbar computer, der 
er nødvendig for at kunne starte på 
kurset.

Hvis man ind imellem skulle tvivle 
på om støtte til børn i Afrika nytter 
noget, så er Senyama Fred et lysende 
eksempel på, hvordan støtte fra en 

dansk fadder har været med til at ska-
be et ungt menneske med masser af  
selvtillid, med realiserbare drømme 
og ikke mindst en lysere fremtid for 
en mønsterbrydende, hårdtarbejden-
de ung mand.

I øvrigt: Skulle der være én blandt læserne af  
denne artikel, der ligger inde med en 
3-4 år gammel bærbar computer, som de 
kunne tænke sig at donere til Senyama Fred, 
så skriv gerne til mig på tue1975@gmail.
com. Jeg vil meget gerne overraske ham 
med den i oktober, så han kan komme videre 
i sin udvikling.            

Dansk fadderskab støtter 
mønsterbryder i Uganda   

Senyama Fred graver grøfter 
for at spare op til 

reporter-kursus og den nødvendige lap-top 

AF TUE BO HANSEN, FORMAND

Fra fodboldkampen mellem byen og Kakundi-skolens lærere
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Mange har i årenes løb fået en meget 
kompetent og venlig herre i telefo-
nen, når de har ringet til Verdens 
Børns fadderkontor. 
Det er Ludwig Chr. Nissen, som 
gennem 16 år har været den primære 
kontakt både til faddere, frivillige og 
mange andre indenfor og udenfor 
Verdens Børn.

I Danmark – og i Verdens Børn – har 
vi i princippet ingen pensionsalder. 
Men Ludwig besluttede at lade sig 
pensionere 1. maj i år. 
Det skal så heldigvis tages med et 
gran salt, for vi kan ikke ret godt 
undvære ham, hverken som mentor 
eller som ansvarlig for Verdens Børns 
kontakt til skolerne i Sri. Lanka. 
Så heldigvis hjælper Ludwig Chr. 
Nissen os fortsat.
Fadderkontoret har i nogle år haft 
fl ere ”medarbejdere”. Nogle kender 
du måske, andre er ikke så kendte, og 
enkelte er nye. 
Her er derfor en oversigt over hvem, 
der fremover gør hvad, i Verdens 
Børns fadderadministration.

Hvem ringer man til nu, hvis man 
har et spørgsmål eller søger en 
oplysning?
Telefonnummeret til fadderadmini-
strationen er fortsat 70 26 01 06. 
Telefonen besvares af  Merete Hans-
son eller Bente Fabech. Begge har en 
del års erfaring fra arbejde i Verdens 

Børn. Læg venligst besked, hvis tele-
fonen ikke besvares med det samme. 
Vi har ambition om at leve op til 
Fadderkontorets hidtidige service, 
men kan jo være forhindret i at tage 
telefonen med det samme.

Ændringer til fadderskaber, 
støttebeløb, adresser og betaling
Skal en fadders betalingsfrekvens, 
kontaktoplysninger el.lign. ændres, 
kan du sende en mail eller ringe:

Berit Heer Henriksen
(Indien, Sri Lanka og Bulgarien), 
bhh@verdensboern.dk, 
tlf. 50 55 85 70

Bente Fabech
(Uganda), 
bf@verdensboern.dk, 
tlf. 23 36 63 28. 

Bodil Mortensen 
(kasserer og indbetaling af  
fadder bidrag). 
bm@verdensboern.dk, 
tlf. 40 37 38 49

Hvem arbejder med 
økonomi og IT?
Bogføring, indbetaling af  fadderbe-
løb, budgetlægning og andre aktivite-
ter vedr. økonomi varetages af  Bodil 
Mortensen, Karen Oxenbøll og Per 
Lindrup. Erik Oxenbøll er involveret 
i IT, hjemmeside o.lign.

Hvem har bedst kendskab til 
fadderbørnene og kan oplyse om 
skoler og børnehjem? 
Faddere og andre kan have brug for 
at få oplysninger om de børn eller 
projekter, som de støtter. 
Her er det fortsat de projektansvarli-
ge, du skal kontakte. 
Oversigten over projektansvarlige og 
deres telefonnumre kan du fi nde på 
Verdens Børns hjemmeside under 
”Kontakt”, eller her i bladet side 15. 

Kontakt til Verdens Børn via brev, 
mail mv.
Alle i Verdens Børn arbejder frivilligt 
og ulønnet, og vi arbejder alle hjem-
mefra og ikke fra et "kontor", men 
som organisation har vi naturlig-
vis en postadresse, mailadresse og 
telefonnummer, der er vist nedenfor. 
Postadresse: 
Verdens Børn, Ærøvej 5, 
4800 Nykøbing F. 
CVR-nr.: 12186495

Mailadresse: info@verdensboern.dk
Telefonnummer: 70 26 01 06

Desuden kan du fi nde Verdens Børn 
på vores hjemmeside 
www.verdensboern.dk 
og på facebook.com/verdensborn

   Fadderkontoret 
– hvad er der sket der?

Fadderkontorets mange funktioner 
er i dag delt ud på flere hænder
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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. 

Solcellelampe
til dig selv eller til dit fadderbarn i 
Uganda? 
Pris 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.

Nøgleringe
Fine nøgleringe 
med metal møn-
ter og små 
plastfi gurer, 
ca. 10 cm lange. 
Pris pr stk. 30 kr. 
inkl. forsendelse

Små punge 
fra Sri Lanka
Små punge af  stof  med lynlås, 
men uden foer, 17x12 cm.

Pris inkl. forsendelse  25 kr.

EN MANGFOLDIGHED AF GAVEIDÉER
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. 23 36 63 28 eller bente. fabech@gmail.com. 
Portoen er beregnet på køb af  ét stk. og kan blive lidt dyrere, hvis du køber fl ere. 

Vi har også en række andre gavemener. 
Du kan se udvalget på vores hjemmeside, www.verdensboern.dk. Overskud fra salget går til Verdens Børn.

Hvedevarmepude
Kontakt Helle Holten
tlf. 23 80 71 44

Pris  150 kr. 
plus porto 

Fine sjaler fra Indien
Smukke mønstrede sjaler i fi ne farver, 
str. ca. 0,75 x 2 meter. Velegnede til 
en kølig sommeraften, selskaber mv.

Pris inkl. forsendelse  200 kr. 

Broderede 
silkepudebetræk
Fine håndlavede pudebetræk, 
ca. 42 x 39 cm. 

Pris inkl. forsendelse  250 kr.

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

Pris inkl. forsendelse  250 kr.

Små indiske æsker 
i lak
Æsker til et lille smykke eller blot til 
pynt. Fine farve, fl ere former. 

Pris inkl. forsendelse 40 kr.
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Fadderskabskontoret, Verdens børn, Ærøvej 5, Nykøbing Falster tlf. 70 26 01 06.
Læg venligst en besked hvis vi ikke svarer. Vi bestræber os på at vende hurtigt tilbage. 

fadderskab@verdensboern.dk
ORGANISATION

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@verdensboern.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
Kristina Andersen
tlf. 24 46 82 86
kristinadk@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@email.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. 86 37 24 36
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 organisa-
tion 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.politisk anskuelse.
Hjælpearbejdet er primært koncentre-Hjælpearbejdet er primært koncentre-
ret om udviklings- og skoleprojekter i ret om udviklings- og skoleprojekter i 
Indien, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien. Indien, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien. 
Bestyrelsen varetager den daglige Bestyrelsen varetager den daglige 
ledelse af organisationen.ledelse af organisationen.

Økonomi
Indtægten udgjorde 6,3 mio Indtægten udgjorde 6,3 mio 
kr. i 2017; administrationsomkost-kr. i 2017; administrationsomkost-
ninger 3,3. pct. Regnskabetninger 3,3. pct. Regnskabet
revideres af statsautoriseretrevideres af statsautoriseret
revisor og offentliggøres pårevisor og offentliggøres på
hjemmesiden.

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

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

Foredrag om Verdens BørnForedrag om Verdens Børn
Torkil Eriksen
tlf. 25 37 39 50tlf. 25 37 39 50
eller 70 26 01 06eller 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 et barn eller et projekt  kan til et barn eller et projekt  kan 
overføres til 
reg.nr. 4710 konto 6000037.reg.nr. 4710 konto 6000037.

Testamentering
Kontakt venligst formanden Kontakt venligst formanden 
Tue Bo Hansen, tlf. 31 67 80 90Tue Bo Hansen, tlf. 31 67 80 90
eller tue1975@gmail.comeller tue1975@gmail.com
Alternativt Flemming B. PedersenAlternativt Flemming B. Pedersen
tlf. +46 152 10 819tlf. +46 152 10 819

Fradragsregler
Hele bidraget er fradragsberettiget, Hele bidraget er fradragsberettiget, 
dog max 15.900 kr. dog max 15.900 kr. 
Særlige regler for gavebreve, Særlige regler for gavebreve, 
se www.verdensboern.dkse www.verdensboern.dk

Husk adresseændringHusk adresseændring
Sendes til 
fadderskab@verdensboern.dkfadderskab@verdensboern.dk

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

Århus
Maria Bork KruseMaria Bork Kruse
Sønder Allé 26D,2.Sønder Allé 26D,2.
8000 Århus C
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Virksomhedsfadder
Hjælp udsatte børn til en bedre uddannelse,
sundhed og sikkerhed samtidig med, at I skaber 
en stærk CSR-profil i virksomheden

Som virksomhedsfadder støtter I Verdens Børn med 1.000 kr. om må-
neden. Pengene går ubeskåret til et af  vores 17 skolehjem i Indien, Sri 
Lanka, Uganda eller Bulgarien. I vælger selv hvilket.

I får skabt en stærk relation til skolehjemmet og kan følge med i dets 
udvikling og se, hvad jeres hjælp går til. I vil modtage løbende nyheder 
på mail om nyt fra netop det skolehjem, I støtter, og derudover modtage 
vores medlemsblad fire gange om året, hvor nyt fra alle skolehjemmene 
og organisationen generelt beskrives. Gennem dokumentation, får I 
tryghed ved at vide, at pengene er forvaltet, som I har tænkt jer. 

I kan også yde støtte ved at give andre former for ydelser som f.eks. 
hjælp til trykopgaver, advokatbistand, besvarelse af  spørgeskemaunder-
søgelser.

Når I tegner et virksomhedsfadderskab hos Verdens Børn, vil jeres 
virksomhed gøre en enestående forskel for børnene samtidig med, at I 
opnår en social ansvarlighedsprofil. Et CSR-tiltag betyder i dag meget 
for kunder, medarbejdere og hele omverdenen. Virksomhedsfadderska-
bet vil derved blive en del af  jeres ansvarlige indsats, hvilket kan skabe 
stor intern stolthed blandt virksomhedens medarbejdere og give jer en 
positiv brandværdi.
Hvis I er interesseret i at høre mere om samarbejdet og evt. aftale et 
uforpligtende møde med os, så kontakt os endelig:

Zeynep Celik Basoda, kommunikationsmedarbejder 
Tlf: 31 31 12 32, zcb@live.dk

Tue Bo Hansen, formand 
Tlf. 31 67 80 90, tue1975@gmail.dk
 

Drenge fra Albella Boys Home i Nordindien


