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Så fi k vi endelig lagt 2018 bag os. 
Et år i Verdens Børn hvor der er 
sket stor udvikling. Her tænker jeg 
primært på valget af  og den efterføl-
gende implementering af  vores nye 
IT-administrationssystem CampOn-
line. Med dette har vi nu langt bedre 
mulighed for at bibeholde overblikket 
over indtægter og udgifter og derved 
sikre et bæredygtigt økonomisk fun-
dament.

Flere faddere i Uganda, 
færre i Indien
Antallet af  fadderskaber ligger 
overordnet stabilt på 2.250 børn, 
der støttes, men det dækker over en 
tilgang af  nye faddere til projekterne 
i Uganda og desværre en reduktion 
af  faddere til nogle af  projekterne i 
Indien. 

I Indien er der, på trods af  den 
udvikling der foregår i landet, stadig 
rigtig mange børn og unge, som 
ikke har nogen oplagt vej ud af  den 
ekstreme fattigdom. 
I Verdens Børn støtter vi naturligvis 
blot en brøkdel af  disse børn, men 
for det enkelte barn betyder chancen 
for at ændre sine livsvilkår jo alt. 

Jeg vil derfor gerne opfordre alle, 
der læser dette til at sende budskabet 
videre til venner og bekendte i håbet 
om, at vi får fl ere faddere til skolerne 
og hjemmene i Indien.

Verdensmålene
I 2018 har vi arbejdet med strate-
gi og vision for Verdens Børn. Et 
arbejde, der har betydet, at vi nu har 
en Vision for Verdens Børn, der tager 
afsæt i FN's VERDENSMÅL 

for bæredygtig udvikling og FN's 
Handikapkonvention. Næste skridt 
for denne proces er en nedbrydning 
af  visionen i missionssætninger og 
forbedringsområder med veldefi nere-
de opgaver og uddelegerede ansvar.

Jeg håber, at vi i 2019 sammen kan 
bygge et solidt fundament for et godt 
arbejdende og eff ektivt Verdens Børn 
for de næste fem år.   

Antallet af  faddere
ligger stabilt

LEDER

AF TUE BO HANSEN, FORMAND

– og med vores nye IT-system kan vi bibeholde overblikket 
over indtægter og udgifter

Verdens Børn har nu en vision,
der tager afsæt i FN’s Verdensmål

VERDENS BØRNS VISION 2019-2024

VISION 2019-2024

Verdens Børn arbejder for at give udsatte 
børn og unge muligheden for en sikker og 
tryg barndom med adgang til værdifuld 
skolegang og uddannelse.

Verdens Børn understøtter skoler og hjem for 
forældreløse og syge børn, børn med 
handicap og børn fra fattige hjem. Støtten 
ydes uanset køn, nationalitet, religion og 
etnisitet
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KORT NYT

SMUK DONATION 
FRA INNERWHEEL 

Af  Merete Hansson

I november måned 2018 havde Inner 
Wheel Fredericia 60-årsjubilæum, 
og i den anledning blev der afholdt 
en fin fest, hvor jeg blev inviteret 
med som repræsentant for Verdens 
Børn. Inner Wheel Fredericia er 
med i Inner Wheel Distrikt 46, som i 
mange, mange år har støttet sund-
hedsklinikken Seva Kendra, der er 
knyttet til børnehjemmet Santibari i 
Nordindien. I anledningen af  jubilæ-

et var jeg blevet bedt om at fortælle 
om Verdens Børn, men især om Seva 
Kendras historie. Samtidig kunne jeg 
også supplere med at fortælle lidt nyt 
om de to børn, klubben støtter, fra 
henholdsvis Uganda og Sydindien. 

I anledning af  jubilæet donerede klub-
ben en flot gavecheck til Seva Kendra, 
der i tidens ånd blev udleveret som en 
kæmpestor mobil-pay-kvittering. Og 
oven i købet var der en tillægsbevilling 
fra to andre klubber under Distrikt 46 
– Assens Inner Wheel og Middelfart 
Inner Wheel. 
En stor tak til alle tre klubber også 
fra personalet på Seva Kendra.

Den store donation til Seva Kendra- 
klinikken overrækkes af  formanden for 
den jubilerende Inner Wheel Fredericia, 
Agnete Leonard Skals, (tv)

MINDEORD
Af  Ludwig Chr. Nissen, 
projektansvarlig, 
og Nanette Borges, næstformand

Bestyrelsen er den 29. december 
2018 blevet gjort bekendt med, at 
æresmedlem og tidligere formand 
Carl Johan Rasmussen er død kort 
tid før jul efter længere tids sygdom. 
Carl Johan Rasmussen var gennem 
sine 28 år i bestyrelsen med til at 
forme det Verdens Børn, vi kender i 
dag. Han påtog sig formandsposten 
i syv år og virkede som kasserer i 10 
år. Han har desuden været projek-
tansvarlig både i Afrika, Indien, Sri 
Lanka og Bangladesh og gjort en stor 
indsats for at skaffe de faddere, som 
er helt afgørende for, at Verdens Børn 
kan tilbyde børnene skolegang, mætte 
maver, sundhed og tryghed.

28 år for Verdens Børn 
- International Børnehjælp
Organisationen hed "International 
Børnehjælp", da Carl Johan Rasmus-
sen startede sin mangeårige indsats 
for nogle af  verdens fattigste og mest 
udsatte børn. Det var i 1982. En 
af  grundstenene i hans virke var, at 
organisationen skulle bygge på frivil-
ligt arbejde. Han blev selv en af  de 

mange, meget trofaste frivillige, som 
gennem 80´erne, 90´erne og 00´erne 
løftede og udviklede organisationen 
til det, den er i dag. 
Carl Johan Rasmussen var saglig, 
seriøs og kritisk. Han har f.eks. været 
med til lukke projekter, hvor samar-
bejdet med lokale ledere ikke stod til 
at redde. Han blev en del af  Verdens 
Børn, da organisationen takket være 
entusiastiske ildsjæle havde fået godt 
fodfæste. De næste mange år bidrog 
han til at opbygge et stærkere, mere 
robust Verdens Børn, f.eks. med 
ensartet administration af  projek-
terne. Ligeledes bidrog han til det, 
som nogen vil kalde en mere ”pro-
fessionel” ledelse, hvor han var med 
til at indføre samarbejdsaftaler med 
alle projekterne og krav om breve 
og billeder fra børnene til de danske 
faddere. 

Værdsat politiker
Uden for Verdens Børns rækker var 
Carl Johan Rasmussen nok mest 
kendt som politiker. Han tiltrådte 
som skoleleder ved Bavnehøjskolen i 
Hadsten i 1980, og det var naturligt 
for ham også at engagere sig lokalt. 
I 1989-1994 var han borgmester i 
Hadsten Kommune. Politiker blev 
han allerede fire år efter sin indtræ-
den i International Børnehjælp. I 
perioden 1986 til 2013 - med kun en 

enkelt afbrydelse - var han således ak-
tiv med skiftende poster kommunalt, i 
amtet og som formand for sundheds-
udvalget i Region Midtjylland.

Huskes af  mange i Verdens Børn
Carl Johan Rasmussen huskes som 
dygtig, engageret og afholdt. Ludwig 
Chr. Nissen, projektansvarlig for Sri 
Lanka, mindes ham fra et utal af  
vigtige drøftelser, når de to sammen 
gennem otte år fulgtes ad fra Jylland 
til København til bestyrelsesmøder 
i Verdens Børn og på rejser ud i 
verden til projekterne: ”Carl Johan 
var et dejligt menneske. Altid positiv 
og målrettet i sit arbejde til gavn for 
børnene i Verdens Børns projekter. 
Altid konstruktiv og løsningsoriente-
ret ift. de mange opgaver, som skulle 
løses.” 
Selv efter han var trådt ud af  besty-
relsen bidrog han, og så sent som i 
2017 havde den daværende bestyrel-
sesformand Flemming Bjørk Peder-
sen nytte af  at konsultere ham. 
Carl Johan holdt en af  talerne ved 
Verdens Børns jubilæumsarrange-
ment i 2014. Han var stolt af, at hver 
en krone fra Verdens Børns bidrag-
ydere går til børnene. For ham var 
arbejdet for børnene en hjertesag.
Verdens Børn har mistet en af  sine 
helt store profiler. 
Æret være hans minde.

20/1/2019 60 års jubilæum Fredericia Inner Wheel 1.JPG

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxvzLXKrSJmDWWsRqKmzDNsRVpsq?projector=1&messagePartId=0.2 1/1

4



KORT NYT

Dagsorden:
1. Valg af  dirigent
2. Formandens beretning om 2018
3. Afl æggelse af  organisationens regnskab
4. Fastsættelse af  kontingent for det kommende år
5. Behandling af  indkomne forslag
6. Valg af  bestyrelsesmedlemmer for to år
 På valg:
 Merete Hansson
 Bodil Mortensen
 Nanette Borges
 Flemming Bjørk Pedersen
7. Valg af  suppleanter for et år
 På valg:
 Kristina Andersen
 Betina Sandberg Christensen
8. Valg af  revisor
9. Eventuelt

Program:
Kl. 13.00: Generalforsamling
KL 14.30: Kaff epause
Kl. 15.00: Jeppe Kjems fortæller om samarbejdet  
 med lokale omkring 
 ”Kakundi Rent vand”-projektet.
Kl. 15.30:  Merete Hansson fortæller om arbejdet  
 med Santibari projektet i Nordindien      
Kl. 16.00:  Forventet afslutning

DØDSFALD
Af  Merete Hansson

Verdens Børn har netop mistet en 
gammel, trofast ven Horst Ludwig 
Kraft, der på sin daglige løbetur 
pludselig faldt om og døde. Horst var 
en varm fortaler for Verdens Børn, 
og som kasserer i Sankt Petri Kirkes 
menighedsråd sørgede han for - for 

fl ere år siden, at kirken etablerede ni 
fadderskaber i Verdens Børn. Det var 
også Horst, der var primus motor i, 
at overskuddet fra den årlige jule-
koncert i Sankt Petri Kirke gives til 
Verdens Børn. 

Efter julekoncerten den 1. december 
fi k Verdens Børn en mail fra ham, 
hvor han bl.a. skrev:
”Atter i år havde vi fl ere gæster til 
den årlige koncert med et slutresultat, 

der var rundt regnet 3.450 kr. højere 
end sidste år. Overraskende fl ot. Når 
vi ser på resultaterne af  et projekt 
eller kollekter til Verdens Børn, reg-
ner vi det tit om i antal fadderskaber 
(hvoraf  vi har ni). Resultatet af  kon-
certen den 1. december ville svare til 
ca. fem fadderskaber om året. Med 
de bedste ønsker om en glædelig jul 
og et godt nytår.”

Æret være Horst Krafts minde.

Indbydelse til 
generalforsamling

LØRDAG DEN 27. APRIL 2019 KL. 13.00
Verdens Børn – International Børnehjælp indbyder faddere, medlemmer 

og interesserede til vores ordinære generalforsamling 
på Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, Valby, 5. sal 

Vedr. pkt. 5: Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen 

godkender en ændring i vedtægternes punkt 2. Hjemsted.

Vedr. pkt. 6 og 7: Information om hvem, der opstilles, 

kommer senere på www.verdensboern.dk

Bestyrelsen håber, at en eller fl ere af  vore faddere/sponso-

rer ønsker at stille op til bestyrelsen. 

Interesserede bedes henvende sig til Tue Bo Hansen, gerne 

inden den 15. april. 

Tlf. 31 67 80 90 eller TBH@verdensboern.dk     
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Børnene får bedre mad 
og brillerer ved eksamen

Det går godt på det lille børnehjem 
i V. Sithur i Sydindien, hvor der 
bor 52 børn, som kommer fra et af  
de allerfattigste områder i delstaten 
Tamil Nadu. Børnehjemmet støttes 
udelukkende af  Verdens Børn og er 
derfor fuldstændig afhængig af, at vi 
kan skaff e faddere til børnene. 

For øjeblikket har 46 børn fadder-
skab, men der er desuden kommet 
seks nye drenge til, der ingen faddere 
har. Så hvis I, læsere, kender nogle i 
jeres netværk, der kunne være interes-
seret i at hjælpe et barn i Sydindien 
til en tryg opvækst, sund og god mad 
hver dag og mulighed for regelmæs-
sig skolegang, må I endelig be’ dem 
henvende sig til mig eller til fadder-
skabskontoret.

Plejefar og plejemor
Efter at børnehjemmet for et par år 
siden fi k en ny leder, er der blevet 
iværksat en masse gode tiltag, så 
børnehjemmet nu er et veldrevet og 
velfungerende sted. Lederen, Benja-
min Sudhakar, og hans kone Priscille 
er begge præster og bor i en større by 
et par timers kørsel fra V. Sithur, hvor 
de har deres daglige virke. 

Benjamin besøger V. Sithur et par 
gange om ugen, og til at tage sig af  
børnene i hverdagen er der blevet 

ansat et rart og sympatisk ægtepar, 
der fungerer som plejefar og plejemor 
for børnene. Derudover består perso-
nalet af  en ung, mandlig pædagog, en 
kok og en hjælpelærer, der hver dag 
kommer nogle timer efter skoletid og 
hjælper børnene med deres lektier.

Da Per Lindrup og jeg i februar 
2018 besøgte V. Sithur, blev vi mødt 
af  glade, trygge og sunde børn, der 
havde mere overskud og energi, 
end vi tidligere har oplevet. Det var 
tydeligt, at de, efter at personalet er 
blevet udskiftet, får en bedre og mere 
næringsrig kost. 

Børn af  analfabeter
Dagligdagen har fået en fast struktur 
med tid til både leg og lektielæs-
ning og resultatet har været, at alle 
børn undtagen ét bestod den årlige 
eksamen og kunne rykkes op i næste 
klasse. Det er usædvanligt for V. Sit-
hurs børn, der alle kommer fra hjem, 
hvor forældrene hverken kan læse 
eller skrive. Lysten til at lære er også 
blevet styrket, efter at der er blevet 
oprettet et lille bibliotek med spæn-
dende bøger, som har masser af  fotos 
og illustrationer. 
V. Sithurs bygninger er gamle og 
slidte, men lidt efter lidt er det lykke-
des for Benjamin at få repareret og 
renoveret det, der trænger mest. 

Et rart og sympatisk ægtepar 
er ansat som plejefar 
og plejemor på V. Sithur
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Børnehjemmet V. Sithur er kommet i virkelig 
god gænge, men seks drenge mangler en fadder

AF HANNE MATTHIESEN, 
PROJEKTANSVARLIG FOR V. SITHUR

De store spiller 
– men drengen i baggrunden 

slipper ikke sit tøjdyr  

I 2017 blev både drengenes og 
pigernes sovesale istandsat og malet, 
og også de tilhørende boksrum, 
hvor børnene har en lille blikkuff ert 
hver til opbevaring af  deres tøj og få 
personlige ejendele, blev istandsat. I 
2017 blev drengenes toiletter reno-
veret og fi k nye døre, og i 2018 kom 
turen så til pigernes toiletter. 

Sparer op til overdækket brønd
Det næste større ønske er penge til en 
ny brøndboring med en overdækket 
brønd. Drikkevandet kommer fra 
en åben brønd og passerer derefter 
gennem et vandrensningsanlæg. Men 
vandet er fyldt med nedfaldne grene 
og blade og fugleklatter, og med jæv-
ne mellemrum kommer der en fl ok 
aber, der også bidrager til forurening 
af  vandet. Resultatet er, at fi ltrene 
i vandrensnings-anlægget konstant 
bliver stoppet. Den nye brøndboring 
og brønden er budgetteret til at koste 
omkring 15.000 kroner, og ca. halv-
delen af  dette beløb er allerede i hus 
takket være projektstøtte og andre 
donationer.
Per Lindrup og jeg besøger V. Sithur 
igen i første halvdel af  februar, så 
når I læser denne artikel, er vi måske 
kommet hjem igen med nye indtryk, 
fotos og stof  til en artikel i næste 
blad.

Efter der er kommet fl iser, læser børnene 
ikke lektier eller spiser på den bare jord

Overdækning af  den åbne brønd 
står højt på ønskesedlen
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Siden oktober 2017, hvor vi var i 
Kakundi for at lave sikkert drikke-
vand, er det lykkedes os at skaffe flere 
penge. Så nu har skolen i teorien til-
strækkelig lagerkapacitet til den årlige 
5-6 måneder lange tørketid.

I januar tog vi igen til Kakundi, 
denne gang for at kvalitetssikre den 
nye 100.000 liter store underjordiske 
vandtank. Til vores store glæde så 
arbejdet rigtig godt ud med enkelte 
skønhedsfejl, der dog er taget hånd 
om. Så i stedet for at hente dårligt 
vand i søen, kan børnene nu bruge 
hele skoletiden på at dygtiggøre sig.

Vandet skal ikke koges
Samtidigt havde vi lejlighed til at teste 
vandkvaliteten af  filtersystemet, der 
blev installeret i 2017, og resultaterne 

er overraskende positive. Således har 
de fire ”vand-kaptajner” fra femte 
klasse, der blev trænet i at bruge og 
vedligeholde vandsystemet, gjort det 
rigtig godt. 
Én ting er at installere et vandrens-
ningssystem – noget helt andet er, om 
det stadig virker 1½ år efter! Vi kan 
slet ikke skjule, hvor ovenud tilfredse 
vi er med, at vandet stadig trygt kan 
drikkes uden kogning.

Samtidig understreger vandprojektet i 
Kakundi, at det er imponerende, hvor 
langt man kan nå med små midler. 
Første fase blev udført for 35.000 kr. 
Den anden fase har kun kostet 55.000 
kr. inkl. 100m3 lagertank, opsætning 
af  nye tagrender på de sidste to byg-
ninger, samt omfattende udskiftning 
af  eksisterende tagrender.

Kakundi sikres nu 
drikkevand til den lange 
tørkeperiode
De fire ”vand-kaptajner” har dygtigt vedligeholdt systemet 
i det forløbne halvandet år. 
Imponerende hvor langt, der kan nås for små midler

AF BARBERA OG JEPPE KJEMS

Glæde over, at den nye 100.000 liter 
underjordiske vandtank er på plads

Skolens køkken er højst sandsynligt det eneste i miles omkreds med rindende vand
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Det er meget slående, at man overalt 
i Uganda ser folk inkl. små børn bære 
dunke og beholdere med vand – 
meget ofte hentet i lokale vandhuller, 
hvor kvaliteten er dårlig.

Det er imidlertid en nødvendighed. 
Husholdningerne skal bruge vand, 
og det er mest nærliggende at lade 
børnene gå de undertiden mange 

kilometer. Den afl edte negative eff ekt 
er imidlertid, at børnene i større 
eller mindre grad misser en del af  
skolegangen.

At problemet har taget et kolossalt 
omfang, kan direkte ses af, at regerin-
gen i Ugada, har lovgivet om, at børn 
under fi re år ikke længere må hente 
og bære vand.

Derfor er gevinsten ved at installere 
rent og sikkert drikkevand på de en-
kelte projekter så umådelig stor. Dels 
hygiejnisk, dels sparer det megen tid, 
når vandet som på Kakundi kan tap-
pes direkte fra hanen i køkkenet eller 
en vandhane på skolens grund. Tid, 
som børnene i stedet kan bruge på at 
lege, være børn og dygtiggøre sig.

Alle henter vand i Uganda
Men børn under fire år må ikke

De to småpiger synes helt klart, det er spændende 
og sjovere bare at tappe vand 
fra hanen

Tidligere blev der blandt andet 
hentet ”muddervand” nede i 
papyrussumpen i søen ved skolen
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AF ASTRID MØLLER, 
PROJEKTANSVARLIG

Udover administration af  spon-
sorbørn og kontakten med dem, 
lederne i Bulgarien og sponsorerne i 
Danmark er der ofte andre opgaver 
og problemer, som ønskes løst. Det 
kan være hjælp til vedligeholdelse og 
renovationer, til unge under uddan-
nelse, til sportsstævner, til værksteds-
materialer eller noget personligt. 

Men oftest er det hjælp til akutte re-
parationer af  skader eller af  nedslidte 
skoleklasser med mere, der står på 
programmet. Som nu i Mechka, hvor 
værelserne til den nye 8. klasse i år og 
siden til 9.-10. klasserne i hvert fald 
skal have nye gulve og stole. 
Materialerne skal købes, men arbej-
det må ofte gøres af  de ansatte evt. i 
ferietiden. 

Ungelejlighed i Dupnitsa
I Dupnitsa har kommunen givet en 
lejlighed overfor børnehjemmet til 
unge, som skal forlade hjemmet, 
når de fylder 18 år og enten ikke er 
færdige med fagligt gymnasium eller 
endnu ikke har kunnet få arbejde. 
Der vil kunne bo 2-3-drenge. 
Men lejligheden er ubrugelig og skal 
sættes i stand, og kommunen hjælper 
hverken med det eller med jobs til de 
unge. Så renoveringen starter med 
gaverne fra Danmark og opsparede 

penge, mens de købte materialer 
foreløbig opbevares på hjemmet. 
Vi håber på mere hjælp og første 
indfl ytning til sommer! 

”Vennepris”
Da jeg to gange årligt sender com-
putere, tøj, sko og andre gaver til 
projekterne, skal disse transporter 
også organiseres, sendes, hentes og 
fordeles. 

I mange år har Thomasskolens ind-
samling, Hyltebjerg-strikkeklubvarer 
og ”vennepris” fra Neptun Transport 
gjort arbejdet muligt.  
Og da gaverne modtages med glæde 
og er til stor gavn, gør vi gerne en 
indsats. 

Tiltrængte 
renoveringer 
i Bulgarien
Med ”vennehjælp” lykkes det 
to gange årligt at sende tøj, sko, pc’er 
med mere til vores børn og unge 

Det er store sendinger, 
der kun med gode venners hjælp 
kan skibes af  til Bulgarien

Materialerne er købt til lejligheden 
i Dupnitsa, nu skal der fi ndes 
penge til renoveringen

Tøjet vækker stor interesse blandt de unge
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I Verdens Børn arbejder vi løbende 
for sikring af  persondata. Det gælder 
både oplysninger om faddere og an-
dre, der støtter os, samt oplysninger 
om de børn, vi støtter rundt omkring 
i verden. 
Som fadder skal man være opmærk-
som på, at også faddere har et ansvar 
for videregivelse af  egne data fx til 
fadderbørn samt håndtering af  fad-
derbørnenes data.

Personoplysninger om faddere
Verdens Børn registrerer et begræn-
set antal informationer om faddere 
og andre, der støtter os. Det er navne, 
adresser, telefonnumre, mailadresser 
samt CPR-numre. Alle data er i vores 
database og er kun tilgængelige for 
et fåtal af  personer, blot fem-seks 
stykker. 
CPR-numre er blandt de mest 
følsomme oplysninger, Verdens Børn 
har. Når Verdens Børn registrerer 

sådanne oplysninger, er det af  hensyn 
til faddere, der ønsker skattefradrag. 
Vi anbefaler generelt, at CPR-numre 
ikke oplyses i en mail eller en SMS 
til os, men faddere kan oplyse deres 
fødselsdato på Verdens Børn tlf. 
7026 0106 og derefter sende en SMS 
med de sidste 4-cifre i personnum-
meret. Hvis en fadder melder sig som 
støtte til et barn eller et projekt via 
Verdens Børns hjemmeside, oplyses 
CPR-nummer der.

Personoplysninger 
om fadderbørn
Faddere får typisk oplysninger om 
fadderbørn i et fadderbevis eller ved 
personlig henvendelse til den, der er 
ansvarlig for Verdens Børns kontakt 
til den pågældende skole eller børne-
hjem. 
Fadderbeviserne udarbejdes således, 
at særligt kritiske oplysninger ikke 
medtages i fadderbeviset. Det kan 

være oplysninger om, at barnets far 
er i fængsel, eller at barnet er resulta-
tet af  en voldtægt. 
Fadderbeviserne er beregnet til fad-
deren. Som fadder skal man vide, at 
hvis man deler oplysningerne, f.eks. 
ved at lægge fadderbeviset på Face-
book, vil det som udgangspunkt være 
i konflikt med persondatareglerne. 

Mange faddere sender breve og 
pakker til de børn, som de støtter. 
Det er dejligt og værdsættes meget af  
børnene. Når man gør det, skal man 
være opmærksom på, at man selv har 
ansvar for, at barnet på den måde 
kan få persondata som f.eks. fadde-
rens navn og adresse. Man må selv 
overveje, om man ønsker at videregi-
ve de oplysninger til barnet, og det er 
eget ansvar. Derimod videregiver 
Verdens Børn aldrig faddernes nav-
ne, adresser mv. til fadderbørn eller 
skoler.

Verdens Børn og persondata
Vi har alle et ansvar!

Verdens Børn registrerer et begrænset antal persondata, 
men vær opmærksom på, at du som fadder 

selv har et ansvar for ikke at viderebringe data

AF BENTE FABECH
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Verdens Børn drives udelukkende af  
frivillig arbejdskraft. På trods af  vores 
organisations lille størrelse, er der 
mange opgaver, der skal løses for at få 
alle hjulene i maskineriet til at dreje 
knirkefrit rundt, og dertil er der brug 
for mange hænder - flere hænder end 
vi har nu. Bl.a. har vi brug for hjælp 
til følgende områder: 

Projektfrivillige
Flere af  vores skolehjem har haft 
projektfrivillige boende i en kortere 
eller længere periode. 
Deres arbejdsopgaver har været un-
dervisning, lektiehjælp, legeonkler og 
tanter, håndværkshjælp, administrativ 
støtte og flere andre opgaver. 

Det er dog ikke alle vores skolehjem, 
der er i stand til at modtage projekt-
frivillige.

Regnskab og IT
Verdens Børn købte og overgik til et 
nyt IT-system Camp-Online i som-
meren 2018. Systemet er effektivt og 
godt, men det er også et arbejdskræ-
vende system. Vi har derfor et stort 
behov for mere hjælp og ekspertise til 
IT-opgaver og ikke mindst regnskab. 

Kommunikation
Verdens Børn er afhængige af  syn-
lighed over et bredt felt. Vi behøver 
synlighed på de sociale medier og 
ikke mindst en god og vedligeholdt 

hjemmeside samt et medlemsblad, 
der udkommer tre gange om året. 
Vi har et lille og velfungerende kom-
munikationsteam, der behøver flere 
medlemmer til at løfte opgaverne.
Hvis nogle af  ovenstående arbejds-
områder har fanget din interesse, vil 
vi meget gerne høre fra dig.
 
Kontakt: 
Fadderskabskontoret
v. Merete Hansson
mh@verdensboern.dk
Tlf.: 70 26 01 06

eller gå ind på www.frivilligjob.dk 
og læs vores annonce der.

Frivillige til 
Verdens Børn

Vi har brug for flere hænder, end vi har nu – bl.a. til 
regnskab, IT og kommunikation. Så har du lyst…?

AF MERETE HANSSON

En af  vore projektfrivillige, 
Freja, hjælper med polio-

vaccination på Verdens Børns 
indiske projekt, Santibari. 

Hendes makker, Maria (tv.), 
holder styr på tropperne. 
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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. 

Bæredygtige muleposer
Både tryk og materiale er i rigtig god 
kvalitet og meget slidstærkt. 
Tasken måler 39 cm x 41 cm, 
og hanken er 35 cm lang. 
Perfekt til brug af  indkøb eller bare 
som taske, når du er på farten. 
 Pris 60 kr.

Solcellelampe
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.

Gavekort 
En god gave til børnebørn, 
der har alt. Du bestemmer, 
hvor meget du vil give!

Halskæder fra Uganda
i fi ne farver
De kulørte halskæder fås i korte og 
lange, med små, mellemstore og store 
perler. 
Kort halskæde 70 kr. 
Lang halskæde  100 kr.

En god gave til børnebørn, 

EN MANGFOLDIGHED AF GAVEIDEER 
MED HILSEN FRA ASIEN OG UGANDA

Vinter og forår med sammenkomster, fødselsdage og 
varmere vejr er her eller er på vej til Danmark. Verdens 
Børn har muleposer, solcellelamper, halskæder, gavekort, 
hvedevarmepuder og andet til dig selv eller som gaver til 
andre. Du kan se de fl este ting på vores hjemmeside, 
www.verdensboern.dk.  

Vi har også fortsat enkelte af  de smukke ting, som Verdens 
børns projektansvarlige har bragt hjem fra deres besøg på 
skolerne. Er det noget for dig, så bestil via www.verdenbo-
ern.dk eller ring/mail til Bente Fabech, tlf. 2336 6328, 
mail bente.fabech@gmail.com.

Hvedevarmepude
Kontakt Helle Holten
tlf. 23 80 71 44

Pris  150 kr. 

Send en hilsen
Vi har nogle dejlige kort, der kan 
bruges, når venner eller familie 
skal have en hilsen. 
Hanefeldt-kort med kuvert 
Fire kort 10 kr.

Send en hilsen

Esben Hanefelt Kristensen, født 17. november 1952.

Udsnit af udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie,

København. Kunstnernes Påskeudstilling, Århus. Østersøfestivalen,

Karlshamn, Sverige. Hjørring Kunstmuseum. Danmarks National-

bank. Arctic Gallery, London. Sct. Cloud Gallery, Minneapolis,

USA. Udført bestilling til Dronning Margrethe. Illlustrerer ny dansk bil-

ledbibel for Det Danske Bibelselskab.

©: kunstneren.  -  International Børnehjælp. Giro 6 00 00 37
Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

Esben Hanefelt Kristensen, født 17. november 1952.
Udsnit af udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie,

København. Kunstnernes Påskeudstilling, Århus. Østersøfestivalen,

Karlshamn, Sverige. Hjørring Kunstmuseum. Danmarks National-

bank. Arctic Gallery, London. Sct. Cloud Gallery, Minneapolis,

USA. Udført bestilling til Dronning Margrethe. Illlustrerer ny dansk bil-

ledbibel for Det Danske Bibelselskab.©: kunstneren.  -  International Børnehjælp. Giro 6 00 00 37
Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

Esben Hanefelt Kristensen, født 17. november 1952.

Udsnit af udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, 

København. Kunstnernes Påskeudstilling, Århus. Østersøfestivalen, 

Karlshamn, Sverige. Hjørring Kunstmuseum. Danmarks National- 

bank. Arctic Gallery, London. Sct. Cloud Gallery, Minneapolis, 

USA. Udført bestilling til Dronning Margrethe. Illlustrerer ny dansk bil- 

ledbibel for Det Danske Bibelselskab.

©: kunstneren.  -  International Børnehjælp. Giro 6 00 00 37

Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

Lys i den mørke tid

Skåle af træ, sæbesten 
og horn Ø8-12mm ............. 60 kr.
Små punge ..........................25 kr.
Nøgleringe ..........................30 kr. 
Små stenkar ........................35 kr.
Priserne er incl. forsendelse

HUSK: HELE OVERSKUD FRA SALGET GÅR TIL VERDENS BØRN
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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
TBH@verdensboern.dk

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

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)

Betina Sandberg Christensen
tlf. 26 83 00 70
bsandberg@hotmail.com
Madera (1323)

Bulgarien
Astrid Møller
tlf.  38 71 81 21
asm2@email.dk
Mechka (1302)
Dupnitsa (1303)
Lukovit (1307)

Sydindien
Kirsten Behnke 
tlf. 21 42 50 76
kirstenbehnke@post.tele.dk
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)

Maria Bork Kruse,
Tlf. 42 20 60 20
Durgapur (1313, 1114)

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.

Hjælpearbejdet er primært koncentre-
ret om udviklings- og skoleprojekter i 
Indien, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien. 
Bestyrelsen varetager den daglige 
ledelse af organisationen.

Økonomi
Indtægten udgjorde 6,3 mio 
kr. i 2017; administrationsomkost-
ninger 3,3. pct.

Regnskabet
revideres af statsautoriseretrevideres af statsautoriseret
revisor og offentliggøres pårevisor og offentliggøres på
hjemmesiden.

Indsamlinger
Frimærker:
Verdens Børn
Kaløvej 6, 8410 RøndeKaløvej 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 
PBS opkrævning, Nets opkrævning PBS opkrævning, Nets opkrævning 
med girokort, via Verdens Børns med girokort, via Verdens Børns 
hjemmeside, eller indbetaling til hjemmeside, eller indbetaling til 
reg.nr. 4710 konto 3323196. reg.nr. 4710 konto 3323196. 
Årskontingent og gaver til et barn Årskontingent og gaver til et barn 
eller projekt eller donation til eller projekt eller donation til 
Verdens Børn kan ske via mobilepay Verdens Børn kan ske via mobilepay 
16009, Verdens Børns hjemmeside 16009, Verdens Børns hjemmeside 
eller indbetaling til eller indbetaling 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 90
eller TBH@verdensboern.dkeller TBH@verdensboern.dk
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 16.300 kr. dog max 16.300 kr. 
Særlige regler hvis du binder dig for Særlige regler hvis du binder dig for 
10 år og for gavebreve, 10 år og for gavebreve, 
se www.verdensboern.dkwww.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
tlf. 42 20 60 20tlf. 42 20 60 20

Sønderborg
Elsa Jefsen
Damparken 3, 1.Damparken 3, 1.
6400 Sønderborg6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 72 50Tlf. 74 42 72 50
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Lad Verdens Børn arve dig
Du kan lade Verdens Børn arve dig og hjælpe 
nogle af verdens udsatte børn og unge til et 
bedre liv og en bedre fremtid

Ved at lade Verdens Børn få del i arven efter dig kan du støtte vores hjæl-
pearbejde for udsatte børn. Vi har projekter i områder, hvor børn og unge 
på grund af  krig, sygdom eller fattigdom behøver hjælp for at kunne få en 
uddannelse.
Det er gratis for dig at oprette eller ændre et testamente til fordel for 
Verdens Børn. Vi tilbyder at betale udgifterne til advokatbistand.

Kontakt venligst formanden

Tue Bo Hansen, formand
Tlf. 31 67 80 90
TBH@verdensboern.dk

Bestyrelsesmedlem Flemming B. Pedersen 
Tlf. +46 152 10 819 
fp@verdensboern.dk.


