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Introduktion 

2018 i Verdens Børn har været både spændende og lærerigt år. Der har været mange 

nye mennesker, processer og systemer, som vi har skullet lære at kende og arbejde med 

at udvikle. Denne årsberetning opsummerer emner, som vi de sidste 12 måneder har 

håndteret i Verdens Børn og resultaterne deraf. 

Udviklingsarbejde via bestyrelsesmøder og anden mødeaktivitet i centrale grupper 

Verdens Børns bestyrelse konstituerede sig kort efter 2018 generalforsamlingen med ny 

formand ved Tue Bo Hansen, ny næstformand ved Nanette Borges og med Bodil 

Mortensen som kasserer. Dertil yderligere 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvoraf 3 har været i form af fysiske møder 

og resten via skype.   

I september samlede vi 22 frivillige til et strategimøde, hvor vi havde kyndig frivillig 

support af Charlotte Torp Møller fra Dansk Blindesamfund. Hun styrede os igennem en 

SWOT-analyseproces, hvor vores styrker, svagheder, muligheder og trusler blev 

identificeret og gransket. Baseret herpå blev der defineret et antal arbejdsområder. Det var 

en effektiv måde at danne sig et billede af, hvad vi er gode til og hvor vi har udfordringer, 

der skal takles. Det var også nyttigt for nye frivillige i Verdens Børn. 

I oktober og igen i marts havde vi fællesmøder for projektansvarlige og deres assistenter. 

Formålet var at informere om nye tiltag og samtidig involvere dem i en dialog med 

hinanden og hinandens måder at arbejde på.  

Derudover så er der holdt et antal arbejdsmøder i undergrupperne, landegrupper, 

projektkoordinering, kommunikation, fundraising, fadderadministrationen, IT og økonomi.  

Aktivitetsniveauet og ikke mindst de frivilliges engagement har været højt, og det er jeg 

som formand dybt taknemmelig for. Verdens Børn eksisterer kun i kraft af alle vores 

arbejdsomme frivillige, der samarbejder og stiller op, når der er behov for det.   

Systemændringer i Verdens Børns ”maskinrum” 

En stor opgave for Verdens Børn i 2018 har været at sige farvel til den hidtidige database 

og goddag til det nye IT administrationssystem CampOnline. Overgangen var nødvendig 

af flere grunde, men IT-udviklingsprojekter kan jo være en udefinérbar størrelse. 

Resultatet, som vi nu ser, viser at den forrige bestyrelse valgte et godt system som 

erstatning for vores 17 år gamle system. Det har givet nogle muligheder, som vi ikke 

havde tidligere. De involverede frivillige fra Verdens Børn gjorde ikke bare et godt 

forberedende arbejde før starten den 1. juli, men de har også lagt rigtig mange timer i at 

udvikle interne manualer og samtidig få systemet til at leve op til Verdens Børns behov 

og de vejledende retningslinjer, som VB har mht. persondatahåndtering. Det skal alle have 

stor tak for. Det er et vigtigt fundament I har skabt for Verdens Børns fremtidige virke. At 

regningen for det nye system med udgangen af 2018 kun var 10% over budget (225 tkr.) 

vidner også om, at leverandøren ComputerCamp har været generøs med reducerede 

antal ekstra timer og reducerede timesatser. Det skal de naturligvis også have mange tak 

for.       
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Effekten af det nye system er allerede begyndt at vise sig. Vi vil som organisation få et 

meget bedre overblik over, hvorledes vores økonomiske situation udvikler sig, hvorved vi 

kan gennemføre rettidige korrigerende handlinger og rette op på eventuelle fejl.   

Desværre blev vi alle alligevel lidt overraskede over udfordringerne, da årsopgørelserne 

skulle etableres i januar. Det betød en mindre forsinkelse af hele årsbrevsprocessen, 

der så igen resulterede i, at vigtig information omkring et nyt mere automatiseret girokort 

proces, desværre ikke nåede ud før girokortene med medlemskontingenter gjorde. Jeg 

takker VB´s faddere, som har udvist stor forståelse og venlighed ifbm. med de 

uregelmæssigheder, som de oplevede. Specielt er jeg glad for at faddere kontaktede os 

for at få forklaringer. Jeg er overbevist om at næste år vil processen være helt tilbage på 

sporet. 

Stramninger i forbindelse med persondatabeskyttelse 

En anden tung opgave i 2018 har været etablering af Verdens Børns interne vejledning og 

retningslinjer, herunder procedure for optimeret håndtering af persondata. Der er en 

håndfuld frivillige i Verdens Børn, der har arbejdet intenst med det i flere måneder. EU-

reglerne er forholdsvis nye, men i Verdens Børn har vi sat alle sejl til for at sikre, at den 

information vi har om børn og faddere ikke lander i de forkerte hænder eller på nogen 

måde kan blive offentliggjort eksempelvis på internettet. Vi arbejder fortsat med at rulle de 

interne ændringer ud, hvilket koordineres af undertegnede og som en del af dette arbejde 

har vi også valgt at have en person, der vil være kontaktperson hvis der er 

tvivlsspørgsmål. Flemming Bjørk Pedersen har påtaget sig funktionen som den, der 

overordnet har opgaven med at holde styr på, at foreningens regelsæt om håndtering af 

personoplysninger bliver fulgt. Det er et område, som altid skal være i fokus.  

Også omkring denne opgave vil jeg gerne takke de involverede frivillige for et 

vedholdende og engageret stykke arbejde.  

Fundraising 

2018 har var det første år, hvor Verdens Børn ikke længere havde en hovedsponsor og 

dermed et år hvor bestyrelsen ikke som tidligere har kunnet udlodde midler til 

specialprojekter på de enkelte skoler. Heldigvis trådte Albatros Travel til tidligt på året og 

generøst donerede 100.000 kr. til Verdens Børn, hvilket har været med til at balancere 

regnskabet for 2018.   

Den nye situation uden hovedsponsor stiller tre nye krav til Verdens Børn.  

1) Vi skal sikre, at vi til hver en tid har en gruppe af trænede fundraisere, der kan 

rejse midler fra fonde og virksomheder.  

2) De enkelte projektansvarlige skal i højere grad end tidligere være i stand til 

kreativt at rejse midler til de nødvendige forbedringer.  

3) Vi skal have fokus på at finde midler til at dække udfordringen med fadderløse 

børn, der finansieres af Verdens Børns reserver. I 2018 havde vi ca. 110 børn der 

af forskellige årsager ingen fadder havde. 
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Punkt 1 blev der taget hul på i 2018 og de enkelte projektansvarlige er også i gang med 

gode resultater. Specielt projektet i Mukono er et fantastisk eksempel på hvorledes 

projektansvarlig Kristina Andersen har set et behov for etablering af en sikkerhedsmur og 

kreativt er gået i gang med at mobilisere egne og andres kræfter på at rejse 250.000 kr. 

med det formål at skabe tryghed for specielt pigerne på Mukono-skolen. Der blev udviklet 

et koncept (Operation Livsværk) i samarbejde med landsforeningen Livsværk og en 

test blev prøvet af på skolen Thorshøjgaard i Ishøj. Det har ikke bare resulteret i, at den 

vigtigste halvdel af muren nu er rejst, men i et venskabsbesøg på Mukuno og interview i 

Go´ Morgen Danmark. Kristina og fire af hendes elever fik sat stort fokus på projektet og 

behovet. Hele denne proces er et godt eksempel på hvorledes initiativ, kreativitet og 

hårdt arbejde kan betyde forbedret sikkerhed på en skole, der har manglet denne mur i 

28 år.    

I 2018 er det også lykkedes Verdens Børn at få to tøj-containere for Den Permanente 

Tøjindsamling sat op i Hillerød og Gentofte. Det er en start og målsætningen for 2019 er at 

komme op på ca. 20 styk på Sjælland og Fyn.   

Kommunikation 

Som redaktør af medlemsbladet stod Hanne Gregersen igen bag udgivelse af fire flotte 

numre med interessante artikler skrevet af projektansvarlige og andre. 

Zeynep Celik Basoda har sammen med de andre i kommunikationsteamet stået for 

udsendelse af nyhedsbreve, opdatering af hjemmesiden, kampagner, annoncering og 

vores tilstedeværelse på Facebook, LinkedIn og Instagram.  

I 2018 er strukturen i kommunikationsteamet lagt lidt om. Der er stadig sociale medier-, 

nyheds- og marketingsteam. Det nye er, at kommunikationsfrivillige nu er delt op i 

landeområder, så der er én frivillig tilknyttet og derfor har ansvaret for det pågældende 

område. Tanken er at skabe et nyt fællesskab blandt PA’er og kommunikations-teamet. 

Nyhedsteamet har i år 2018 haft stor udskiftning, og vi håber på, at den nye struktur vil 

afhjælp dette. 

I marketingsteamet samarbejder vi med to virksomheder, der udfører deres arbejde 

gratis for os.  

Den største bedrift i 2018 har været gennemførslen af Google Ad Grants. Google 

donerer 10.000 USD hver måned til annoncering. Resultaterne af dette arbejde er endnu 

ikke, hvor vi gerne vil have dem og Google anbefaler, at vi får optimeret vores 

hjemmeside. Derfor er vores mål i 2019 at skabe få en ny hjemmeside for Verdens Børn. 
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Økonomi og IT 

Som nævnt tidligere så var 2018 det første år uden hovedsponsoren og de 700.000, der 

blev doneret hvert år. Det fik i 2016 og 2017 bestyrelsen til at iværksætte en række 

initiativer omkring fundraising og omkostningsreduktion. Specielt tiltagene omkring 

reduktion af vores omkostninger har fungeret efter hensigten. Vi har i 2018 formået at 

reducere vores interne omkostninger med 21% fra 550 tkr. til 435 tkr. Det betyder at vi 

igen i 2018 kan præsentere et regnskab, hvor omkostninger til administration ligger under 

4 % af totalindtægterne. Der er dog visse omkostninger, vi er nødt til at opprioritere i de 

kommende år. En organisation som Verdens Børn er nødt til at gøre sig bemærket i 

medierne. Også de medier det koster penge at optræde i. Det kommer vi til at kigge 

nærmere på i forbindelse med udarbejdelsen af en ny kommunikations- og 

markedsføringsstrategi i 2019. Måske skal 5% være en ny max målsætningen i stedet. 

I 2018 valgte rigtig mange frivillige og faddere at melde sig ind i Verdens Børn med et 

kontingent på 150 kr. Faktisk så har vi nu mere en 1400 medlemmer i forhold til 869 i 

2017. Det betyder at vi får et bidrag til blandt andet at laves medlemsbladet på 210 tkr. pr. 

år. Det er vi naturligvis meget taknemmelige for. 

Vi har stadig store forbedringsmuligheder blandt andet vedrørende antallet af fadderløse 

børn, vi støtter via Verdens Børns egne reserver. Niveauet ligger på et uacceptabelt højt 

niveau (111 børn = 147 tkr.pr. år), hvilket vidner om, at vi endnu ikke har omstillet os til 

vores nye økonomiske virkelighed.      

På trods af dette kommer vi ud af 2018 med et underskud på blot 4000 kr. når vi ser bort 

fra investeringsudgifterne til det nye IT admin system. Det må betragtes som acceptabelt 

som et år 1 uden en hovedsponsor, men ikke som et holdbart resultat på længere sigt.   

2018 blev også året hvor Google tilbød at donere deres G-suite platform til Verdens 

Børn. Det har resulteret i at vi fornyelig har etableret Verdenboern.dk konti for alle frivillige 

med dertilhørende gmail konti, der kan administreres af den enkelte.  

En sidste opgave der meldte sig i økonomiteamet var SKATs ønske om at gennemgå, 

hvorledes vi opererer i det daglige og hvorledes det hænger sammen med lovgivningen for 

fradrag. Umiddelbart var der positive tilbagemeldinger fra SKAT, men der var specielt et 

område, hvor de krævede justeringer af procedurerne. For gavekontrakter skal det 

præciseres, at de kun kan løbe i 10 år og at de indbetalte beløb skal stemme overens med 

kontraktens sum, for at det kan give det rette fradrag.    

Arbejdet med at samle og sælge brugte frimærker og ikke mindst nye balloner med 

Verdens Børn´s logo er også fortsat i 2018.  

Opsummeringen af 2018 bidragene til skolerne konkluderede desværre, at vi har overført 

væsentligt flere midler til skolerne, end vi har fået ind. Det er naturligvis positivt for de 

enkelte projekter, men ikke en langtidsholdbar løsning for Verdens Børn. Vi forventer 

med det nye Admin-system, at vi vil have langt bedre overblik og rettidige handlinger for at 

undgå samme situation i 2019. Om der er tale om procedure eller datafejl granskes 

stadig. 
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Frivillige 

I 2018 har vi haft en værdifuld tilgang af frivillige og vi er nu 55 aktive frivillige i 

foreningen.  

Bestyrelsesmedlemmer: Betina og Nanette har ikke ønsket at genopstille blandt andet 

pga. eget tidspres. Berit valgte i december at træde ud af bestyrelsen af personlige 

årsager. Jeg vil gerne takke alle 3 for deres indsats i de sidste 12 måneder, og jeg håber 

Verdens Børn fortsat kan regne med jer som ambassadører og bidragsydere.    

 

Børnene og projekterne 

Med det nye IT administrationssystem er det blevet lettere at trække information ud om 

den overordnede situation i Verdens Børn.  

De sidste 12 måneder fik 2206 børn støtte fra Verdens Børn. Af dem var 2059 børn 

støttet af en af vore 1588 faddere. 111 børn var fadderløse og 36 blev helt støttet til 

videreuddannelse via Uddannnelsesfonden, mens 19 fik delvis støtte til 

videreuddannelsen.   

Herudover gav 148 personer bidrag i form af projektstøtte, inklusive ”madfadderskaber”. 

 

NORD-INDIEN 605 støttede børn  
Projekt Børn PA PAA 

Dip Children´s Campus 308 Maria Bork Kruse Merete Hansson 

Albella Boys 111 Merete Hansson Maria Bork Kruse 

Khelaghar 117 Flemming L. Wakabayashi Ny på vej 

Santibari 69 Merete Hansson Maria Bork Kruse 

Maria har overtaget PA ansvaret for DIP Children´s Campus i 2018.  

Udvikling - Nordindien: 

Alle projekterne på nær Khelaghar i Nord-Indien har haft besøg af Verdens Børn i 2018 

Santibari – Der er gennemført mange renoveringsprojekter hvor bygninger er blevet 

malet, fået udskiftet vinduer, baderum renoveret og ny rørlægning så rotterne ikke kan 

trænge ind. Der er også installeret nye septiktanke. Et fint køkken have er etableret. Ny 

god skoleledelse er også kommet på plads.  

DIP Children´s Campus – skolen er velfungerende med blandt andet yoga-, karate og 

tegne og dansundervisning. 

Albella – Projektet er veldrevet også af den lokale ledelse. Et mønsterhjem ifølge PAen. 
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Udfordringer – Nord-Indien 

Kvaliteten af lærerstaben er ikke altid i top. Svært at finde de rette kompetencer. 

På DIP er der også for mange børn, der har mistet deres fadder og derfor nu finansieres af 

Verdens Børns reserve. Det er en situation, vi skal have forbedret i 2019. Et etableret 

solcelleanlæg mangler også at blive helt installeret og taget i brug via Ingeniører uden 

Grænser. 

Albella – Forstanderparret Heshron og Ebi har nået pensionsalderen og vi skal i gang med 

et generationsskifte 

 

SYD-INDIEN 694 børn  

Projekt Børn PA PAA 

Happy Home 137 Hanne Matthiesen Per H. Lindrup  

Kariyalur 68 Hanne Matthiesen Per H. Lindrup  

Sct.Joseph 439 Kirsten Behnke Sanaa Hocine, Ann Christine Behnke 

V.Sithur 50 Hanne Matthiesen Per H. Lindrup  

Kirsten har overtaget PA ansvaret for Sct. Joseph efter Wagn Winkel. Sanaa Hocine og 

Ann Christine Behnke er startet som PA-assistenter på vores største projekt målt på 

antal børn 

Herfra skal der lyde en stor tak til Wagn for hans indsats både for Sct. Joseph, Mukono 

og for Verdens børn generelt.  

Udvikling – Syd-Indien  

Alle projekterne i Syd-Indien har været besøgt i de sidste 12 måneder 

Sct. Joseph – Kirsten arbejder på at nedbringe antallet af fadderløse børn på Sct. 

Joseph. Det forsøges gjort med så lille negativ påvirkning på det enkelte barn som muligt. 

Happy Home – et godt eksempel på hvordan støtte fra Verdens Børns faddere kan være 

med til at skabe en positiv kædereaktion. Med grundskolen på plads og med gode 

karakterer har Happy Home mange eksempler på, at den indiske stat tildeler stipendiater 

til den videre skolegang. Det er kun en mulighed disse børn får pga., at de har fået støtte 

til den første del af deres skolegang. 

V. Sithur – Hjemmet er presset af, at de fleste fadderskaber er på 110 kr., og at hjemmet 

er lille ift. andre Verdens Børn projekter. Til gengæld er der synlig positiv udvikling på 

børnenes sundhed og trivsel.      

Udfordringer – Syd-Indien 

Sct. Joseph – Antallet af børn er enormt, hvilket kræver megen tid både i Danmark men 

også under besøgsrejserne. Derfor har bestyrelsen besluttet, at Kirsten får tildelt 2 

assistenter så opgaverne bliver overkommelige 
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Sri Lanka 170 støttede børn  
Projekt Børn PA PAA 

National Councel for the Deaf 93 Ludwig Chr. Nissen Maja Nissen 

Senkadala Deaf & Blind 77 Ludwig Chr. Nissen Maja Nissen 

 

Der var ikke kontrolbesøg på Sri Lanka projekterne i 2018, men er planlagt til starten af 

2019 

Ludwig har i 2018 arbejdet med Sri Lanka projekter med sin vanlige ro. Antallet af 

fadderskaber er stabilt og skolerne er i konstant fremgang.    

 

Bulgarien 97 støttede børn  
Projekt Børn PA PAA 

Dupnitsa 31 Astrid Møller Mangler assistant 

Lukovit 18 Astrid Møller Mangler assistant 

Mechka 48 Astrid Møller Mangler assistant 

 

Astrid arbejder benhårdt for at sikre gode forhold på de tre institutioner i Bulgarien. Det 

drejer sig blandt andet også om at hjælpe de unge med at blive sluset ud i samfundet, 

efter de ikke længere kan bo på børnehjemmet. Til det formål har projektet fået en 

lejlighed stillet til rådighed af kommunen. Denne skal anvendes som 

udslusningslejlighed, men den skal renoveres, før den kan tages i brug. Dette arbejder 

Astrid på at rejse midler til (ca. 20.000 kr.) og donationer er naturligvis meget velkomne.  

En anden udfordring for Bulgarien er, at vi mangler en assistent til Astrid, da arbejdet til 

tider er krævende. Vi vil dog i den kommende tid arbejde på at overføre mere ansvar til to 

personer i Bulgarien som Verdens Børn har haft et langt samarbejde med, og som vi 

derfor stoler 100% på  
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Uganda 630 støttede børn  
Projekt Børn PA PAA 

Entebbe 35 Kristina Andersen Ny på vej 

Kakundi 132 Tue Bo Hansen   

Madera 222 Betina Sandberg Christensen Løsning på vej 

Mukono 241 Kristina Andersen Løsning på vej 

Betina har overtaget ansvaret som PA efter Mie i 2018. Jeg vil gerne takke Mie for hendes store 

indsats for Madera og Verdens Børn generelt 

Kristina har overtaget PA opgaven for Entebbe fra Lone. Også her vil jeg gerne takke Lone for 

hendes mangeårige engagement i Verdens Børn og Entebbe skolen i Uganda 

Udvikling - Uganda  

Alle projekterne i Uganda har haft besøg af Verdens Børn i 2018 

Madera - deres Sickbay/sundhedsklinik blevet forbedret køkkenfaciliteterne optimeret plus 

en række andre forbedringer.  

Mukono - har også oplevet store forbedringer som eksempelvis etableringen af den 

føromtalte sikkerhedsmur. Derudover er sundhedsklinikken også blevet forbedret   

Kakundi - har i 2018 fået sidste fase af ”Rent vand og nok af det” projektet gennemført via 

donationer fra Novo Nordisk Medarbejderfond og Jeppe Kjems. Sidstnævnte har også 

været tovholder for hele projektet. Et projekt der nu har sikret børn og voksne på Kakundi-

skolen rent og sikkert vand hele året rundt. Tak for din store indsats Jeppe.   

Udfordringer - Uganda 

Madera har været ramt af tørke og dermed forøgede fødevarepriser. Det betød, at 

skolen manglede penge sidst i 2018 og var nødt til at lukke ned en uge før tid.  

Mukono/Kakundi – Lærerlønningerne på disse to skoler ligger langt under statens 

niveau (50% under) og det er svært at fastholde de gode lærere. En månedsløn i Uganda 

ligger på ca. 500 kr. Mukono og Kakundi har besluttet at forsøge at øge lønninger på 

forsvarlig vis.   

 

Kenya 40 støttede børn  
Projekt Børn PA PAA 

Lipela 50 Lars Blavnsfeldt   

 

Lipela projektet har været en del af Verdens Børn i en del år og finansieres af en kreds af 

sponsorer koordineret af projektansvarlig er Lars Blavnsfeldt 
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I CAMBODJA har vi for nylig inkluderet et nyt projekt, der hedder Bright Hope Cambodja 

Cambodja 23 Fadderskaber ikke på plads endnu 
Projekt Børn PA PAA 

Bright Hope Cambodia 23 Camilla Toft Pedersen   
 

Bright Hope Cambodia (BHC) driver et velfungerende børnehjem placeret i Phnom Penh, 

Cambodja. På børnehjemmet bor der 23 børn i alderen 10 til 21 år. Alle børn er smittet 

med HIV ved fødslen, og nogle af dem er mentalt skadede. Størstedelen af børnene er 

forældreløse og er på børnehjemmet, da andre ikke kan tage sig af dem. Formålet med 

Bright Hope Cambodia er at give disse udsatte børn pleje og omsorg i trygge rammer, 

samt at sikre dem uddannelse, medicin og et frirum til leg og læring. På børnehjemmet er 

der caregivers, der til daglig sørger for børnene. Alle børnene hos BHC er tilknyttet 

børnehjemmet, indtil de bliver selvforsørgende. Ved endt uddannelse eller endt 

håndværksuddannelse (fx som frisør, mekaniker osv.) vil re-integrationsprocessen starte. 

Det betyder, at børnene integreres i samfundet på bedst mulig vis og med støtte fra BHC, 

indtil de er uafhængige og kan klare en hverdag på egen hånd. Fadderbeløbet går til 

barnets uddannelse, skoleuniform, skolematerialer (blyanter og notesbøger, skolebøger) 

skoletaske og mad i skoletiden. 

LAP Projektet 

2018 blev også året hvor Verdens Børns engagement i LAP-projektet i Uganda blev 

endeligt afsluttet efter mere end 15 års arbejde. I marts 2019 var projektansvarlig 

Christian Rietz på sit sidste kontrolbesøg på projektet. Christian og hans følgegruppe har 

leveret et stort stykke arbejde dernede, og ansvaret for den fremtidige udvikling af 

projektet er nu overleveret til kompetente lokale personer. Herfra skal der lyde en stor tak 

til Christian og hans gruppe for indsatsen de mange år.   

Afrunding  

2018 har været et administrativt tungt år, med mange nye systemer og procedurer vi har 

været nødt til at udvikle og forholde os til. Samtidig har det også været et år, hvor vi ikke 

har haft samme mulighed som tidligere, til at dele midler ud til specialprojekter og 

dermed rykke projekterne yderligere. Den første del er for det meste bag os, men at skabe 

et stærkere økonomisk fundament for udvikling er i den grad det der ligger foran os i 

2019.  

Jeg ser personligt frem til at kunne fokusere mere på udviklingen af Verdens Børn. Noget 

der naturligvis først kan ske når vi er tilfredse med den daglige drift. 

Tak til alle faddere, sponsorer og frivillige for den støtte og indsats I alle donere til Verdens 

Børn. Jeg ville ønske I alle kunne have muligheden for at se et projekt med egne øjne og 

derved se, hvor stor betydning jeres bidrag har for de enkelte børn og lokalsamfundene. 

April 2019 

 


