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Det primære i Verdens Børn har altid 
været og vil altid være at sikre, at de 
børn, der inkluderes i vores program, 
også får den bedst tænkelige hjælp til at 
uddanne og udvikle sig. 

Vi har det seneste år oplevet stigende 
interesse fra nye faddere for at støtte 
børn i Afrika. Det er glædeligt, at 
nye faddere har taget aktiv stilling til, 
hvor deres støtte skal gå hen, men det 
betyder samtidig, at en del af  de skoler 
og hjem, vi støtter i Indien, til tider har 
svært ved at få nye faddere og dermed 
få pengene til at slå til. 

Indien er helt sikkert et land i udvik
ling, men der er stadig lang vej for 
de mest udsatte befolkningsgrupper. 
Derfor fastholder vi i Verdens Børn 
et stærkt fokus på, at udsatte børn i 

Indien får mulighed for en tryggere 
barndom og uddannelse.

Selvforsørgelse
I Uganda har vi igangsat et pilotpro
jekt, der skal undersøge mulighederne 
for at få flere elever til at vælge en 
erhvervsrettet uddannelse, når de forla
der vores skoler. En sådan uddannelse 
giver langt større mulighed for selvfor
sørgelse efterfølgende. 

Verdens børns 1600 faddere, projekt
støtter, virksomhedssponsorer og vores 
60 frivillige gør en direkte forskel 
for 2400 børn og unge. Jeg har som 
formand de sidste 12 måneder fået 
indblik i mange af  de arbejdsprocesser, 
der foregår hver dag, uge og måned i 
Verdens Børn. Processer, der nødven
dige for, at vi kan yde den støtte og 

service, som faddere og fadderbørn har 
krav på fra os. 

Jeg har også set og hørt fra andre pro
jekter om den enorme effekt, hjælpen 
har ude på skolerne og i hjemmene og 
indirekte også i de lokalsamfund, hvor 
skolerne ligger. Det faktum, at faddere 
og projektstøtter hvert år via Verden 
Børn donerer næsten 3,6 mio. til ud
satte børn i pressede livssituationer, gør 
mig i den grad ydmyg overfor opgaven.

Der er til tider en hel del arbejde for  
de frivillige med at jonglere alle opga
verne i Verdens Børn. Men når jeg 
ved, hvilken betydning vores arbejde 
har for børn født i mindre privilegere
de situationer, så ser jeg frem til et 
me ningsfuldt arbejde de næste 12 
måneder.

Verdens børn formår 
at holde fokus 

på det enkelte barn

LEDER

AF TUE BO HANSEN, FORMAND

Vores hjælp har en enorm effekt 
ude i skolerne, i familierne 

og indirekte i lokalsamfundet

Indien er helt sikkert et land i udvikling, 
men der er stadig lang vej for de mest 
udsatte befolkningsgrupper
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KORT NYT

OM AT SLÅ TRE FLUER 
MED ÉT SMÆK

I midten af  2018 opstillede Den 
Permanente Tøjindsamling (DPT) de 
første to tøjcontainere med Verdens 
Børns logo. Den ene på Ericavej 149 
i Gentofte, den anden på Fredskovs
hellet 2A i Hillerød. 

Det tegner til, at der efter 12 måne
der vil være lagt ca. 6.000 kilo brugt 
tøj i containerne. Det har givet os 
”blod på tanden”, men vi behøver 
hjælp fra frivillige til at opsøge daglig 
varebutikker, boligforeninger m.v.  
på Sjælland og Fyn, hvor DPT’s 
tøjcontainere kan opstilles.

DPT’s indsamlinger af  aflagt tøj på 
vegne af  Verdens Børn og mange 
andre foreninger betyder tre ting: 
At der bliver støttekroner til bl.a. 
Verdens Børn; at folk i Ukraine 
kan købe brugte klæder billigt; og 
at butikspersonalet kan beholde sit 
arbejde. Tøjet sælges i fem gen  
brugsbutikker i Kiev.

MØDE MED VORES NORSKE TOVHOLDER
 
AF TUE BO HANSEN

I foråret havde vi arrangeret et møde 
mellem Verdens Børns tovholder i 
Norge, Hans Tonckens, omkring ar  
bejdet med de ca. 50 fadderskaber, 
som nordmændene igennem mange 
år har haft på Happy Home i Syd
indien. 

Hans har overtaget ansvaret for at 
håndtering og koordinering i Norge, 
og han ville gerne have ansigter 
på dem fra Verdens Børn, han har 
kontakt til. 
Hans havde valgt at tage en minife
rie i København, og der mødte 

han Bodil Mortensen, Hanne Mat
thiesen og jeg selv i en hotelfoyer på 
Amager. 

Det blev til et godt og informativt 
møde, hvor vores historie og proce
durer blev beskrevet og diskuteret, 
så Hans rejste hjem med en god 
portion viden om VB og vores orga
nisation.

EVENT FUNDRAISING  MÅSKE EN MULIGHED 

AF TUE BO HANSEN

I foråret 2019 blev jeg på vegne af  
Verdens Børn indbudt til at levere 
en eksamenscase til et hold Event 
Fundraising studerende fra UCL i 
Odense. Opgaven lød på at designe 
et event, der skulle rejse 250.000 kr. 
til etablering af  et bibliotek til vores 
projekt, Kakundiskolen i Uganda. 

To grupper valgte denne case og ud
viklede to forskellige events. Jeg blev 
også inviteret ind som censor og fik 

derved præsenteret de to velbeskrevne 
events. 
Event Fundraising er ikke noget vi 
i Verdens Børn har meget erfaring 
med, men det er en fundraising form, 
der fungerer godt, og derfor er det 
muligvis noget, vi vil prøve af  i Ver
dens Børn i fremtiden. 

Sidder du med en god idé til et sådant 
event, må du meget gerne kontakte 
mig direkte på tbh@verdensboern.dk

Den ene gruppe fremlægger deres projekt til eksamen

Norske Hans Tronckens ville gerne mø-
des med samarbejdspartnerne i Verdens 
Børn, her med Bodil Mortensen 
(i midten) og Hanne Matthiesen
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KORT NYT

PERSONDATA OG BRUG AF BILLEDER PÅ INTERNETTET

AF BENTE FABECH

Problematisk at bringe barnets 
navn sammen med portrætbil-
lede på Facebook og lignende.

Beskyttelse af  personlige oplysnin
ger er vigtigt. Verdens Børn har 
opdateret sine interne retningslinjer. 
Alle frivillige er orienteret om, at de 
informationer, vi har om faddere og 
børn, der støttes, skal behandles med 
omhu. Dette gælder også for brugen 
af  billeder af  børnene – og i særlig 
grad for billeder af  det enkelte barn 
(portrætbilleder).

I en verden hvor den tekniske udvik
ling sker i højt tempo, kan billeder og 
andre personoplysninger snart knyttes 
sammen og udgøre en unødig belast
ning for en person. 

Gruppe- eller portrætbillede
I Datatilsynets regler om billeder på 
internettet sondres mellem portræt
billeder og situationsbilleder. Med det 
sidste menes billeder, der viser en akti
vitet (f.eks. en gruppe legende børn).

Situationsbilleder kan offentliggøres 
uden samtykke, ”hvis dem der er på 
billedet ikke med rimelighed kan føle 
sig udstillet, udnyttet eller krænket, 
f.eks. i forbindelse med markedsfø
ring”. 

Derimod kræver det normalt sam
tykke at offentliggøre portrætbilleder. 
Derfor har Verdens Børns projektan
svarlige aftalt med skolerne og 
bør ne hjem mene, at de skal indhente 
sam tykke fra forældre/værger til, 
at Verdens Børn må anvende bille
der af  børn. Det vil primært være 
i for bindelse med støtte af  barnets 
ud dan nelse og specielt som en del af  
den information, der gives til barnets 
fadder.  

Samtykke ikke lig med frit lejde  
Samtykket betyder ikke, at faddere 
frit kan lægge den slags billeder på 
Facebook eller lignende. Specielt er 
det problematisk, hvis man bringer 
barnets navn sammen med billedet. 
Børnenes faddere opfordres derfor 
til at respektere hensyn til barnet 
og undlade at dele portrætbilleder 
af  fadderbørn elektronisk, f.eks. på 
Facebook.

EU’s persondataregler er vigtige i 
forhold til at beskytte data for os alle 
sammen, og selvfølgelig også for børn 
i andre lande. Disse regler blev om
talt i formandens årsbrev og i sidste 
nummer af  medlemsbladet. 
Der står mere herom på vores hjem
meside (under Om os/Privatlivspo
litik).
 

 

.LYST TIL AT HØRE 
FOREDRAG OM VB
I Verdens Børn har en del af  vores 
oplysningsarbejde tidligere foregået 
via foredrag. Det vil vi meget gerne 
have mere gang i igen. 

Vi er mange, der gerne vil fortælle 
om alle de gode ting, der sker på pro
jekterne via vores arbejde i Verdens 
Børn.

Hvis du læser dette og tænker, at det 
kunne være en god idé med et fore
drag om Verdens Børn i din forening, 
så tag kontakt til Merete Hansson, 
mh@verdensboern.dk. 
Hun formidler kontakten videre.  

Situationsbilleder som dette kan normalt bringes uden samtykke
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Mit navn er Camilla Toft Pedersen, 
og her er min historie, om hvordan 
jeg startede et børnehjem i Cam
bodja. I 2017 var jeg frivillig i tre 
måneder på et børnehjem i Phnom 
Penh Cambodja. Her underviste 
jeg 23 HIVsmittede børn og unge i 
engelsk og IT. 
Aldrig havde jeg forestillet mig, at 
denne beslutning efterfølgende ville 
få så stor indfl ydelse på mit liv. 

Fra dag ét på børnehjemmet følte 
jeg mig hjemme. For hver dag jeg 
tilbragte der, knyttede jeg mig mere 
og mere til børnene, personalet, hele 
den kærlige stemning og den dejlige 
atmosfære. 
De tre måneder fl øj afsted, og før jeg 
vidste af  det, skulle jeg hjem til Dan
mark igen. At forlade børnehjemmet 
var utroligt følelsesladet for mig. På 
den ene side var jeg ked af  det, fordi 

jeg ville savne børnene og personalet 
frygteligt meget. På den anden side 
var jeg taknemmelig for, at jeg havde 
fået chancen for at opleve Cambodja, 
og tilmed fået mig en ny familie. Jeg 
vidste allerede, at jeg ville komme 
tilbage igen.

Ængstelige og bange børn
Efter at have været væk i en uge fi k 
jeg pludselig et opkald fra den daglige 
leder på børnehjemmet, Rasmey. 
Hun bragte den hjerteskærende 
nyhed, at børnehjemmet skulle lukke. 
Den nuværende organisation, der 
stod for driften, havde besluttet at 
stoppe deres økonomiske støtte til 
fordel for et nyt højt profi leret projekt 
i Siem Reap. Det betød, at børne
hjemmet, som havde kørt succesfuldt 
i mere end 10 år, skulle lukke. I et 
land uden sikkerhedsnet ville det be
tyde at børnene, hvoraf  de fl este var 

forældreløse, skulle klare sig selv. De 
massive konsekvenser, som dette ville 
have for børnenes liv, kunne jeg ikke 
bære, og i dét øjeblik vidste jeg straks, 
at jeg måtte gøre noget. 
Jeg smed alt, jeg havde i hænderne og 
tog tilbage til Cambodja. 

Denne gang var stemningen helt 
anderledes. Børnene var ængstelige 
og bange. De var ikke i deres sædvan
lige legesyge humør, som da jeg lige 
tre uger forinden havde sagt farvel. 
Alle var påvirket af  nyhederne om 
lukningen af  børnehjemmet, som var 
det eneste hjem mange af  disse børn 
nogensinde havde kendt til. 

Sponsoren sprang fra
Sammen besluttede lederen Rasmey 
og jeg, at noget måtte gøres. Efter at 
have forhørt os hos andre organisati
oner, stod det klart, at de ikke havde 

Bright Hope Cambodja 
 et børnehjem bygget på 
håb og kærlighed
Hjemmet for de 23 HIV-smittede børn var lukningstruet. 
Blev reddet af en sponsor, der så trak sig en uge før start. 
I dag har BHC, der står bag hjemmet, indgået en samarbejdsaftale 
med Verdens Børn 

AF CAMMILLA TOFT PEDERSEN
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midler til at hjælpe. Vi så derfor 
ingen anden udvej, end selv at 
oprette en organisation, der kunne 
varetage driften af  børnehjemmet. 
Den 26. april 2018 grundlagde vi, 
efter seks måneders hårdt arbej
de, Bright Hope Cambodja, en 
ikkestatslig organisation. Det blev 
glædens dag! Ikke kun for børnene 
og personalet, men også for mig. Vi 
holdt en kæmpe fest på ægte Cam
bodja manér, med det mest høje 
og hæslige musik man kan forestille 
sig. Men smilet kom tilbage hos 
børnene, og det var det vigtigste. 

Vi kæmpede herefter en lang og sej 
kamp med en sponsor, som havde 
tilbudt at fi nansiere projektet. 
Bright Hope Cambodia fi k offi  cielt 
ansvaret for børnehjemmet fra 1. 
januar 2019, og en uge inden valg
te sponsoren at springe fra – vi stod 

derfor helt uden økonomisk støtte. 
En stor indsamling fra venner og 
familie blev nu en nødvendighed 
for at klare udgifterne. Det lykkedes 
heldigvis. I dag har Bright Hope 
Cambodia indgået et samarbejde 
med Verdens Børn, hvilket har gi
vet børnene et nyt håb. I dag er det 
muligt at blive fadder til et af  de 
23 børn, der bor på børnehjemmet 
og herved støtte deres uddannelse. 
Man kan også blive projektfadder, 
hvor bidraget går til mad, medicin, 
logi og andre driftsomkostninger. 

Barsk at være HIV-smittet
I Cambodja er uddannelse vejen 
frem, og vi vil sikre os, at disse børn 
får muligheden for at leve det liv, 
de drømmer om  uanset om de 
vil være advokat, lærer, mekaniker, 
frisør eller kok. Vi vil støtte dem 
og klæde dem på til et samfund, 

der kan være barsk at leve i som 
HIVsmittet. 
Diskrimination af  HIVsmittede er 
desværre uundgåe ligt i Cambodja. 
Af  denne grund holder børne
ne deres sygdom hemmelig, og 
forsøger altid at tage deres medicin 
uden at blive opdaget af  klasse
kammerater eller lærer. 

Vores mål er at sikre os, at børnene 
bliver integreret i samfundet på 
bedst mulige vis, når de er færdige 
med uddannelsen, har fået sig en 
bopæl og kan forsørge sig selv. 
Jeg tabte mit hjerte til disse 23 
skønne børn fra Cambodja, og af  
den grund har de fået en chance til 
hos Bright Hope Cambodia. Men 
for at nå målet, om at give dem en 
uddannelse og et bedre liv, har vi 
brug for din hjælp og støtte. 
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På projektrejse i Vestbengalen

Verdens børn har fi re skolehjem i 
Vestbengalen. Som projektansvarli
ge var Maria Bork Kruse og jeg på 
besøg i Indien i februar måned, hvor 
vi besøgte Santibari, og Albella Boys 
Home. 

Fra faldefærdig til fl ot
I 2017 konstaterede vi under vores 
besøg, at Santibari så mere end ned
slidt ud. Det hårde klima tærer i al 
almindelighed på bygningerne, men 
der har også været jordskælv, som har 
forårsaget større eller mindre skader i 
vægge, vinduer og ikke mindst gulve. 

Badeværelser og toiletter var i meget 
dårlig stand, afl øbsrør var ødelagte 
og gav let adgang til rotter. Arealet 
bagved og ved siden af  Santibari lå 
øde hen. Her voksede en masse træer 
og ikke mindst ukrudt, et eldorado 
for slanger.

Ved hjemkomsten gik vi i gang med 
at søge penge til renoveringen, og 
det lykkedes at skaff e midler fra 
fonde, Svendborg Lokalafdeling og 
venlige faddere  i alt ca. 140.000 kr., 
og renoveringsarbejdet gik i gang i 
slutningen af  2017. 

Dét, der mødte os under vores besøg 
her først i 2018, oversteg vores 
vildeste forventninger. Samtlige 16 
badeværelser og toiletter er renoveret. 
Der er lagt nye kloakrør og nedløbs
rør samt anlagt to nye septiktanke, så 
rotterne ikke har en chance længe
re. Pigernes soverum har fået nye 
vinduer, vægge er repareret og malet 
op i friske farver. Nyt fi nt køkken. 
Skolebygningen, som i princippet var 
saneringsmoden på grund af  jord
skælvsskader, har fået repareret alle 
revner i gulv og vægge og står nu fi n 
og fl ot. 

I Santibari så vi, hvad 140.000 kr. kan udrette, og at 
Albella Boys Home klarede sig trods 104 dages strejke i området

AF MERETE HANSSON
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Nyanlagt køkkenhave
Haven har aldrig været så smuk. Alle 
de træer, der ikke var frugttræer, er 
blevet fældet, og træet er blevet brugt 
til brænde, som normalt er ret dyrt. 
Jorden er ryddet, slanger er jaget på 
fl ugt, og der er anlagt en køkkenhave, 
så Santibari kan blive delvist selvfor
synende. 

Pigerne har med begejstring delta
get i de små opgaver, de har kunnet 
udføre, og de er meget stolte over 
deres nye hjem. Sandip Chatterjee, 

som er leder af  Santibari har utræt
teligt fulgt processen. Selvom han er 
godt tilfreds med resultatet, har han 
stadig fl ere renoveringsplaner for de 
små udhuse og ikke mindst resten 
af  jorden, så køkkenhaven kan blive 
endnu større.

Børnene klarer sig bedre 
Der er 53 piger på Santibari. De har 
et trygt liv omgivet af  et kærligt og 
engageret personale, som har været 
på hjemmet i mange år. De er alle 
glade, harmoniske og trives fantastisk 

godt. Pigerne klarer sig generelt bed
re i skolen end de øvrige kammerater, 
fordi de daglige faste lektielæsnings
timer med lektiehjælp på Santibari 
giver en god forberedelse og god 
ballast. 

Sandip tænker nøje over pigernes 
fremtid og arbejder for at de alle 
sammen får en uddannelse. Foræl
drene har imidlertid altid retten til 
at bestemme over deres døtre, og ind 
imellem må en pige vende hjem for 
at blive gift.

Nyt toilet Nyt badeværelse
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Håb om læge til Seva Kenda
Sundhedsklinikken Seva Kenda, der 
ligger i landsbyen Narayanpur, og er 
tilknyttet Santibari, besøgte vi også. 
Klinikken afventer, at en deltidslæge 
knyttes til teamet af  tre sygeplejer
sker. Desværre er det meget svært at 
få fagpersonale ud til klinikken, da 
den lille by ligger meget langt ude på 
landet. 
Vi håber på, at det lykkes denne 
gang. Vi var som vanligt med de 
dygtige sygeplejersker på arbejde. 
Tydeligt er det, at den udvikling, 
der sker i Indien, også mærkes i de 
små landsbyer. Der er stadig stor 
fattigdom, men fl ere og fl ere har fået 
arbejde, som regel i de mange sten
brud, der ligger i omegnen.

Alle gennemførte 
i Albella  Boys Home
Vores besøg i Kalimpong i Darjeeling 
var en usædvanlig kold fornøjelse, og 

ifølge Heshron Rahmi, Albellas leder, 
meget koldere end det plejer at være. 
Siden besøget, har han fortalt, at 
kulden desværre havde bidt sig fast. 
Imidlertid er de 120 drenge på Albel
la helt upåvirkede af  det kolde vejr, 
de er alle sunde og raske, muligvis 
hærdede af  det koldere klima, der er 
i Darjeeling. 

Albella oplevede sidste år en 104 
dage lang strejke, hvor alle forretnin
ger, skoler og off entlige institutioner 
var lukkede. De fl este børn på Albella 
måtte sendes hjem til forældrene, 
kun ca. 50 blev tilbage. Heldigvis har 
skolen altid et stort lager af  ris, bøn
ner, linser og holdbare grøntsager, 
så der var mad nok  omend noget 
ensformig. Hesron var også i stand til 
at give lidt mad til de mest trængende 
familier i Kalimpong. 
Der har været fredeligt et helt år til 
alles store glæde. På trods af  langt 

fravær fra skolen, gennemførte alle 
eksaminer uden at dumpe.
Desværre fi k vi ikke denne gang 
mulighed for at hilse på de hjemme
boende børn, da der var almindelig 
skolegang de dage, vi var der. Vi fi k 
dog lejlighed til at opleve drengenes 
optræden med sang og dans, som 
drengene helt tydeligt nyder i lige så 
høj grad som os. 

Hver aften samles alle drengene til 
”singalong” i deres store samlingssal. 
Jeg har aldrig hørt større sangglæde 
end her. Det er noget, jeg absolut 
ikke vil gå glip af, når jeg besøger 
Albella.

Drenge optræder
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Bestyrelsen vidste, det ville gøre ondt, 
når fi rmaet Trasborg, som varslet, 
fra 2018 ville lukke sit årlige sponso
rat på 700.000 kr. til Verdens Børn. 
Derfor vidste bestyrelsen også, at det 
var nødvendigt at rebe sejlene, så or
ganisationen kunne komme igennem 
det første år uden hovedsponsor. 
Og det er lykkedes med både øko
nomien og æren i behold på trods af  
store investeringer i bl.a. et ny itsy
stem, fortalte VB´s formand, Tue Bo 
Hansen, på årets generalforsamling.

Formanden lagde i sin beretning hel
ler ikke skjul på, at succesen skyldes 
en voldsom ekstra indsats af  mange 
gode kræfter udefra og af  de mange 
frivillige hænder, der er livsnerven i 
Verdens Børn.

Ingen it-skandale
Modsat de mange off entlige it-skan-
daler har Verdens Børn klaret over
gangen fra det gamle og efterhånden 
utidssvarende system til det nye, 
CampOnline, med en budgetover
skridelse på blot 10 pct. Samtidig 
imødekommer det nye system fuldt 
ud både VB’s behov og lovgivnin
gens stigende krav. Tue Bo Hansen 
beklagede dog de uregelmæssigheder, 
overgangsfasen har givet faddere og 
medlemmer.  

Budgetoverskridelsen vidner om, at 
leverandøren ComputerCamp har 
været generøs med at reducere antal 
ekstra timer og timesatser, understre

gede han – suppleret med en stor tak 
til fi rmaet og den særlige gruppe af  
VBfrivillige, der har lagt et utal af  
timer i overgangen.

Samlet set har bestyrelsen formået 
at reducere de interne omkostninger 
fra 550.000 kr. til 435.000 kr. Så, 
når der ses bort fra investeringen i 
itsystemet, ender årets underskud 
på blot 4.000 kr., ikke mindst takket 
være Albatros Travel, der tidligt på 
året generøst donerede 100.000 kr. 
påpegede Tue Bo Hansen.

Stadig lav
administrationsprocent
Årets underskud må dog ikke blive 
en permanent foreteelse, erklærede 
formanden og varslede i den forbin
delse en række tiltag. Bl.a. skal orga
nisationen have en gruppe trænede 
fundraisere; de projektansvarlige skal 
i højere grad skaff e kreative midler 
til forbedringer på projekterne, og 
problemet med at fi nde midler til de 
111 fadderløsebørn skal løses. 

– Det er glædeligt, at vores admini
strationsprocent stadig ligger under 
fi re procent, sagde han. – Men der er 
dog visse omkostninger, vi fremover 
skal opprioritere. En organisation 
som Verdens Børn er nødt til at 
optræde i medierne – også dér hvor 
det koster penge – for at skaff e nye 
faddere og indtægter. Så måske skal 
vi fremover acceptere en administra
tionsprocent på fem.

Mange positive nedslag
Den stramme økonomi har betydet, 
at der ikke i 2018 har kunnet udlod
des midler til specialprojekter på de 
enkelte skoler og hjem, beklagede 
Tue Bo Hansen, som dog havde 
mange positive nedslag i sin beret
ning.
F.eks. at antallet af  frivillige er steget 
til 55. Det er også lykkedes Verdens 
Børn, at få to tøjcontainere fra Den 
Permanente Tøjindsamling opstillet i 
Hillerød og Gentofte. Målet for 2019 
er ca. 20 containere på Sjælland og 
Fyn. 

2018 var ligeledes året, hvor antallet 
af  medlemmer i Verdens Børn næs
ten blev fordoblet. Fra 869 medlem
mer i 2017 til 1400 i 2018. Med
lemstallet har stor betydning, fordi 
det giver Verdens Børn et bidrag på 
210.000 kr. til bl.a. at lave medlems
bladet for.

Et spændende og lærerigt år, lød Tue 
Bo Hansens konklusion om sit første 
år i formandsstolen. Velvidende, at 
VB endnu ikke er i smult vande. 

– Der er stadig forbedringsmulighe
der, understregede han. – Blandt an
det har vi for mange fadderløse børn, 
der årligt trækker 145.000 kr. ud af  
vores reserver. Det er et uacceptabelt 
højt niveau og vidner om, at vi endnu 
ikke har omstillet os til vores nye 
økonomiske virkelighed.

Vi klarede skærene
Første år uden Verdens Børn faste hovedsponsor blev klaret 

med et beskedent underskud på 4.000 kr. 
Men støtten til 111 fadderløse børn tærer hårdt på reserverne

AF HANNE GREGERSEN, REDAKTØR
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Noget, der gang på gang glæder os, 
når vi besøger vore to projekter i Sri 
Lanka, er de mange glade børn. Da 
de fleste af  børnene er døve, er det 
vanskeligt at kommunikere direkte 
med dem. Samtidig er der en sproglig 
barriere, idet sproget er singalesisk.  
Men da vore besøg i klasserne sker 
via tolkning fra singalesisk tegnsprog 
til engelsk, får vi alligevel et godt 
indtryk af  eleverne. 

De er glade, tillidsfulde og stolte over 
at vise os deres kunnen. Børnene vir
ker meget trygge men også discipline
rede. Det kan muligvis være kulturelt 
betinget, hvilket igen kan hænge 
sammen med selve skolesystemet. 

Skolekaptajner
På alle skoler i Sri Lanka  både 
dagskoler og kostskoler  udnævner 
den pågældende skole særlig dygtige 
elever til skolekaptajner, som skal 
være elevernes talsmænd, herunder 
blandt andet rollemodeller for de 
øvrige elever.  Det er også tilfældet 
også på vore to skoler for døve i Co
lombo og for døve og blinde i Kandy. 
Udvælgelsen af  skolekaptajnerne sker 
gennem en udvælgelseskomite.

I Colombo består komiteen af  sko
lens rektor og tre lærere, der inter
viewer ældre elever, og der er point 
indenfor forskellige kriterier. Den 
pige og den dreng, der får de højeste 
point, udnævnes til ’Captain’, såkald
te Head Girl og Head Boy. 
Begge bor på selve skolen og vælges 
for et år ad gangen.

Til skolekaptajnerne er der tilknyttet 
fire præfekter, der alle er ældre stude-

rende og som i fællesskab kan hjælpe 
kaptajn og elever. Yderligere er der til 
hver klasse knyttet en ’class monitor’, 
en elev der midlertidig kan føre tilsyn 
med sine kammerater, og som bliver 
valgt af  klasselæreren. 
Man har således et skolesystem, hvor 
børnene er medvirkende til, at under
visningen forløber roligt og målrettet.

Muliggjort af  vore faddere
Efter besøget hos børnene i Sri Lan
ka står følgende tilbage: Børnene er 
glade, lærere og ledelse er motiverede 
og mestrer i fællesskab at give bør
nene en god opvækst og uddannelse.  
Gennem afholdelse af  kurser for for
ældre/værger skaber man i familien 
og nærmiljøet forståelse for børnenes 
behov, således at børnenes værdi og 
rolle i samfundet bliver forbedret. 

Når børnene har afsluttet deres 
uddannelse med en praktisk træning 
i forskellige discipliner, er skolen ofte 
i stand til at hjælpe dem med at få et 
arbejde, så de kan forsørge sig selv.
Det er i høj grad en præstation i et 
land, hvor socialhjælp er ukendt – 
men ikke mindst et fornemt resultat 
muliggjort gennem vore fadderes 
støtte til børnene.

Et fornemt resultat 
af  vore fadderes støtte

 

AF LUDWIG CHR. NISSEN

I Sri Lanka medvirker 
børnene til, at undervisningen 

forløber roligt og målrettet
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Head Girl Deshani: 
Jeg takker rektor og lærerne for at 
have vist mig den tillid at udnævne 
mig som Head Girl af  skolen. 
Det, jeg synes, er mest spændende, 
og som jeg glæder mig til er, at være 
blevet mine medstuderendes stemme. 
Rektor og lærerne kan være sikre på, 
at jeg vil udføre mine pligter så godt, 
jeg kan, og at jeg vil gøre min skole 
stolt hver gang, jeg repræsenterer den.

Head Boy Vasintha:
Jeg føler mig stolt og beæret over at 
være blevet valgt til at repræsentere 
skolen.
Jeg vil gøre mit yderste for at udføre 
alle de opgaver, som det forventes af  
mig.

Kriterier for valg af 
skolekaptajner 
•  Skolekaptajnerne vælges 

fortrinsvis blandt elever, der 
har været på hjemmet siden 
1. klasse  samt blandt børn, 
der udmærker sig i klassen og 
udviser lederegenskaber

•  De skal være aktive også med 
aktiviteter udenfor undervis
ningen

•  De skal have minimalt fravær
•  De skal have selvkontrol, 

være lydige og samarbejds
•  De skal være gode til at kom

munikere
•  De skal udvise ledelsesevner
•  De skal kunne læse og skrive

Skolekaptajnernes ansvar og
pligter er, at
•  Beskytte skolens image
•  Være ambassadør for skolen
•  Være i stand til at holde en 

tale på tegnsprog
•  Være rollemodel for andre 

elever
•  Udvise lederskab gennem 

egen opførsel
•  Have dagligt opsyn med, at 

skolens regler overholdes 
•  Udvise disciplin ved skole

samlinger og aktiviteter
•  Kigge efter elevers dresscode 

(skoleuniform) og opsætning  
af  hår

•  Være elevernes talsmand  
overfor rektor og lærere

Sammen med lærerne 

skal skole kaptajnerne 

etablere et system, 

hvor den enkelte elev

har mulighed for at 

komme frem med alle 

slags problemer/behov

Hvordan ser elevrepræsentanter 
på skolen i Colombo på jobbet som 
skolekaptajn?  Vi har spurgt to: 
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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. 

LYS TIL ENHVER TID
Solcellelamper til dig selv, børnebørn 
eller til dit fadderbarn i Uganda? 
Skal lampen til et barn i Asien, så tal 
med den projektansvarlige, om han/
hun har planlagt et besøg og måske 
kan tage den med.

Til et sted i DK 150 kr. 
+ porto: 30 kr.

Leveret direkte til et fadderbarn 
i Uganda inkl. porto 150 kr.

HALSKÆDER FRA 
UGANDA 
De kulørte halskæder fås i korte og 
lange, med små, mellemstore og store 
perler. 
Kort halskæde 70 kr. 
Lang halskæde  100 kr.
Inkl. porto

BUTIKKEN HAR IDEER TIL SOMMERGAVER
Butikken har nye og gammelkendte ting til dig selv eller 
som gaver ved gæstebud – er det noget for dig, så ring eller 
mail til Bente Fabech, tlf. 2336 6328 
og mail bf@verdensboern.dk
Nogle af  tingene har vi i begrænset antal, så du må ikke 
blive skuff et, hvis der er udsolgt. Portoen er beregnet på 
køb af  ét stk. og kan blive lidt højere, hvis du køber fl ere. 

…… der er også de kendte ting: postkort (Hanefeldt, 
Børntegnerbørn og engle), solcellelamper, bogen Kær
lighed til verdens børn, muleposer, hvedevarmeposer, se 
https://verdensboern.dk/butik
… og så selvfølgelig: Gavekort! En god gave til børnebørn, 
der har alt. Du bestemmer, hvor meget du vil give!

HUSK: HELE OVERSKUD FRA SALGET GÅR TIL VERDENS BØRN

LAKEREDE ÆSKER 
til et lille smykke, til pynt eller til at 
gemme en tand til tandfeen!
Inkl. porto   40 kr. 

INDISKE TASKER OG 
PUNGE I LÆDER
Taskerne er forede og har skulder
rem, størrelse ca. 35 x 26 cm. 
Taske Inkl. porto 250 kr.
Pungene har plads til betalingskort og 
passer til en lille lomme, størrelse ca. 
12 x 9 cm  Pung inkl. porto 60 kr.

SMÅ PUNGE
Små forede stofpunge/kosmetik
punge fra Indien, Sri lanka og 
Uganda, ca. 10 x15 cm. 
Inkl. porto  30 kr. 

DANSK GADEKUNST
Bogen Dansk Gadekunst er gaven til 
den kunstinteresserede uanset alder. 
Et patchwork af  artikler, interviews, 
essays og fotografi er, der giver plads 
til gadekunstens ansigter, meninger 
og stemmer. 
Forlaget og forfatteren Lasse Korse
mannHorne har doneret bogen til 
Verdens Børn og indtægterne går 
ubeskåret til foreningen. 
Sommerens helt fantastiske
tilbud, inkl. porto 200 kr. 

FINE SJALER 
FRA INDIEN
Butikken har igen fi ne, mønstrede 
indiske sjaler af  silke og uld, str. ca. 
75x200 cm. 
Du kan ringe til Bente, så vi kan fi nde 
det, der passer bedst til dit ønske.
Pr. stk. inkl. porto       200 kr. 
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Fadderskabskontoret, Verdens Børn, Ærøvej 5, Nykøbing F., CVR nr.: 12186495
Fadderadministrationen tlf. 70 26 01 06. Læg venligst en besked, hvis der ikke svares, eller 

skriv til fadderkontoret@verdensboern.dk. Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt
ORGANISATION

Bestyrelse
Formand
Tue Bo Hansen
tlf. 31 67 80 90
TBH@verdensboern.dk

Næstformand
Merete Hansson
tlf. 23 37 05 62
mh@verdensboern.dk

Kasserer
Pia Klausen
tlf. 93 90 11 05
pia@verdensboern.dk

Bodil Mortensen
tlf. 40 37 38 49
bm@verdensboern.dk

Per Lindrup
tlf. 86 26 45 25
phl@verdensboern.dk

Bente Fabech
tlf. 23 63 63 28
bf@verdensboern.dk

Flemming Bjørk Pedersen
tlf. +46 152 108 19
fleped@comhem.se

Zeynep Celik Basoda
tlf. 31 31 12 32
zcb@verdensboern.dk

Kristina Andersen
tlf. 24 46 82 86
ka@verdensboern.dk

Tilforordnet (IT-administration)
Erik Oxenbøll
erik@verdensboern.dk

Projektansvarlige
Uganda
Kristina Andersen
tlf. 24 46 82 86
ka@verdensboern.dk
Mukono (1316, 1346, 1322)
Entebbe (1325)

Tue Bo Hansen
tlf. 31 67 80 90
TBH@verdensboern.dk
Kakundi (1326, 1329)

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

Bulgarien
Astrid Møller
tlf.  38 71 81 21
asm3@asm3.dk
Mechka (1302)
Dupnitsa (1303)
Lukovit (1307)

Sydindien
Kirsten Behnke 
tlf. 21 42 50 76
kb@verdensboern.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
mbk@verdensboern.dk
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)

Cambodia
Camilla Toft Pedersen
Tlf. 28 15 77 72
ctp@verdensboern.dk
Bright Hope Cambodia (1350)

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 koncentreret om 
udviklings- og skoleprojekter i Indien, 
Sri Lanka, Cambodia, Kenya, Uganda 
og Bulgarien. Bestyrelsen varetager 
den daglige ledelse af organisa-
tionen 

Økonomi
Indtægten udgjorde 5,4 mio 
kr. i 2018; administrationsomkost-
ninger 3,2. 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
Merete HanssonMerete Hansson
tlf. 23 37 05 62 tlf. 23 37 05 62 
eller 70 26 01 06 eller 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
mbk@verdensboern.dkmbk@verdensboern.dk

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.


