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LEDER

Hermed sidste medlemsblad og 
dermed også sidste leder fra Verdens 
Børn i 2019 – med en glædelig mel-
ding om, at der er sket flere positive 
ting i Verdens Børn i den seneste tid. 

Vi har oplevet en øget søgning fra 
gode mennesker i hele Danmark, der 
ønsker at gøre en forskel for udsatte 
børn og derfor søger at blive frivillig 
i Verdens Børn. Det drejer sig om 
frivillige til både IT, økonomi, admi-
nistration og projektstyring. Denne 
søgning er utrolig dejlig, da vi er en 
lille organisation, hvor alt for mange 
opgaver hviler på alt for få skuldre. 
Næste opgave er at sikre, at vi også 
kan leve op til forventningerne både 
hos nye og gamle frivillige.

De sidste besøgsrejser for 2019 er 
blevet gennemført, hvor en mindre 
delegation var af  sted for at tilse alle 
vore fem projekter i Uganda. De-
legationen har fået inspiration med 
hjem til den videre udvikling af  vores 
projekter dernede.

Arv gav forbedringer
I foråret arvede Verdens Børn lige 
under en million kroner fra et man-
geårigt medlem af  Verdens Børn, der 

desværre gik bort i 2018. Bestyrelsen 
valgte i august at sende foreløbig 
360.000 kr. ud til projekterne til 
ønskede og nødvendige forbedrin-
ger, mens resten af  beløbet fordeles 
senere.

Ekstra donationer som denne har vi 
desværre ikke kunnet uddele de sidste 
par år på grund af  vores lidt pressede 
økonomi og begrænsede indtægter fra 
specielt virksomhedssamarbejder. Vi 
arbejder på at skabe det økonomiske 
grundlag, der skal til, for at vi kan 
foretage lignende donationer hvert år.

Medlemskontingentet
I slutningen af  2018 måtte vi foretage 
en nødvendig omstilling i forbindelse 
med vores nye regnskabssystem, nem-
lig at benytte Nets mere. 
Det betyder blandt andet, at kontin-
gentet på 150 kr. årligt for at være 
medlem hos Verdens Børn auto-
matisk trækkes hos dem, der har en 
PBS-aftale på plads. Ønsker man 
ikke at være medlem af  Verdens 
Børn, skal man selv aktivt afvise 
PBS-betalingen i februar måned i 
egen bank - ligesom betalingen også 
er helt frivillig, hvis man har fået 
tilsendt et girokort.

Jeg håber naturligvis, at så mange 
af  jer som muligt fortsat vil støtte 
os med et medlemskab, da det på 
årsbasis giver en indtægt på lidt over 
200.000 kr. 
Pengene går bl.a. til medlemsbladet 
og administration, så fadderpengene 
og andre øremærkede midler, Ver-
dens Børn modtager, kan gå ubeskå-
ret til formålet.
Desuden – men ikke mindst – kræver 
SKAT, at organisationer som vores 
skal have mindst 300 medlemmer, for 
at vi kan opnå skattefradrag.

Tak til frivillige. 
Tak for donationer
Jeg er dybt taknemmelig for alt det 
frivillige arbejde og de donationer, 
Verdens Børn modtager. De betyder, 
at vi kan gøre en forskel for børn, 
som ellers med al sandsynlighed ville 
skulle kæmpe for bare at overleve.
Med skolegang, uddannelse og 
træning af  færdigheder får de børn 
mulighed for at planlægge en fremtid 
og et liv, der kan blive markant bedre 
end det, deres forældre kommer fra.

Positiv slutning på 2019
Verdens Børn er i den senere tid 

blevet begunstiget af flere frivillige, af positive besøgsrejser 
og en stor arv

AF TUE BO HANSEN, FORMAND

Desuden – men ikke mindst – kræver SKAT, 
at organisationer som vores, skal have
mindst 300 medlemmer for at vi kan opnå 
skattefradrag.
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KORT NYT

Af  Hanne Matthiesen,
projektansvarlig 

Gør en forskel! Sådan hed et af  valg-
holdene på Hoptrup Efterskole sidste 
skoleår, og for Shridar, en dreng 
på det lille børnehjem i V. Sithur i 
Sydindien, betyder indsatsen fra ef-
terskolens elever en afgørende forskel 
for hans liv og fremtidsmuligheder. 

I V. Sithur har der i de senere år 
været fokus på at forbedre børne-
nes udbytte af  deres skolegang. De 
fleste af  børnene kommer fra hjem, 
hvor forældrene er analfabeter, og 
hvor der ikke er tradition for boglig 
kunnen. 
I den regeringsskole, hvor børnene 
går, er der ofte 50 børn i klassen, så 

lærerne har ikke mulighed for at 
hjælpe de enkelte børn, og mange af  
dem dumper til den afsluttende eksa-
men. På V Sithur ansatte man derfor 
for nogle år siden en hjælpelærer, 
der hver dag efter skoletid kommer 
og hjælper børnene med lektier. Der 
er indført faste lektielæsningstider, 
og i weekenderne op til eksamen 
bliver der arbejdet hårdt for at lære 
eksamensstoffet.

På spring
Den indsats har båret frugt. Børnene 
klarer sig nu væsentlig bedre i skolen, 
og i år bestod en dreng for første 
gang afgangsprøven efter 12. klasse, 
der svarer til vores 9. eller 10. klasse. 
Drengen ville gerne videre i gymna-
siet, men det koster penge, og selv 

om hans fadder velvilligt tilbød at 
fortsætte fadderskabet, manglede der 
stadig i alt 4.000 kroner i skolepenge 
for de tre år, gymnasiet varer.
Men så var det, at efterskoleeleverne 
gik i gang sammen med deres lærer, 
Birgit Vangsaard. 

Ved et udendørs koncertarrange-
ment, ”På Spring”, som Hoptrup 
Efterskole hvert år afholder på Kristi 
Himmelfarts dag, havde eleverne 
lavet forskellige boder. 
Der blev solgt slikposer, pandekager, 
der trods silende regn, blev bagt over 
bål. Der var salg af  ting fra VB-bu-
tikken, og på loppemarkedet blev 
der solgt tøj og meget andet, som på 
forhånd var blevet indsamlet. Sidst 
men ikke mindst kunne man i en 
hule i buskadset besøge tre spåkoner 
og en shaman, der alle forudså en 
strålende fremtid for de besøgende. 

Da dagen var slut, var overskuddet 
et pænt stykke over 4.000 kroner, og 
en glad og taknemmelig dreng flere 
tusinde kilometer fra Hoptrup er nu 
startet i gymnasiet.

VIL DU BESØGE DIT BARN 
PÅ MUKONO CHILDRENHOME?
På billedet møder rejseleder Frede 
Hansen sit sponsorbarn, Kizito, på 
hjemmet i Mukono.

Frede's ture arrangeres i samarbej-
de med Unitas Rejser og er dækket 
af  rejsegarantifonden. 16 dage for 
17.750 kr.
Vil du også møde dit barn, eller vil 
du bare se ”Kunst, kultur og vilde 
dyr” i Uganda? 

Næste rejse med ledige pladser 
bliver fra 10. februar til 26. februar 
2020. Tilmelding snarest muligt.

Se om rejsen i 2019 under nyheder 
på www.glocalart.dk

Hør nærmere ved at kontakte 
Frede på mail: 
galleriglocalart@gmail.com
telefon 98 85 71 88 / 28 81 57 73

DE GJORDE EN FORSKEL
Elever fra Hoptrup Efterskole har sørget for, at en indisk dreng kan færdiggøre gymnasiet

Annonce
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KORT NYT

af  Merete Hansson 
og Bente Fabech 

Kan jeg sende en gave til mit fadder-
barn eller til skolen? Kan du foreslå 
noget? Når pakkerne frem?
Sådan lyder de hyppigt stillede 
spørgsmål fra vores faddere, der gerne 
vil glæde deres barn.
Og svaret er: Ja, man kan godt 
sende en gave til sit barn. Adressen 
på skolen/børnehjemmet står på 
fadderbeviset eller på vores hjemme-

KAN JEG SENDE EN GAVE TIL MIT FADDERBARN – OG HVORDAN?

side www.verdensboern.dk. For at 
være sikker på, at pakken når frem, 
skal den sendes anbefalet. Det er en 
ikke ubetydelig omkostning, men den 
projektansvarlige kan muligvis være 
behjælpelig og tage gaven med ved sit 
næste projektbesøg - dog afhængig af  
pakkens størrelse og vægt. 
Vi plejer at foreslå, at faddere i stedet 
sender et brev, gerne med billeder af  
familien. Det vækker altid glæde, og 
børnene gemmer dem. Vi har mødt 
flere voksne fadderbørn, som stadig 
har billeder, de har fået af  deres fad-
der. Hvis man ønsker at medsende en 
gave, så send noget, der er småt og så 
fladt, at det kan være i en A4-kuvert.

Pengegaver
Nogle faddere vælger at sende et be-
løb via Verdens Børn til barnet.  Pen-
gegaven bliver sendt med førstkom-
mende pengeoverførsel til projektet, 
som så tager hånd om overleveringen 
til jeres fadderbarn. 
På nogle projekter sørger lærerne for 
at købe en gave for pengene sammen 
med barnet, andre skoler/børnehjem 
hensætter pengene på barnets konto i 

banken. Det er afhængigt af  beløbets 
størrelse. Men for visse projekter er 
det meget ressourcekrævende at sørge 
for indkøb af  enkelte gaver, og ofte 
ligger indkøbsmulighederne langt væk 
fra skoler/børnehjem.

Julegaven, der glæder 
alle børnene
En anden og rigtig god måde at give 
en gave på er at indbetale et beløb til 
projektet, som herved får mulighed 
for at anskaffe noget til glæde for alle 
børnene. F.eks. ting som bolde, bøger, 
spil og musikinstrumenter, der ellers 
ikke ville være penge til. Eller penge-
ne kan bruges til en herlig fest eller 
måske en udflugt. Det vækker jubel og 
kommer alle børnene til gode. Det vil 
så være en god ide samtidig at sende 
et brev til barnet og fortælle, at man 
har sendt penge til børnehjemmet for 
at glæde barnet og alle de andre børn.

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, 
hvis du gerne vil sende en gave 
til dit fadderbarn, da kontakt den 
projektansvarlige for dit fadderbarns 
skolehjem.

BULGARIEN KALDER
Af  Tue Bo Hansen, formand

Til Bulgarien søger Verdens Børn 
en projektansvarlig, der kan assistere 
vores nuværende projektansvarlige, 
Astrid Møller, med det administrative 
arbejde fra Danmark og samtidig 
også deltage på den årlige projekt-
rejse til de tre projekter – Mechka, 
Dubnitsa og Lukovit. 

De vigtigste egenskaber for en kom-
mende projektansvarlig er, at ved-
kommende kan tale og læse både 

bulgarsk og dansk. Samtidig er det 
også vigtigt, at vedkommende har 
flair for at organisere og strukturere 
sit arbejde, samt at kunne sætte sig 
ind i og bygge bro mellem kulturer.  

Hvis du selv - eller én du kender - 
kunne have lyst til at arbejde med 
udsatte børn og unge i Bulgarien, må 
du meget gerne kontakte mig, Tue 
Bo Hansen på tbh@verdensboern.dk 
eller på telefon 31678090.
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Så er der is til børnene 
på hjemmet i Mechka

Positivt besøg i Bulgarien

De bygningsmæssige rammer for børnene 
bliver bedre og bedre, men der er stadig

et påtrængende behov for mad og tøj, 
især til de fattigste romabørn

AF ASTRID MØLLER, 
PROJEKTANSVARLIG
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Projekterne i Bulgarien fungerer 
godt, og min besøgsrejse var igen en 
positiv oplevelse. Vi fik lavet aftaler 
om det fremtidige VB-samarbejde og 
efterfølgende med Vlado Georgiev 
og Ivanka Slatarska. De er begge 
tilknyttet Verdens Børn i Bulgarien og 
taler engelsk.

Vores tre projekter i Dupnitsa, Mech-
ka og Lukovit har alle dygtige og 
engagerede ledere, der vedvarende 
bearbejder stat og kommuner for 
at sikre bare den nødvendige hjælp. 
Derfor er støtten fra Verdens Børn 
stadig vigtig.

Igen i år har der været mulighed for 
sommerudflugter, som børnene er 
så glade for, og det er dejligt at se, at 
de unge under uddannelse trives og 
klarer sig. 
Fra dem alle lyder der en stor tak for 
støtten fra Verdens Børn og fadderne.

Lukovit – rammen om 30 
handicappede børn og unge
Børnehjem og terapicenter i Luko-
vit ligger 110 km nordøst for Sofia, 
og er Verdens Børns ældste projekt 
i Bulgarien. Hjemmet består af  to 
boligenheder til i alt 30 handicappede 
børn, et socialcenter med mulighed 
for træning og behandling, samt en 
ungdomsbolig for handicappede unge 
i byen.   

Centret bruges også af  byens børn, 
og hvis det er muligt, bruger projek-
tets børn byens skoler. De nuværende 

forhold er et stort fremskridt i forhold 
til tiden før 1991. 

Børnene kan nu blive boende i flere 
år på hjemmet og har mulighed for 
en uddannelse og en lille pension.  
                                                                           
Projektet fungerer godt under en 
dygtig ledelse. Fire unge går på en 
videregående uddannelse og klarer sig 
godt – de to i Sofia med supplerende 
støtte.  

Byggeprojekt i Dupnitsa
Børnehjemmet ”Olga Stoyanova” 
ligger i Dupnitsa, 60 km syd for Sofia, 
i en egn med smuk natur og bjerge. 
Lederen, Krassimira, har som vanligt 
travlt med børn og dagbørn, med 
renoveringsarbejdet og fremtidsplaner 
for en god barndom for børnene
I 2020 skal den store gamle bygning 
være erstattet af  to boligenheder 
til ca. 15 børn. Den ene til børn og 
unge, som har behov for psykologisk 
hjælp og omsorg, er i brug, den anden 
er under opførelse, begge med støtte 
fra EU.
Alle de store, gamle børnehjem i 
Bulgarien skal laves om til sådanne 
boligenheder. Men desværre vil der 
være færre pladser til romabørn, så vi 
må prøve at hjælpe dem via hjemmets 
fritidscenter   efter skoletid med mad, 
toiletartikler, et bad og fællesaktivite-
ter. Renoveringen af  udslusningsboli-
gen til drenge afsluttes i år med hjælp 
fra Verdens Børn, og den skal ligesom 
pigeboligen bruges til at hjælpe unge 
til at afslutte en uddannelse, når de 

fylder 18 og skal forlade børnehjem-
met. Kommunen står for driften af  
disse boliger, som er tilsluttet børne-
hjemmet. 

Mechka –tilbud i en fattig egn
Skole og kostskole i Mechka er vores 
største projekt og ligger 130 km 
nordøst for Sofia, i en fattig egn uden 
jobmuligheder, og det gør skolens 
tilbud om mad og andet til skolebør-
nene særlig vigtigt. Der går 130 børn 
på skolen, inkl. en forskoleklasse, som 
integrerer de fattige romabørn. So-
cialkontoret henviser børn fra socialt 
svage eller børnerige familier med 
dårlige boligforhold til kostskolen. 
Skolen holder til i en stor, gammel 
bygning, og efter nedskæring af  
skoleklasser blev driften for dyr, især 
opvarmningen. Heldigvis fik skolen 
en bevilling til 9.+10. klasse med 
nogle faglige uddannelsesfag på sko-
len – bl.a. syning, som Verdens Børn 
støtter med en pengegave til syma-
skiner. Uddannelsesmulighederne er 
vigtige for skolens budget og især for 
romapiger, som ellers ikke kan få en 
uddannelse. 
Lederen Ts. Simeonova og den 
tidligere nu pensionerede leder, Peter 
Konov, som ifølge aftale med Verdens 
Børn fortsat administrerer pengene 
fra Danmark, ordner madindkøb og 
andet til skolen. Især tager han sig af  
de unge under uddannelse i Pleven og 
af  deres udgifter. 
Det fungerer godt, og Peter Konov 
fortjener stor tak for sin hjælp.

Lederen i Dupnitsa, Krassimira, 
sammen med en afskolens store elever

To småpiger morer sig 
i Lukovit terapicenter
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Handicaphjemmet Puthu Udhayam 
i Sydindien er en del af  Sct. Joseph 
Development Trust. Det smukke pink 
børnehjem huser i dag 40 fantasti-
ske børn, som bliver givet de bedste 
forudsætninger for at kunne klare sig 
i livet. 

Desværre er der få børn, der får den 
mulighed. Ganske vist har den indi- 
ske regering for nylig offentliggjort 
en plan, der skal gøre uddannelse til-
gængelig for børn med handicap eller 
læringsvanskeligheder i 2020, men 
der er ingen tegn på, at der sker en 
egentlig forandring, når det kommer 
til bedre vilkår. Børnene er usynlige, 
og der venter dem ofte et liv med 
fattigdom og vold.

At kunne klare sig selv 
I de farverige klasselokaler på Puthu 
Udhayam står der ikke engelsk, 
fysisk eller matematik på skemaet. I 
et klasseværelse med stjerner malet 
i loftet lærer en gruppe børn i stedet 
at balancere, hoppe og gå på en lige 
linje, mens en række andre børn får 
aktiveret deres muskler af  en fysiote-
rapeut. På små bænke i nabolokalet, 
sidder et par børn i dyb koncentrati-
on og laver halskæder. En god øvelse 
for motorikken. 

Skoledagen handler dermed ikke om 
de klassiske skolefag, men om at lære 
at tage vare på sig selv. Mange af  
børnene kan hverken spise selv eller 
tage tøj på, når de kommer til bør-
nehjemmet, og i et land som Indien, 
hvor overlevelse afhænger af  ens evne 
til at kunne arbejde, er et handicap 
altså direkte forbundet med fattig-
dom. Men ved at lære børnene at 
kunne klare sig selv, giver man dem 
mulighed for at indgå i samfundet, 
og når det bliver gjort med respekt og 
kærlighed, som på Puthu Udhayam, 
er der sjældent langt fra at kravle til 
at kunne gå. 
Eller som Angel, der er forstanderin-
de på børnehjemmet, udtrykker det: 
– Det er en gave at se børnene ud-
vikle sig og faktisk blive i stand til at 
klare sig selv, selvom deres forudsæt-
ninger for overlevelse altid har været 
dårligere end andres. Det viser også 

bare, at det ikke er spildt at arbejde 
med de handicappede børn, siger 
hun.

Fortællingen om Rama
Angel fortæller eksempelvis om 
Rama. En inspirerende pige, der blev 
fundet mellem nogle sten som 8-årig. 
Forældrene betragtede hende som 
uønsket, både fordi hun er handicap-
pet, og fordi hun er pige. To egenska-
ber, der ofte betyder død i Indien. 
Da Rama ankom til børnehjemmet, 
kunne hun hverken tale, spise eller 
gå, men i dag, 11 år senere, hjæl-
per hun de andre børn med at lære 
alt det, som hun ikke selv evnede i 
starten. 

– Ramas udvikling fortæller meget 
om, hvad der sker med børnene, 
når de bliver mødt med varme og 
kærlighed, siger Angel. – Hun er i 
dag meget ansvarsfuld, og hun er i 
stand til at lede de andre børn. Det er 
skræmmende at tænke på, hvad der 
ville være sket med hende, hvis hun 
aldrig var blevet fundet mellem de 
der sten, siger Angel.

Vi skal have ændret fortællingen 
Desværre er historier som Rama’s 
ikke almindelige. Faktum er, at 
tusindvis af  handicappede børn 
i Indien hver dag ender mellem 
affaldet eller bliver udsat for vold og 
overgreb i hjemmet. Selvom Puthu 

Handicappede indiske børn fortjener 
også en plads i samfundet
I Indien betragtes de handicappede børn som spild, 
fordi de i samfundets øjne ingen nytteværdi har

Tavleregning kan give 
sved på panden

AF SANDRA BLENNER RASMUSSEN, KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
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Handicappede indiske børn fortjener 
også en plads i samfundet
I Indien betragtes de handicappede børn som spild, 
fordi de i samfundets øjne ingen nytteværdi har

Udhayam yder en kæmpe indsats for 
at gøre børnene synlige, så er det en 
stor mundfuld at gabe over, og de kan 
ikke gøre det alene. 

– Mange af  forældrene betragter et 
handicappet barn som en forbandel-
se fra gud eller som spildt arbejds-
kraft. En fortælling, der er så indgroet 
i den indiske kultur, at børnene ingen 
rettigheder har, siger læreren Edison,  
som forklaring på, hvorfor arbejdet er 
lige så svært, som det er vigtig. 

Angel nikker og uddyber: 
– Det er svært at få folk til at se noget 
håb for et handicappet barn, fordi 
der er så få solstrålehistorier, om at 
handicappede får en god uddannelse 
og finder vej ud af  fattigdom. Men 
det betyder altså ikke, at de ikke 
fortjener et værdigt liv. Vi kan give 
børnene de bedste muligheder, men 
vi har brug for hjælp. Vi kan ikke 
bekæmpe det indiske system alene, 
siger hun. 

I august måned besøgte projek-
tansvarlig for Sct. Joseph, Kirsten 
Behnke, sammen med Ann Christine 
og Sana Hocine, handicaphjemmet 
Puthu Udhayam i Sydindien

 

En farveglad elevflok

To glade teenagere 
på handicaphjemmet 
Puthu Udhayam

AF SANDRA BLENNER RASMUSSEN, KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
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På Verdens Børns skole, Entebbe, 
går 70 børn med støtte fra faddere i 
Danmark. På denne skole kan børn 
med handicaps få afklaring på, hvilke 
behov de har, og få en skolegang, 
hvor de kan udvikle sprog og færdig-
heder. 
Fadderskaber til disse børn er vigtige, 
fordi deres forældre sjældent har 
råd til at betale for skolegang til et 
handicappet barn. Forældrene vil det 
bedste for deres børn, men når der 
ikke er råd til skolegang til alle, står 
børnene med særlige behov sidst i 
køen. 

Derfor hjælper vi disse familier gen-
nem fadderskaber. Alt efter børnenes 
evner får de undervisning i de boglige 
fag, personlig hygiejne og forskelligt 
husligt arbejde. Selvom de ikke alle 
bliver i stand til at være selvforsørgen-
de som voksne, giver undervisningen 
dem et formål og evner til at tage 
en aktiv del i deres husstand. Det 
giver livskvalitet og en fremtid med 
muligheder.

Dagsværk og Livsværk 
for Uganda
Til efteråret afholdes Operation 
Dagsværk, hvor der er i år er fokus på 
netop inklusion af  unge med handi-
cap i Uganda. Her vil gymnasieelever 
i Danmark bytte en skoledag ud med 
en arbejdsdag, for at samle penge ind 
til det velgørende formål. 

Derudover har Thorshøjgaard-sko-

len i Ishøj i samarbejde med fire 
andre skoler i Danmark planer om 
at afholde Operation Livsværk igen i 
år. Operation Livsværk støtter børn 
med særlige behov i udviklingslande, 
og i år går støtten til børn i Uganda. 
Eleverne på skolerne i Danmark skal 
samle penge ind, så der kan skabes 
bedre vilkår på et børnehjem for 
handicappede børn. Her er der brug 
for mere personale og bedre udstyr til 
at imødekomme børnenes behov.   

Nyt samarbejde på vej
I øjeblikket arbejder Verdens Børn 
på at stable et samarbejde på benene 
med en anden skole i Uganda, hvor 
handicappede børn får tilpasset un-
dervisning efter deres evner. Denne 
skole drives af  en kvinde, som selv 
har et handicappet barn, og under-
visningsniveauet er højt. 

Vi vil gerne fortsætte med at give mu-
ligheder til alle typer børn i Uganda, 
og derfor skal disse børn med særlige 
behov også have støtte. Ved at støtte 
børnene med skolegang, får de mulig-
hed for at udvikle deres færdigheder 
og livskvalitet. Men det er også med 
til at ændre på den sociale stigmati-
sering af  handicappede og give rettig-
heder og værdighed til alle børn.

Hos Verdens Børn glæder vi os til at 
få samarbejdet sat i gang, så vi ved 
at tilbyde tilpasset undervisning giver 
børnene et liv med muligheder
udenfor hjemmet.

Handicappede børn 
i Uganda 

står sidst i køen
Verdens Børn samarbejder med andre organisationer, 

for at handicappede børn kan få sprog og færdigheder, 
så de kan blive en del af samfundet

AF METTE NIELSEN, KOMMUNIKATIONSGRUPPEN

I Uganda er
handicap 
et stort tabu 

Et barn med handicap bliver 
opfattet som skamfuldt for 
familien og som en straf  af  
forældrene for at være dårlige 
mennesker. Derfor er det nor-
malt, at forældrene forsøger at 
skjule barnet ved at holde det i 
hjemmet, så de undgår at blive 
set ned på af  omgivelserne.

Derfor ser vi desværre ofte, at 
børn med handicap opholder 
sig i hjemmet og ikke får lov 
til at gå i skole mellem andre 
børn. I nogle tilfælde er det også 
direkte farligt for børnene at 
færdes uden for hjemmet, fordi 
de risikerer at blive spyttet på 
eller brændt med cigaretter. 

Verdens Børn arbejder på at 
skabe bedre vilkår for disse 
børn, som ellers bliver skjult 
eller set som uværdige til respekt 
og livskvalitet.
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Igen ved dette skoleårs afslutning er 
der kommet gode nyheder fra Happy 
Home. I alt 18 unge forlader nu 
familien Nathaniels varetægt og kan 
klare sig uden fadderskab. Hermed er 
der et tilsvarende antal nye børn, som 
kan få chancen for fadderskab og 
derved et håb om en bedre fremtid.

Af  de 18 unge er 11 færdiguddan-
nede og har fået godt og vellønnet 
arbejde, så de nu både kan forsørge 
sig selv og tage hånd om deres familie 
økonomisk. Et enkelt af  børnene har 
således overtaget fadderskabet for sin 
yngre søster, der også hidtil har haft 
fadderskab på Happy Home. 
For en andens vedkommende har 
moderen fået et arbejde, der gør 
hende i stand til at forsørge sin datter 
og betale for hendes uddannelse. Og 
endelig har fem af  de unge bestået 
deres eksamen med så fint resultat, 
at regeringen har tildelt dem enten 
et legat eller et banklån på særlig 
fordelagtige betingelser, så også her 
er fadderskabet nu overflødigt. 

I forbindelse med udskiftningen af  
disse unge med nye ansøgninger fra 
yngre børn, der trænger til et fad-
derskab, har jeg fået mange positive 
tilkendegivelser fra fadderne og mødt 
stor velvillighed til at modtage et nyt 
barn. Tak for det!

Stemmen og fremtiden reddet
I det tidlige forår kom der en melding 
fra Happy Home om, at Johnson, 

en af  de store drenge, var blevet 
alvorligt syg. En tumor var begyndt at 
vokse i hans hals tæt ved stemmebån-
det, og en operation var nødvendig så 
hurtig som muligt. Men da operati-
onen krævede særligt dygtige læger 
for at kunne lykkes og ikke mindst 
redde drengens stemme, måtte den 
foretages på et privathospital med de 
dygtigste læger, og det koster en del 
penge. 

En ansøgning blev straks sendt til 
Verdens Børns bestyrelse, og allerede 

næste dag kunne den nødvendige 
sum på 5.000 kroner sendes afsted. 
Operationen forløb heldigvis godt, 
og den unge mand er nu tilbage på 
skolebænken, hvor han snart bliver 
færdiguddannet som lærer. Et arbej-
de, der om noget kræver, at stemmen 
fungerer. 
Men det er ikke bare den unge 
mands fremtid, der er reddet. Han 
har to små brødre, der på sigt er helt 
afhængige af, at han kan forsørge 
dem. 

Godt nyt 
fra Happy Home

18 unge kan nu klare sig 
uden fadderskaber 

– takket være fadderne

AF HANNE MATTHIESEN, PROJEKTANSVARLIG
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Avilash er den NGO, Verdens Børn 
samarbejder med omkring vores bør-
nehjem Dip Children’s Campus. 

Avilash og ikke mindst Dip Children’s 
Campus dynamiske og visionære 
leder, Sandip Chatterjee, har i mere 
end 20 år været aktivt involveret i 
kampen for at sikre udsatte børns 
grundlæggende rettigheder. 
Herunder ikke mindst retten til en 
god uddannelse.

Opfattelsen hos de to samarbejdspart-
nere er, at disse børn fortjener bedre 
vilkår, og at det, der hidtil er opnået, 
langtfra er godt nok. 
Selv om den indiske regering gennem 
lovgivning har sikret retten til ”gratis 
og tvungen skolegang” for alle børn 
op til 10. -12. klasse, lever de offentli-
ge regeringsskoler ikke op til de mest 
grundlæggende krav om kvalitet i 
undervisningen. 

Denne udvikling skyldes især, at de 
offentlige skoler har for få og for dår-
ligt uddannede lærere, mangler fysiske 
faciliteter og ikke mindst penge. Des-
uden forekommer der diskrimination 
af  både social og kønsmæssig karak-
ter. De familier, der har råd til det, 
sætter derfor deres børn i de private 
skoler, mens børn af  fattige forældre 
går i de offentlige skoler.

Det er på den baggrund, at Avilash 
besluttede at gøre noget mere. Det 
førte i 2017 til det seneste tiltag: 
Etableringen af  Avilash Academy. 

Vores eget Avilash Academy på 
Dip Childrens Campus
Det primære formål med Avilash Aca-
demy var at sikre den mest grundlæg-
gende af  børns rettig heder – retten til 
uddannelse. 
Tilbuddet skulle henven de sig især til 
børn fra de nederste sociale lag og med 
de værdier og den kvalitet, som det 
engelske skolesystem tilbyder.
Hensigten er, i samarbejde med lokal-
samfundet og regeringen, at skabe en 
model af  en skole, der kan kopieres 
andre steder i Indien, og som bygger 
på kvalitet og er opbygget omkring 
børnene.
Avilash mener, at kun gennem et godt 

og veltilrettelagt uddannelsessystem 
kan disse børn bryde ud af  fattigdom 
og ulighed. Samtidig bliver børnene 
”klædt på” til at fungere som ambassa-
dører for forandring inden for sund-
hed, økonomi, miljø, social adfærd og 
– allervigtigst – med forståelse for egne 
rettigheder.

Dip Childrens Campus ligger i en lille 
landsby Malandighi 10 km fra Durga-
pur. Ca. 300 børn og unge er under 
Dip Children’s Campus varetægt, 
hvoraf  de 150 børn bor hjemme hos 
forældrene. Børnene kommer alle fra 
meget fattige samfund i forskellige 
landområder i Vestbengalen. De 

Småbørnene foran skolebygningen, som huser Avilash Academy’s English 
Medium School. Bemærk de to etager, der er bygget ovenpå et af  de tidligere huse.

AF MERETE HANSSON, 
PROJEKTANSVARLIG

Håndsrækning til de fattiges børn
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øvrige ca. 150 elever bor på campus og 
går i regeringsskoler i nærheden, mens 
de mindste børn i dag går på Avilash 
Academy. Ved selvsyn kan man altså 
hele tiden få bekræftet problemerne 
med regeringsskolerne.

Durgapur er efter Indisk målestok 
en mindre storby med to millioner 
indbyggere. Det er let at komme til 
byen fra de fire mest udsatte distrikter 
i Vestbengalen, Purba Barddhaman, 
Bankura, Birbhum og Purulia samt fra 
grænseområderne op til nabodelstaten 
Jharkhand. Det er hovedsageligt fra de 
nævnte områder, at der gennem de se-
neste tyve år har været en voksende til-

gang til byen af  folk, der søger arbejde. 
De udgør nu størstedelen af  beboerne 
i byens slumkvarterer. Durgapur har 
mere end en snes gode skoler, som til-
byder uddannelse af  høj kvalitet, men 
de er så dyre, at de fattige ikke har råd 
til at sætte deres børn i disse skoler. 

På denne baggrund blev beslutnin-
gen om at etablere vores eget Avilash 
Academy på Dip Childrens Campus 
taget. Formålet var at skabe et holistisk 
og kvalitetsbaseret English Medium 
skolesystem med fokus på børnene. 
Målgruppen var børn fra de nederste 
sociale lag, som dels bor med familien i 
slumkvartererne i og omkring Dur-

gapur, dels børn fra de fjerntliggende 
landsbyer i nævnte distrikter med 
tilsvarende vilkår. Børnene fra disse 
distrikter skulle bo og gå i skole på ’Dip 
Children’s Campus.

Ydmyge rammer
Avilash Academy ligger på Dip Chil-
dren’s Campus fire tønder land store 
grund. Huset er bygget af  tiloversblev-
ne materialer fra de øvrige bygninger 
på grunden. De fleste bygninger i In-
dien er med fladt tag, som er klargjort 
til en overbygning. Således også her. To 
etager er blevet føjet til ved hvert nyt 
skoleår. 

Imidlertid sætter de nuværende byg-
ninger og omgivelser en grænse for, 
hvor meget der kan gøres både nu og 
i fremtiden. Lige nu er der tre klasser 
med både piger og drenge. ca. ¾ af  
børnene kommer fra de føromtalte 
distrikter og bor på skolen, resten er 
dagelever fra de nærmeste slumkvar-
terer. Det går imidlertid ikke at lave 
skolen til et højhus. Det er derfor 
Sandips ønske at bygge et nyt og større 
hus, så der vil blive plads til 12 klasser i 
takt med, at skolen får flere elever. Han 
har også tanker om på sigt at lave en 
børnehaveklasse der. 

Avilash Academy’s English Medium 
School er blevet en stor succes. Verdens 
Børn støtter helhjertet op om projektet, 
og vil gøre meget for at skaffe midler til 
dets fremtidige drift. Udover fadder-
skaber i Verdens Børn støttes Avilash/ 
Dip Children’s Campus også af  en hol-
landsk organisation, Stitching Children 
of  Durgapur. Sandip kæmper stadig 
en utrættelig kamp for at få lokale 
interesser til at støtte og enga-
gere sig i Avilash Academy.

Avilash Academy’s English Medium School er blevet
en stor succes med foreløbig tre klasser - men med udsigt 

til 12 klasser er der behov for større bygninger
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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. 

ÅRETS JULEGAVE
og erstatning for plastposer
Inkl. porto: 100 kr. 

HALSKÆDER FRA 
UGANDA  OG INDIEN
De kulørte halskæder fra Uganda 
haves med små, mellem og store 
perler fra kort til lang!

Kort halskæde inkl. porto 70 kr. 
Lang halskæde inkl. porto 100 kr. 

I Indien har børn med handikap 
lavet de fine halskæder med perler. 
Kæderne er ca. 30-35 cm lange, der 
er ikke lås eller elastiksnor i. 

Inkl. porto: 30 kr.

JULEN NÆRMER SIG OG BUTIKKEN HAR IDEER TIL JULE- ELLER MANDELGAVER
Julen nærmer sig, og butikken har flere ting, der kan bru-
ges som julegaver, mandelgave – eller bare som gave! Er 
det noget for dig, så ring til Bente Fabech, tlf. 2336 6328 
eller mail bf@verdensboern.dk. 
Der ikke er indkøbt ret mange af  hver, så du må ikke blive 
skuffet, hvis der er udsolgt. Den nævnte porto er beregnet 
på køb af  ét stk. og kan blive lidt dyrere, hvis du køber 
flere. 

…… og der er også den kendte ting: postkort (Hanefeldt, Børn-
tegner-børn og engle), bogen Kærlighed til verdens børn, 
etc. se https://verdensboern.dk/butik

SMÅ ÆSKER FRA INDIEN 
Størrelsen er ca. 9 -10 x 7-8 cm

Pris inkl. forsendelse 40 kr.

HUSK: HELE OVERSKUD FRA SALGET 

GÅR TIL VERDENS BØRN

DANSK GADEKUNST
Bogen Dansk gadekunst er gaven 
til kunstinteresserede i alle aldre. 
En antologi eller måske rettere et 
patchwork af  artikler, interviews, 
essays og fotografier, der giver plads 
til gadekunstens ansigter, meninger 
og stemmer. Tekstudvalget kan man 
både blive stærkt underholdt, oplyst, 
begejstret, forarget og forbavset af  – 
det er op til dig. Det er gadekunst på 
alle mulige og umulige måder.
Forlaget og forfatteren Lasse Kor-
semann-Horne har doneret bogen 
til Verdens Børn og indtægterne går 
ubeskåret til foreningen. 

Pris inkl. porto: 200 kr. 

SALTKAR
eller beholder til et lille smykke eller 
til tandfeen! Små beholdere af  sten 
i forskellige størrelser. Målene er ca. 
5-6 cm x 5 og 3 cm i højden. 
Prisen er 35 kr.
inkl. forsendelse

FINE SJALER fra Indien
Butikken har fortsat fine, mønstrede 
indiske sjaler, str. ca. 75x200 cm. 
Du kan ringe til Bente, så vi kan fin-
de det, der passer bedst til dit ønske.
Det er fine, tynde sjaler af  silke og uld
Pris 200 kr./stk. inkl. forsendelse 

Det kraftigere lilla sjal i midten 
koster 250 kr. 
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Verdens Børns hjemsted Ærøvej 5, Nykøbing F., CVR nr.: 12186495. 
Fadderadministrationen tlf. 70 26 01 06. Læg venligst en besked, hvis der ikke svares,
eller skriv til info@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 
forældreløse, 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 organisationen 

Økonomi
Indtægten udgjorde 5,4 mio 
kr. i 2018; administrations-
omkostninger 3,2. pct.

Regnskabet
revideres af statsautoriseret
revisor og offentliggøres på
hjemmesiden.

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

Generel information
info@verdensboern.dk

Foredrag om Verdens Børn
Merete Hansson
tlf. 23 37 05 62 
eller 70 26 01 06 
info@verdensboern.dk

Beløb til Verdens Børn
Betaling for fadderskab kan ske via 
PBS opkrævning, Nets opkrævning 
med girokort, via Verdens Børns hjem-
meside, eller indbetaling til 
reg.nr. 4710 konto 3323196. 
Årskontingent og gaver til et barn eller 
projekt eller donation til Verdens Børn 
kan ske via mobilepay 16009, Verdens 
Børns hjemmeside eller indbetaling til 
reg. nr. 4710 konto 6000037.

Testamentering
Kontakt venligst formanden 
Tue Bo Hansen
tlf. 31 67 80 90
eller TBH@verdensboern.dk
Alternativt Flemming B. Pedersen
tlf. +46 152 10 819

Fradragsregler
Hele bidraget er fradragsberettiget, 
dog max 16.300 kr. 
Særlige regler hvis du binder dig for 
10 år og for gavebreve, 
se www.verdensboern.dk

Husk adresseændring
Sendes til 
fadderskab@verdensboern.dk

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

Århus
Maria Bork Kruse
Sønder Allé 26D,2.
8000 Århus C
tlf. 42 20 60 20
mbk@verdensboern.dk

Sønderborg
Elsa Jefsen
Damparken 3, 1.
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 72 50

Varme i den kolde tid
Hvedevarmepude
Kontakt 
Helle Holten
tlf. 23 80 71 44

Pris 150 kr. 

LYS I DEN MØRKE TID
Solcellelamper til dig selv, børnebørn 
eller til dit fadderbarn i Uganda? 
Skal lampen til et barn i Asien, så tal 
med den projektansvarlige, måske 
han/hun 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.

SMÅ PUNGE 
i stof/læder – fra Uganda og Indien
Små stofpunge/kosmetik punge fra 
Uganda foret med stof, ca. 16x10 cm 
og fra Indien (uden for), ca. 21x9 cm
Pris inkl. forsendelse 30 kr. 

Indiske læderpunge 
ca. 13x9 cm.
Inkl. forsendelse 
60 kr.

GAVEKORT! 
En god gave til 
børnebørn, 
der har alt. 
Du bestemmer, 
hvor meget 
du vil give!
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I år er det VB’s 
fødselsdag…
AF HANNE GREGERSEN, REDAKTØR

I år er det 45 år siden nogle driftige mennesker med sognepræst Jeff H. 
Beck, ØsterUlslev, som formand sendte første nummer af  bladet Verdens 
Børn på gaden. 

Med i bestyrelsen dengang var også Hanne Dahl, Svendborg. Hendes 
mand, Poul Dahl, tog sig af  indsamling og salg af  brugte frimærker, og 
parret fortsatte i øvrigt med frimærkerne helt frem til for få år siden. 
Et arbejde, der i årenes løb nok har indbragt omkring et par millioner kr. 
til Verdens Børn.

De børn, Verdens Børn dengang hjalp, er for længst blevet voksne og har 
forhåbentlig fået et bedre liv end deres forældre. Vi kan kun gisne om, hvor-
dan det er gået Mellina Keruba, Kenya, der i 1974 skrev til bestyrelsesmed-
lemmet Karen Herlufsen. 
Mellina var overstrømmende lykkelig for, at hun kunne begynde i 6. klasse, 
efter Karen Herlufsen havde skaffet de nødvendige skolepenge blandt med-
lemmerne. 
Jeg vil arbejde hårdt”, lover Mellina i brevet, hvor hun lidt benovet fortsæt-
ter: ”Tænk dig, jeg fik også råd til tre kjoler, to underkjoler, tre stykker sæbe, 
et tæppe og to lagner.” 

Generationsskifte
Ligesom det i dag er nye generationer af  fattige og udsatte børn, vi hjælper, 
er der også sket et par generationsskifter blandt fadderne og de engagerede 
frivillige, som i gennem årene har lagt mange kræfter i Verdens Børn.

Tak til jer alle fra Verdens Børn – og på vegne af  vores børn. A
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