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LEDER

På trods af  generel økonomisk frem-
gang i tredjeverdenslandene er der 
stadig et stort behov for at hjælpe de 
mest udsatte børn til uddannelse og 
dermed et bedre liv. Det er der hel-
digvis rigtig mange hjælpeorganisati-
oner, der arbejder for. Udfordringen 
for den enkelte NGO at finde netop 
dét, der gør den specielt interessant 
for de gode mennesker og virksom-
heder, som gerne vil være med til at 
hjælpe børn ud af  fattigdom.

Midt skoven
Derfor kan det være svært for en 
mindre organisation som Verdens 
Børn, at blive set blandt de mange 
træer i skoven. 
Nu skal man altid være varsom med 
at profilere sig på andre bekostning, 
dels kender man sjældent konkur-
renten til bunds, dels kan det virke 
pralende og dermed frastødende på 
potentielle bidragsydere.
Ikke desto mindre har Verdens Børn 
et unik set-up, når det drejer sig om 
at formidle fadderbetalingerne: Nem-
lig, at hver eneste krone af  fadderbe-
talingen, om det er 190 eller 110 kr. 
pr. måned, går præcist til det barn, 
som fadderen har valgt.  
Det ved vi godt, men det er vigtigt at 
minde hinanden om, at det faktisk er 
noget af  det, der adskiller os fra de 
fleste andre hjælpeorganisationer. 

Der fratrækkes ikke penge til Verdens 
Børns administration, markedsføring, 
IT, projektrejser eller noget andet. 
For det er sådan, vi vil have det i 
Verden Børn. Disse ”udenoms-ud-
gifter” betales af  særlige sponsorater, 
tipspenge, indsamlinger, medlems-
kontingent m.m. 

Et stærkt budskab
I december havde Zeynep Celik 
Basoda,VB’s kommunikations- og 
markedsføringsansvarlige, og jeg et 
møde med ejeren af  et kommunikati-
onsbureau i Odense. Her præsentere-
de vi Verdens Børn via billeder, gode 
historier og de værdier, vi arbejder 
ud fra.

Ejeren var imponeret og overrasket 
over, at vi faktisk kan sende 100% af  
fadderbetalingerne til børnene. No-
get, han så som et meget stærkt bud-
skab, der blandt andet også kunne 
anvendes til at finde flere vedvarende 
hovedsponsorer til Verdens Børn. En 
opgave, vi vil arbejde videre med i 
2020.

Årsagen til, at vi har dette gode 
budskab, er vores fantastiske, ener-
giske og ikke mindst frivillige team, 
der arbejder for Verdens Børn. Vi 
har ikke en lønnet organisation til at 
drive Verdens Børn, men i stedet en 

gruppe mennesker, der har valgt at 
investere vældig meget tid på at sikre, 
at mere end 2.200 børn får mulighed 
for at leve og gå i skole. Frivillige, 
der sidder hjemme ved deres skrive-
bord eller køkkenbord og løser det, 
de nu har taget sig på. Honoraret er 
udelukkende bevidstheden om, at det 
hjælper nogle børn derude. 

Det økonomiske fundament
Igen i 2019 har vi oplevet en god 
tilgang af  kompetente og varmhjerte-
de frivillige, hvilket er ekstremt vigtigt 
for, at vi kan køre Verdens Børn, 
sådan som vi gør. 
Skulle du have lyst til at blive en del 
af  en unik hjælpeorganisation, så er 
du velkommen til at tage kontakt. Vi 
søger altid flere.

Vi har taget hul på et 2020, hvor jeg 
håber, vi kan stabilisere og udvikle 
Verdens Børn yderligere. Både med 
hensyn til optimering af  de admini-
strative processer, vores kommunika-
tion og markedsføring med henblik 
på at styrke vores økonomiske 
fundament.

Det er vigtigt både udadtil og i for-
hold til vores faddere, medlemmer og 
venner, at alle kan se, Verdens Børn 
er et grokraftigt træ i skoven.

Nogle gange er det svært
at se skoven for bare træer

Der er heldigvis mange NGO’er, der arbejder for, at børn 
i den 3. verden får et bedre liv. Men det betyder også, at det kan være svært 

for en lille organisation at blive set blandt skovens træer

AF TUE BO HANSEN, FORMAND

Ejeren var imponeret og overrasket over, at vi faktisk 
kan sende 100% af fadderbetalingerne til børnene

3



KORT NYT

Program:
Kl. 13:00 Generalforsamling
KL 14:30 Kaffepause
Kl. 15:00 Camilla Toft Pedersen fortæller om projektet  
 i Cambodja
Kl. 15:30 Kristina Andersen og Sara Gadby Markussen 
 fortæller om projektet i Entebbe - Uganda      
Kl. 16:00 Forventet afslutning

Dagsorden:
1. Valg af  dirigent
2. Formandens beretning om 2019
3. Aflæggelse af  organisationens regnskab
4. Fastsættelse af  kontingent for det kommende år
5. Behandling af  indkomne forslag
6. Valg af  bestyrelsesmedlemmer (for to år)
 På valg:
 Zeynep Celik Basoda
 Per Henrik Lindrup
 Bente Fabech
 Tue Bo Hansen
7. Valg af  suppleanter (for et år)
8. Valg af  revisor
9. Eventuelt

Det var med sorg, at Verdens Børn sidst i 2019 mod-
tog besked om, at indehaveren af  Den Permanente 
Tøjindsamling, Jesper Langtofte, var afgået ved døden 
efter kort tids sygdom. 

Den Permanente Tøjindsamling i Ringsted (DPT) og 
Verdens Børn indledte for ca. to år siden et samar-
bejde. Formålene var at skaffe brugt tøj til i genbrugs-
butikker i Ukraine, respektive en indtægt for Verdens 
Børn på én krone pr. kilo indsamlet tøj. Containere 

med Verdens Børns logo blev opstillet i Gentofte og 
Hillerød i sommeren 2018.
Efter Jesper Langtoftes død vil Den Permanente 
Tøjindsamling næppe blive videreført, og containerne 
er blevet hentet ind. Inden da var der lagt over 7.000 
kilo brugt tøj i dem. Et lovende samarbejde vil sand-
synligvis desværre stoppe. Verdens Børn har derfor 
tilbagetrukket ansøgninger om opstilling af  containere 
flere nye steder.
Vore tanker er hos Jesper Langtoftes efterladte. 

Stifteren af  DPT er død

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

opstiller, kommer senere på www.verdensboern.dk

Bestyrelsen håber, at en eller flere af  vore faddere/

sponsorer ønsker at stille op til bestyrelsen. 

Interesserede bedes henvende sig til Tue Bo Hansen, 

gerne inden den 5. april. 

Tlf. 31 67 80 90 eller TBH@verdensboern.dk     

Indbydelse til generalforsamling
Lørdag den 18. april 2020

Verdens Børn – International Børnehjælp indbyder faddere, medlemmer og interesserede 
til vores ordinære generalforsamling på Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, Valby, 5. sal. 
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KORT NYT

Skt. Petri Kirke er en af  Verdens Børns mest trofaste 
støtter. De støtter børn på flere skoler, og i de seneste år 
har kirken ladet billetindtægterne fra deres adventskoncert 
”Liebe alte Weinachtslieder” gå til Verdens Børn. 

I december 2019 var der igen den traditionelle kon-
cert med pigekor, drengekor, Sankt Petri Musikskole og 
Kantori Sankt Petri under ledelse af  organist og skolens 
musiklærer.  Musikken var en rejse gennem advents- og 
juletidens især tyske sangskat, men også sange fra flere 
andre lande. Og der blev sunget med stor følelse og glæde. 
En stor fornøjelse.

Verdens Børn var igen i år blevet inviteret til at sælge varer 
fra ”Butikken”, hvor bl.a. en fin håndfuld spisepinde fra 
Cambodja var det store hit. Vi havde en dejlig eftermid-
dag med smuk musik, og glade købere i vores butik. Så ud 
over salget var det en stor fornøjelse at være med.

Pengene fra disse koncerter er bl.a. gået til at betale for 
nogle af  de børn i Verdens Børn, som ingen fadder har.

Julekoncert og god støtte til Verdens Børn

Støtte til i alt 2.200 børn,
men 109 mangler faddere
I januar 2020 støttede Verdens Børn 2.043 børn i form 
af  fadderskaber. Hertil kan lægges 48 børn på projektet 
i Kenya. De støttes af  en kreds af  danskere, som yder 
uddannelsesstøtte til børnene som gruppe.  

Ud over disse to kategorier støtter Verdens Børn 109, der 
ikke længere har en fadder. Det drejer sig både om grund-
skolebørn og om børn under videreuddannelse.
Dermed var der således ved årets begyndelse i alt 2.200 
børn i Indien, Sri Lanka, Cambodja, Uganda, Kenya og 
Bulgarien, som blev støttet af  Verdens Børn.
Desuden nyder mange af  projekterne godt af  sponsorater, 
som ikke er målrettet bestemte børn. 
I januar var der 150 sådanne projektstøtter.

Tak for donationer i 2019
Også i 2019 har mange af  jer udover fadderbeløbet 
sendt en gave til jeres fadderbarn eller hjulpet med 
penge til et konkret formål på projekterne. 

Mange tak for jeres hjælp!
Ud over disse gaver til konkrete formål har vi i løbet 
af  2019 med glæde modtaget små og store bidrag 
på i alt 237.000 kroner. 
En del af  dette beløb gavner de børn, som ikke 
længere har en fadder, samt børn der støttes efter 
grundskolen. 
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Og det var nøjagtigt dét en gruppe 
med daværende formand for Verdens 
Børn, Torkil Dantzer, i spidsen gjorde 
i 2005. Plantede træer – i Lwamag-
gwa-området, hvor Kakundi-skolen 
ligger. Efter et lille års tid høstede 
børnene de første grene og kunne 
vende tilbage til skolen. 

Her kunne det hele været stoppet, 
men det gjorde det ikke. For den initi-
ativrige gruppe, som foruden Verdens 
Børn også omfattede samarbejdspart-
neren, JWS, så lokalsamfund med 
små jordlodder, der knapt kunne 
brødføde en familie. Skovhugst og 
erosion – et par kedelige følgesvende 
– havde gennem årene forarmet om-
rådet. Det smittede af  på ernæringen 
og børnenes evne til at lære.

Noget måtte gøres
Der skulle altså mere end nogle træer 
til at løfte familierne og dermed bør-
nene ud af  fattigdommen,  og med 
udgangspunkt i en række analyser 
fandt gruppen i fællesskab med lokale 
samarbejdspartnere frem til et sæt 
mulige løsninger. 

Mest presserende var det at sætte 
småbønderne i stand til at producere 
mere, end de selv skulle bruge. Så 
kunne den overskydende produktion 
sælges, og familien få en indkomst. 
Dét, der startede som et træplant-
ningprojekt udviklede sig altså til 
et landbrugsprojekt, Lwamaggwa 
Agroforesty Projekt (LAP). 

LAP adskiller sig dermed markant fra 
Verdens Børns normale fadder/fad-
derbarns-projekter, men også her var 
hensigten at løfte børnene. Pengene 
til projektet blev bevilget af  Minipul-
jen i CISU, tidligere Danida.

14 år senere
I 2019 – efter 14 år – sluttede 
LAP-projekterne. Man efterlod flere 
hundrede selvkørende bønder med 
overskudsproduktion, en veletableret 
andelsbevægelse og et salgsapparat. 

En solstråle-historie, bestemt, mener 
Christian Rietz, der har været med 
i alle 14 år. Det samme mener den lo-
kale projektleder ligeledes gennem de 
14 år, Josephine Nabukenya. Chris 

tian Rietz kalder hendes engagement 
”en afgørende faktor for de gode 
resultater.” 
Josephine husker de trætte børn, 
deres ringe ydeevne, manglen på træ. 
Under et officielt besøg fra Verdens 
Børn og JWS, måtte Kakundi-skolen 
opgive at give de tilrejsende et varmt 
måltid mad.

– Der var ingen brænde, så maden 
kunne ikke tilberedes, fortæller hun.

Det er ikke bare lige…
Det var dog ikke bare lige sådan at 
få vendt skuden. Naturligt nok blev 
projektet mødt med et vist forbehold 
ved starten, påpeger Christian Rietz. 
Som eksempel giver han en bonde, 
der var dybt bekymret for det nye 
partnerskab.

– Han var sikker på, at vi ville stjæle 
hans jord, og han anede ikke, hvor 
han skulle vende sig hen for at be-
skytte sin ejendom, siger Rietz.

Derfor var det også vigtigt, at det ikke 
var de fremmede udefra, der skulle 

Fra sult til selvforsyning
Hvad gør man, når børnene ofte forsømmer skolen,
fordi de skal gå længere og længere efter brænde? 

Man planter træer!

AF HANNE GREGERSEN, REDAKTØR
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tegne og fortælle om projektet. De 
holdt sig i baggrunden og overlod 
formidlingen til et lokalt ansat team 
ledet af  Josephine Nabukenya. For-
lods havde de ansatte fået den nød-
vendige træning, så de kunne fungere 
som både faglige og pædagogiske 
konsulenter i forhold til bønderne og 
deres familier.

– Men generelt opfangede de fleste 
bønder hurtigt projektets ide og så 
muligheden for en bedre tilværelse, 
konkluderer Christian Rietz.

Spar-og-lån grupper
En fordel var det også, at projektet 
blev kørt i tre faser, LAP1, LAP2 og 
LAP3. Det var succesen med LAP1, 
der udløste LAP2 og så videre.

Det oprindelige udgangspunkt for 
LAP1 var at få plantet træer.

-Det blev en blanding af  hurtigt og 
mere langsomt voksende træer, så der 
hurtigt kunne skaffes brænde lokalt, 
men stadig på sigt var trævækst, siger 
Josephine Nabukenya. 

Josephine (th) hilser på Kakundi-skolens 
leder, Naome, under afslutningsceremonien for 
LAP-projektet. De tre øvrige er teknisk-fagligt 
personale fra projektet.

Lokale familier lytter til en af  projektets ansatte. 
De skal både kunne tale det lokale sprog og havde 
pædagogiske evner, da bønderne kun har beskeden 
eller slet ingen uddannelse
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LAP i tal
• Projekterne strakte sig over 

14 år – fra 2005 til 2019 

• Samlet finansiering 4,95 mio. 
kr. fra CISU, Civil samfund i 
Udvikling. 

• 1.500 landmænd og deres fa-
milier har deltaget i projektet 

• Medregnes projektets af-
smitning på Lwamaggwa’s 
øvrige befolkning, er omkring 
18.000 mennesker blevet løf-
tet fra et eksistensminimum 
til en større eller mindre grad 
af  selvforsørgelse 

• Det svarer til ca. 2/3 af  om-
rådets indbyggere 

• Udover Christian Rietz har 
projektgruppen omfattet 
Christian Andersen og Jeppe 
Lundbæk; alle tre har tidli-
gere arbejdet i Uganda, samt 
Morten Waal Lundsgaard og 
Mia Nyegaard.

Josephine Nubakenya, projektleder, med 
en af  de første nyhøstede bananklaser

Derudover var fokus rettet mod at 
give bønderne viden om fordelen ved 
at kombinere flere afgrøder - eksem-
pelvis at banantræer, kaffebuske og 
bønner indgår i et godt næringsstof-
mæssigt kredsløb, og hvor de lave af-
grøder nyder godt af  banantræernes 
skygge. Ved siden af  at kunne høste 
mere på deres jord, lærte bønderne 
også værdien af  vandopsamling og 
brug af  brændebesparende ildsteder.

Resultatet gav bønderne mod på 
mere, da LAP1 efter fire år var afslut-
tet. På deres opfordring blev LAP1 
fulgt af  LAP2 med økonomi, handel 
og afsætning af  landbrugsvarer på 
dagsordenen. Kort sagt: Hvordan 
bønderne kunne udvikle deres land-
brug til en forretning. 

Undervejs blev der oprettet spar-og-
lån grupper. Pengene kommer fra 
bønderne selv, og grupperne styres af  
lokale råd. Med penge fra grupperne 
– og en vis medfinansiering – er der 
blevet stiftet en del småvirksomheder.

Christian Rietz kan huske flere 
eksempler. Blandt andet en gruppe 
kvinder, der etablerede en ægproduk-
tion og salg af  hønsekød. Andre køb-
te og opdrættede i fællesskab grise til 
videresalg, på Kakundi-skolen lærte 
lærere og elever om træer og afgrøder 
og startede mini-planteskoler.

– Derudover – og ikke mindst vigtigt 
– er det, at bønderne har etableret en 
fælles landboforening, Lwamaggawa 
Agribusiness Network, i daglig tale 
LAN, fortsætter Christian Rietz. 

Når han pointerer vigtigheden, 
skyldes det, at foreningen skal sikre 
bøndernes rettigheder, og fortsat skal 
samle og sikre, at ny viden kommer 
ud til dem.

– Vi har derfor i LAP3 entydigt 
fokuseret på, at styrke LAN og klæde 
medlemmerne godt på til selv at køre 

processen videre, når vi var væk, siger 
han og pointerer:
– For foreningen har nemlig endnu et 
par vigtige opgaver. Dels skal den stå 
som bøndernes repræsentant overfor 
myndighederne, dels skal den vare-
tage salget af  bøndernes produkter 
overfor opkøbere udefra. 

Christian Rietz håber alt godt for det 
skib, han har været med til at søsætte. 
Fundamentet er lagt, og viljen hos 
bønderne til stede. Men om projektet 
stadig står om andre 14 år, ved han 
ikke.

– Lwamaggawa-området er ligesom 
andre steder udsat for klimaændrin-
ger. Regntiden er hverken lige så 
konstant og våd som tidligere, kon-
staterer han. – En vedvarende tørke 
kan ødelægge alt for bønderne. Men 
bønderne i Lwamaggwa står langt 
bedre rustet, end de gjorde
for 14 år siden.

Josephine Nubakenya, projektleder, med 
en af  de første nyhøstede bananklaser 
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Man mærker og ser hurtigt, hvorfor 
Edison Thomas har fået det fine 
skudsmål. Hvor end han er, og hvad 
end han gør, er det altid med varme 
øjne, et sympatisk smil og en øm-
hed – både når det gælder leg med 
børnene, praktiske gøremål eller en 
hyggelig snak med de øvrige ansatte 
på SJDT.
Men det er ikke kun en smittende 
personlighed, der indrammer Edison. 
Kompetencer og dedikation i forhold 
til arbejdet er i lige så høj grad en 
del af  hans DNA. Et arbejde, hvor 
han blandt andet hjælper handicap-
pede børn med lægehjælp, medicin 
og uddannelse, og hvor han finder 
fonde og organisationer, der vil støtte 
de forskellige børnehjem, som SJDT 
driver.
For Edison er det, han gør, en selvføl-
ge. Det er nemlig magtpåliggende for 
ham, at efterladte børn har voksne 
skuldre, der løfter for dem, når foræl-
drene ikke gør det.

Vidnesbyrd om en forskel
Egentligt ville Edison være lærer. 
I stedet endte han med at tage en 
bachelor i teologi, hvor han efterføl-
gende arbejdede et år på Sri Lanka 
sammen med Sebastian, der er 
Executive Director på SJDT. Det var 
der, han reelt fik smag for det arbej-
de, som i dag præger hans liv, og som 
gør, at han er landet hos SJDT.

– Helt grundlæggende har jeg altid 
vidst, at jeg skulle arbejde med børn 
på den ene eller anden måde, siger 
Edison. – Men efter min tid på Sri 
Lanka indså jeg, at jeg gerne ville 
arbejde for Sebastian, fordi jeg kunne 
se, hvad han udretter for de børn, 
som ingen andre ser. Vi giver dem 
den tryghed og de muligheder, som 
de ikke har fået derhjemme. Det er 
meget meningsfuldt og givende, og 
vores børn fortjener det.

Han er derfor også glad og stolt af  sit 
arbejde. Ikke mindst fordi han kan se, 
at mange af  børnene efter endt sko-
legang har fået et rigtig godt liv. Et 
tydeligt vidnesbyrd om, at Sct. Joseph 
spiller en enorm rolle, påpeger han.

De udsatte børn
På hjemmefronten blev Edison sidste 
år gift med Shino. Og selvom der 
ikke er børn på vej, så håber han på, 
at de snart kommer.
Udsigten til selv at blive far har kun 
gjort ham endnu mere bevidst om, 
at arbejdet med børnehjemsbørn og 

børn i det hele taget er vigtigere end 
nogensinde før. Især når det gælder 
piger og handicappede, der er frygte-
lig udsatte. 

– Indien skal have ændret hele 
måden, man vurderer piger og 
handicappede. Fra at blive anset som 
underlegne og ligegyldige skal de 
betragtes som det, de er: Nemlig en 
del af  de ressourcer Indien har hårdt 
brug. Derfor skal de selvfølgelig have 
præcis samme vilkår som drenge og 
ikke-handicappede.

Det går for langsomt
Stemmen er fast og bestemt – ikke 
mindst da han fortsætter:
– De processer er allerede i gang. Jeg 
kan se, hvordan vi har rykket os fra 
min bedstemor levede og til i dag. 
Men det går ikke hurtigt nok. Derfor 
skal vi støtte kampen for lige mulig-
heder for alle børn og presse mere på 
end nogensinde.
At det bliver en lang sej kamp, er 
Edison slet ikke i tvivl om, men han 
er fortrøstningsfuld. Og hvis han en 
indimellem mister pusten, går han en 
tur på et af  børnehjemmene. Det er 
en god påmindelse om, hvorfor han 
gør det her. 

– Man kan ikke miste modet, når 
man ser glade børn, der har livet 
foran sig, smiler han. -Et liv med mu-
ligheder, som vi skal hjælpe dem med 
at indfri på bedst mulig måde. 

Mød en ansat: 
Edison Thomas

Smilende, dygtig og altid klar med en hjælpende hånd. 
Det er de ord, man hører mest, når man får beskrevet Edison Thomas, 

projektkoordinator på Sct. Joseph Development Trust (SJDT)

AF SANDRA BLENNER RASMUSSEN, 
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
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Storbyens trafik og støj brøler ikke 
langt fra børnehjemmet Khelaghar, 
der er en lille oase beliggende ca. 
10 km fra lufthavnen i Calcutta. 
Her ånder alt fred og idyl for de ca. 
150 børn på hjemmet, som tilbyder 
særlige uddannelsesmuligheder til 
traumatiserede eller meget udsatte 
børn. Khelagar ligger på ca. fire 
tønder land, hvor husene er smukt 
placeret sammen med de mange 
fantasi-skulpturer.  

Da vi forgangne sommer var på 
besøg på Khelaghar fik vi indblik i 
den filosofi, som ligger bag undervis-
ningen og harmonien på Khelaghar. 
Både gennem samtaler med børn, 
lærere, bestyrelsesmedlemmer og øv-
rigt personale, men selvfølgelig også 
ved selv at overvære interaktionen i 
klasserne og samværet på skolen efter 
undervisningen.
Det er den indiske forfatter, kompo-
nist, filosof, maler og musiker Rabin-

dranath Tagores (1861-1941) tanker, 
som er idegrundlaget bag Khelaghar. 
Han modtog i 1913 Nobelprisen i 
litteratur som den første person fra 
Asien. 

Personalet stræber efter at indgyde en 
følelse af  værdighed i det enkelte barn 
og give det de nødvendige kundskaber 
til, at barnet kan leve et liv i værdig-
hed, uafhængighed og kreativitet, når 
det forlader Khelaghar. Målet er at 
skabe en atmosfære, hvor børnene 
både får mulighed for at nyde fordele-
ne ved at leve "hjemme" og samtidig 
får nemt ved at finde deres niche i 
livet, når de bliver voksne.

Der er fire principper, som personalet 
og hjemmet lægger vægt på i al un-
dervisning og samvær med børnene: 
Tilknytning til naturen, at møde 
hinanden ligeværdigt og med respekt, 
at kunne udtrykke sig gennem kunst, 
og ikke mindst tryghed.

Naturen og respekten
Khelaghar ligger i et landligt område 
og er indrettet usædvanligt grønt og 
frodigt med masser af  træer og buske. 
Undervisningen foregår enten uden-
dørs eller i klasseværelser åbne ud til 
naturen. Derudover er eleverne også 
med til at så, passe og høste grønt-
sager og planter på det store stykke 
land, som ligger ved siden af  selve 
børnehjemmet.

Det er også et ønske, at børn og voks-
ne skal møde hinanden på en men-
neskelig og ligeværdig måde. I de fem 
dage vi var på Khelaghar, oplevede 
vi en utrolig respektfuld og anerken-
dende måde at omgås og undervise 
børnene på. Alle blev mødt i øjenhøj-
de elever og personale imellem.

Kulturen og trygheden
Det tredje princip er, at eleverne får 
mulighed for at udtrykke sig kreativt 
gennem kunst, og der bliver lagt sær-

Eleverne på Khelagar 
bliver til helstøbte børn

AF FLEMMING WAKABAYASHI 
OG LARS MANNICHE, PROJEKTANSVARLIGE
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lig stor vægt på undervisning i hånd-
værk, dans, musik og billedkunst. Vi 
var med til undervisningen i sang, og 
senere optrådte børnene også med 
sang og dans. Da vi forlod Khelaghar, 
fik vi hver en utrolig kreativ tegning. 
Vi fik fortalt, hvor stor succes de har 
med gennem sang “at få løsnet op” 
for de mange traumer, børnene typisk 
kommer med, og derfor er musikun-
dervisning måske det mest vigtige fag 
af  alle. Der bliver undervist i musik 
med eksterne undervisere onsdag og 
søndag. 

Fjerde og sidste princip er, at elever-
ne føler sig trygge. 
Tilhørsforholdet til børnehjemmet 
og sammenholdet på Khelaghar er 
derfor noget, de lægger stor vægt på, 
hvilket også afspejler sig i den helt 
faste struktur i elevernes program:

Ekskursioner og gæstelærere
Ud over den daglige undervisning gø-

res der meget for at højne det faglige 
niveau og samtidig styrke trivslen.  
Alle elever og lærerstaben er hvert 
år på ekskursion. Bl.a. har de besøgt 
science museum, Childrens Park 
og en af  Indiens største velgøren-
hedsorganisationer. Fra tid til anden 
inviteres anerkendte lærere, kemikere, 
fysikere, forfattere mm., til at under-
vise eleverne i deres fag. For eksempel 
gav en biolog børnene en indføring i 
de træer, der vokser på skolens jord.

Ud over at undervise i de obligato-
riske fag prøver man hele tiden at 
få børnene til at finde deres egne 
kunstneriske evner. Børnenes styrke 
og selvtillid bliver også fremelsket 
gennem debatter, drama, gymnastik, 
dans m.m. 

Dagens program for eleverne på 
Khelaghar ser således ud:
Fælles oprydning på området samt 
evt. lektier indtil kl. 8:30.

Morgenmad fra kl. 8.30 til 9.00
Lektier igen fra kl. 9.00 til 10.00. 
Dagligt får de undervisning, 5 dage 
ugentligt: fra kl. 10.30 til 15.30, med 
en indlagt frokost fra kl. 12.30 til 
13.30
Oprydning og rengøring på de fælles 
udeområder fra kl. 15:30 til 16:00
Fri tid til at lege, hygge, tegne, få en 
snack mm fra kl. 16.00 til 18.00 
Lektier fra kl. 18.00 - 20.00. 
Der er en lærer til hver af  de tre 
dormitories. 
Aftensmad kl. 20.00 til 20.30
Fra kl. 20.30 til 22.00 må der læses, 
snakkes, hygges og leges på sovesa-
lene.

Den faste struktur og de daglige ruti-
ner, er i høj grad med til at skabe ro 
og tryghed samt en følelse af  medan-
svar for hinanden og for hjemmet. 

Idegrundlaget bygger på filosoffen

Rabindranath Tagores tanker 

om natur, kultur, respekt og tryghed
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Vi har begge et meget højt og cer-
tificeret engelsk niveau, derfor ville 
vi gerne hjælpe med at undervise 
børnene fra Avilash Academy på Dip 
Children’s Campus i Durgapur, Indi-
en. Det har givet os en lære om livet.

Morgen-yoga og aftenlektier
En typisk dag for os startede klokken 
8.00 med at undervise børnene, der 
var mellem 7 og 11 år. Nogle gange 
vågnede vi klokken 6.00 og dyrkede 
yoga sammen med børnene – det gør 
de hver morgen.
Klokken 11.00 var vi på nursery og 
kindergarten, det var meget dejligt! 
Børnene var mellem 4 og 6 år, så det 
var også meget specielt og udfordren-
de at undervise dem. Men de var me-
get nuttede for at sige det, som det er!  
Fra 12.30 til 18.00 havde vi ikke no-
gen undervisning, men det betød ikke, 
at vi ikke var sammen med børnene. 
Vi spiste frokost med dem, og så brug-
te vi eftermiddagen på at lege, dyrke 
sport og gå nogle ture med dem. 

Vi var også nogle gange med til yoga 
om eftermiddagen, fordi det blev 
børnene meget glade for. 
Så var der endelig lektielæsning fra 
18.00 til 20.30. Efter det spiste vi af-
tensmad sammen, tog ud og trænede 
med børnene og nød den smukke 
natur.

Boldspil i høj kurs
Vi brugte det meste af  tiden med 
børnene. Enten i klasselokalet, hvor 
vi underviste, eller udenfor, når det 
var tid til at lege. De var meget fysisk 
aktive, så vi dyrkede en del sport 
sammen med dem. Vi har begge stor 
erfaring med idræt, så vi spillede fod-
bold, volleyball, cricket, badminton 
og meget mere. 

I klasselokalet fulgte vi vores eget 
program, og vi hjalp tit børnene med 
at læse deres lektier og sikre os, at de 
forstod alt det, de havde lært denne 
dag ved lektielæsningen. Når vi ikke 
var sammen med børnene, kunne 

vi nyde den smukke natur, der er 
omkring hjemmet, samt snakke med 
alle de søde medarbejdere - selvom 
sproget nogle gange var et højt hegn 
at forcere. Vi fik også flere gange 
muligheden for tage ud med nogle af  
de ældre børn eller medarbejderne, 
så de kunne vise os rundt i område.      
 
Fra smil til grusom sandhed
Vores ophold i Dip Children’s Cam-
pus er noget, vi aldrig glemmer - fra 
hvert barns smil og personlighed til 
den triste og grusomme sandhed om 
verdens uligheder. Vi har nydt hvert 
eneste sekund, vi har haft sammen 
med børnene. At se børn, der har 
så lidt, leve livet så godt og have det 
så sjovt, lærte os mere, end man kan 
håbe på at lære om livet. 

Det hårdeste ved turen var at sige  
farvel til børnene. Det var en hjerte-
skærende oplevelse, og de blev ved 
med at sige, vi skulle blive. Det er 
også svært for os at være væk fra bør-
nene. Vi knyttede virkelig tætte bånd 
med dem, fordi vi altid legede med 
dem og snakkede med dem udenfor 
undervisningstimerne. Vi savner 
dem i hvert fald rigtig meget. Dog 
er vi stadig glade og stolte over den 
indsats, vi har gjort, og den tid vi har 
haft med børnene.

Vi er meget taknemlige for at have 
fået mulighed for at tage på denne 
rejse, og det er takket være Verdens 
Børn. Vi vil aldrig glemme vores ople-
velser, som har givet os en viden, der 
vil følge os resten af  livet, og vi tæller 
allerede dagene til, at vi kan komme 
tilbage for at besøge børnene. 
Det er noget vi tænker meget på.

En nydelse hvert sekund 
Vi er to drenge på 19 år, som efter vores STX-uddannelse 
tog et sabbatår for at arbejde som frivillige i Verdens Børn 

AF OMAR HASSANI OG CARL BÉTANT-RASMUSSEN
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Mit navn er Jess Møller Hansen. Jeg 
er 63 år og har arbejdet i DSB i 40 
år. Efter endt arbejdsliv var der tid til 
andre ting. Der gik et års tid med at 
køre omegnens supercykelstier tynde 
og afhjælpe de værste hængepartier 
i hus og have, men så begyndte jeg 
at savne arbejdslivet, og ikke mindst 
samarbejdet med gode kolleger. 
Jeg fik den (umiddelbart tossede) ide 
at arbejde som ulønnet, frivillig. Mit 
krav var, at det skulle være arbejde, 
der gav mening, og at jeg kunne bru-
ge min erfaring - altså ikke et hvilket 
som helst frivilligt arbejde. Og det 
skulle være i en organisation, som jeg 
kunne stå inde for. 

Havde jeg kendt til Verdens Børn i 
forvejen, ville valget have været let. 
Men det gjorde jeg ikke, så først efter 
have tjekket utallige annoncer i Fri-
villigjob, blev jeg opmærksom på VB. 
Jeg gennemlæste VB’s hjemmeside 
samt diverse årsrapporter. Herefter 
var jeg ikke i tvivl om, hvor jeg gerne 
ville være frivillig. 

Jeg imponeres 
I VB møder jeg medmenneskelighed 
og et unikt fællesskab! Nå ja, som 
enkeltperson kan jeg naturligvis ikke 
hjælpe samtlige verdens børn. Men 
sammen med de nye, gode og rigtig 
dygtige kolleger, lykkes det at hjælpe 
et imponerende antal børn til uddan-
nelse og en bedre fremtid. 
Efter et halvt års tid i VB impone-
res jeg stadig af  dygtige kollegers 
engagement, professionalisme og 
imødekommenhed. Mange kommer-
cielle virksomheder burde misunde 
engagementet og effektiviteten blandt 
VB´s frivillige. I VB er der ingen der 

holder på sin viden for egen vindings 
skyld, eller har rundsave på albuerne 
for at opnå højere status eller mere 
i løn. Netop det, at vi i VB alle er 
frivillige, gør at vi på usædvanlig vis 
er ligestillede. 

Holdånd som i sportens verden
I VB oplever jeg et fællesskab og en 
holdånd, som jeg vel kun har oplevet 
i sportens verden. Sportens verden er 
dog præget af  konkurrencementalitet 
på godt og ondt. I VB er vores fælles 
mål at hjælpe børn i fattige kår til en 
bedre fremtid. Min ”løn” kan måles 
i det, der opnås, og ikke mindst i 
de positive tilkendegivelser, der ofte 
kommer fra vore faddere. 

Dyre tv-reklamer – Uf
Desuden ønsker jeg også at være 
med til at udbrede kendskabet til VB. 
Desværre er det jo sådan, at folk har 
en tendens til at falde for dyrt betalte 
TV-reklamebudskaber, hvor der ofte 
gås til yderlighederne, i form af  at 
syge og sultne børn vises - og i mine 
øjne - udstilles på nedværdigende 
vis. Selv om VB ikke bruger penge 
på reklamer, tror og håber jeg, at vi 
får udbredt det gode budskab om at 
hjælpe fattige børn til skolegang, og 
at gøre det på en sober og ordentlig 
måde.

Min bagage
Jeg er gift, har to børn og tre børne-
børn. I mine 40 år i DSB havde jeg 
langt fra samme arbejdsopgaver. For 
at gøre en lang historie kort, startede 
jeg i 1978 som rangermedhjælper og 
blev herefter rangerleder. Senere, da 
helbredet og jeg blev træt af  de man-
ge nattevagter, skiftede jeg til et mere 

Yes - det er Jess 
Et miniportræt

af en af Verdens Børns frivillige

AF JESS MØLLER HANSEN

administrativt arbejde. Eksempelvis 
arbejdede jeg med databaser, hvor 
tekniske fejl på togene og forsinkel-
ser skulle registreres. – Jo, jeg havde 
travlt!!  Jeg endte som såkaldt special-
konsulent, med bl.a. ledelsesrappor-
tering og materielovervågning.

I juli 2019 startede jeg som frivillig 
i VB. Mine opgaver i fadderadmi-
nistrationen er at samarbejde med 
projektansvarlige for skolerne i Nord- 
og Sydindien, samt med de andre 
frivillige i fadderadministrationen. 
Jeg kan godt lide udfordringer - og i 
fremtiden ligger også en opgave som 
assistent for Merete Hansson 
og hendes projekter. 
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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. 

MULEPOSER
i stedet for plastposer

Pr. stk. 100 kr. 

HALSKÆDER
fra Uganda og indien i fine farver
De kulørte halskæder fra Uganda 
findes i korte og lange og med små, 
mellem og store perler.

Korte halskæder  .................... 70 kr. 
Lange halskæder  ................  100 kr. 

Butikken har som altid nogle ting, der kan bruges som 
gave – til vært, værtinde eller dig selv. Er der noget for dig, 
kan du ringe eller maile til Bente Fabech, tlf. 2336 6328 og 
mail bf@verdensboern.dk. 
Nogle af  tingene har de projektansvarlige købt på lokale 
markeder eller forretninger under deres besøg på skoler/
børnehjem, så der er ikke ret mange af  hver. 
Evt. overskud fra salget går til Verdens Børn. 

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

OBS HVIS IKKE ANDET ER NÆVNT,

ER ALLE PRISER INCL. PORTO

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, om han/
hun har planlagt et besøg og kan tage 
den med.

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

Leveret direkte til et fadderbarn 
i Uganda  Pr. stk. 150 kr.

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. Teksterne kan man 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. 

Pr. stk. 200 kr. 

SMÅ PUNGE 
i stof/læder – fra Uganda
Små stofpunge/kosmetikpunge fra 
Uganda foret med stof, ca. 16x10 cm

Pr. stk. 30 kr. 

TIL VINTER OG GÆSTEBUD

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

Pr. stk. 30 kr. 
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Verdens Børns hjemsted Ærøvej 5, 4 800 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

SPISEPINDE
fra Cambodia
Længden er 
ca. 22 cm

6 stk. 60 kr. 

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)
Seeta (1351)

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

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 (1337)
Dip children's Campus (1113, 1314)
Albella Boys Home (1310, 1317)

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)

Kenya
Lars Blavnsfelt
kontakt@lipela.dk
Lipela

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. oOffentliggøres på
hjemmesiden og femsendes til 
Indsamlingsnævnet.

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 16.600 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

SALTKAR
eller beholder til et lille smykke eller 
til tandfeen! Små beholdere af  sten. 
Størrelse og facon er forskellige, 
men målene er 3 cm i højden 
og 5-6 x 5 cm. 
Pr. stk. 35 kr. 

OG SÅ SELVFØLGELIG
GAVEKORT! 
En god gave til børnebørn, der har 
alt. Du bestemmer, hvor meget 
du vil give!
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Vores projekt National Council for the Deaf  i Sri Lanka 
var i 20129 de glade modtagere af  69.000 kr. fra en dansk 
fond. Pengene skulle bruges dels til sanitære reparationer, 
dels til høreapparater til nogle af  børnene. I beløbet indgik 
også 8.000 til akut reparation af  skolens vandtårn.

Skolens senior director, Mrs. Maud Senarante har netop 
sendt et takkebrev med billeder af  fem glade børn, der nu 
har fået høreapparater på begge ører. 
Også skolens øvrige elever har dagligt glæde af  donation, 
blandt andet i form af  de nyrenoverede badeværelser.

Baderum – før og efter

Renovering af  vandtårn

Fem glade børn
og en hel del flere

AF L. CHR. NISSEN, PROJEKTANSVARLIG

De fem glade – og nu hørende børn


