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LEDER

En humanitær krise 
under opbygning 

Folk flygter fra de lukkede job i storbyerne 
til familierne i landsbyerne i håb om mad og overlevelse. 

Men her mangler man de penge, 
som arbejderne før sendte hjem

AF TUE BO HANSEN, FORMAND

I vores projektlande er pandemien 
blevet et sekundært problem – nu er 
sulten det primære

I de seneste måneder har hovedfokus 
i medierne været på Coronavirus; 
særligt her i Danmark, men også 
med nogle historier fra Sydeuropa og 
naturligvis Storbritannien og USA. 
Det er vel egentligt meget naturligt, 
at når en krise rammer, retter vi fokus 
og overlevelsesstrategien mod os selv. 
Derfor er det ikke meget, medierne 
har leveret fra eksempelvis Sri Lanka, 
Indien, Cambodja og Uganda. Her 
er Coronapandemien ankommet 
med lidt forsinkelse, men med udsigt 
til langt større og reelt livstruende 
konsekvenser. 

Lever fra dag til dag
Vi, der arbejder direkte med de lo-
kale på vores projekter i de lande, får 
derfra løbende opdateringer omkring 
udviklingen. I starten handlede de, 
som i Danmark, om uvisheden med 
denne virus, dens smittefare, og hvor 
syg man ville blive af  den. Her har 
vi fra Verdens Børn kunnet give dem 
mere korrekt information, så de selv 
har kunnet tage gode forholdsregler 
om øget hygiejnerutinerne og social 
afstand i brug. 

Efter nedlukningerne i disse lande 
også er blevet en realitet, er pande-
mien blevet det sekundære problem. 
I storbyerne lever mange familier fra 
dag til dag. De penge, de tjener i dag, 
betaler den mad familien får i mor-
gen. Med nedlukning, udgangsforbud 
og hårdhændet håndtering af  folk, 
der trodser forbuddet, er sult blevet 
det primære problem i byerne. 

Vores skoler hjælper 
Corona pandemien har også haft 
alvorlig betydning for vores projekter. 
Fra midten af  marts er alle skoler 
blevet lukket, og børnene er så vidt 
muligt sendt hjem, så kun få med-
arbejdere og børn er blevet tilbage 
på projekterne. Der er dog enkelte 
undtagelser, hvor alle børn er blevet 
på hjemmet. Det drejer sig om Bright 
Hope Cambodia og i Bulgarien Dup-
nitsa og Lukovit. 

Sulten og frygten for smitte kende-
tegner lokalbefolkningen omkring 
vores projekter. Men kendetegnede er 
også det ansvar, vores skoler og hjem 
har taget på sig. Både i forhold til at 

hjælpe de hjemsendte børns famili-
er og de allerfattigste med mad og 
med at råbe de lokale myndigheder 
op. Eksemplerne kan du læse inde i 
bladet.

Uundgåelig konsekvens
Situationen i disse lande sætter situa-
tionen i Danmark i perspektiv. 
Hvor vi i Danmark så småt har vendt 
blikket mod den økonomiske effekt 
på bruttonationalproduktet og ar-
bejdsløshedstal, så er kampen for reel 
overlevelse først lige begyndt i disse 
lande, hvor de fleste mennesker ingen 
reserver har, og hvor landene heller 
ikke har effektive sundheds- eller 
støtteprogrammer. 
UNICEF estimerer at 1,2 millioner 
børn under fem år risikerer at miste 
livet direkte eller indirekte pga. 
COVID-19. Jeg håber, at vi i det 
privilegerede Vesten ret hurtigt vil 
kunne løfte blikket og rette det mod 
de lande, hvor en humanitær krise ser 
ud som den uundgåelige konsekvens 
af  denne pandemi.                  
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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 Per H. Lintrup fortæller om Happy Home  
 og V. Sithur i Sydindien     
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) 

    På valg: Aman Kaur
8. Valg af  revisor
9. Eventuelt

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. august. 

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

Indbydelse til generalforsamling
Lørdag den 15. august 2020

Verdens Børn – International Børnehjælp indbyder faddere, medlemmer og interesserede 
til vores ordinære generalforsamling 

på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, lokale LIVA, Lyrskovvej 4, 1758 København V. 

Her møder rejseleder Frede Hansen sine to sponsorbørn på hjem-

met i Mukono, og Gunver Jensen mødte de piger, hun har støttet 

på Madera-skolen i Lira.

Frede's ture arrangeres i samarbejde med Unitas Rejser og er 

dækket af rej segarantifonden. 16 dage for 18.000 kr. Også 

mulighed for at besøge hjemmet i Entebbe.

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. til 25. februar 2021. 

Vil du besøge dit barn 
i Uganda i 2021?

Hør nærmere ved at kontakte Frede 

på galleriglocalart@gmail.com 

eller ring på telefon 

98 85 71 88 / 28 81 57 73

Annonce
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KORT NYT

Det økonomiske fundament for vort 
virke er fadderbetalingerne. 
De overføres ubeskåret til børnene.

Derudover har Verdens Børn 
heldigvis hvert år også en del andre 
indkomster, som ikke er knyttet til 
en bestemt aktivitet. Det drejer sig 
bl.a. om støttekroner, kontingent-
betalinger og tips- og lottomidler; 
penge der er med til at dække it, de 
projektansvarliges rejser, og andre 
udgifter foreningen har – herunder 
medlemsbladet.

Vor ambition er, at bladet fortsat 
skal være af  høj kvalitet, men vi 
har også ønske om, at en større del 
af  indkomsterne kommer børnene 
til gode - f.eks. i form af  støtte til 

forbedret hygiejne på skoler og bør-
nehjem. Begge dele kan opfyldes, 
hvis bladet i mere eller mindre grad 
blev selvfinansierende.
Bestyrelsen har derfor drøftet mulig-
heden for at åbne bladets spalter for 
betalte annoncer. 

Hidtil har der kun været bragt 
annoncer, når aktiviteten direkte 
har gavnet Verdens Børn, som f.eks. 
julekoncerten i St. Petri Kirke – og 
dét har været gratis.

I første omgang har bestyrelsen 
alene truffet en princip-beslutning, 
men da vi bevæger os ud i – for 
Verdens Børn - uprøvet terræn 
skal flere ting sonderes nøje, inden 
annoncer bliver en del af  bladets 

indhold, bl.a. typen af  annoncer, 
annonce-mængde, størrelse og pris.
Er der økonomi i det, er det tanken 
at sidetallet skal øges fra 16 til 20 
sider, hvoraf  2-3 sider anvendes til 
annoncer, mens 1-2 sider bruges til 
flere artikler fra og om vores skole- 
og børnehjem.

Tidsrammen for realisering af  det 
nye tiltag er enten blad nr. 3/2020 
eller nr. 1/2021.

Er der blandt læserne interesserede, 
som gerne vil høre mere om an-
noncemuligheder, kan jeg  kontaktes 
på fleped@comhem.se
eller tlf. +46 152 108 19.

Annoncer i medlemsbladet?
Annoncer vil kunne dække en større del

af udgifterne til vores medlemsblad. 
Dermed kan flere penge fra bl.a. tipsmidlerne

frigøres til børnene

AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, BESTYRELSESMEDLEM

Legoklodser søges
- men også andet har interesse - 

til et permanent loppemarked i Hornbæk. 
Har du noget liggende, så kontakt venligst

Merete Hansson,
mg@verdensboern.dk
eller tlf. 70 26 01 06

Vil du besøge dit barn 
i Uganda i 2021?
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Kakundi hjælper Kakundi hjælper 
så godt de kanså godt de kan

Skolen deler mad ud og har sat byggeri i gang, så folk kan tjene lidt penge 

AF TUE BO HANSEN, FORMAND

Situationen i området, hvor 
Kakundi-skolen ligger, er kaotisk. 
En stor del af  børnene fra skolen 
er hjemsendt, og kun de børn, der 
ikke har nogen familie at vende 
hjem til, er stadig på skolen og 
passes godt på af  en håndfuld de-
dikerede voksne. Kakundi-området 
er presset på flere måder, hvoraf  
den største udfordring kommer 
fra den nuværende overbefolkning 
i landsbyen af  mennesker, der er 
flygtet fra sult i Kampala.
Vores fantastiske skoleleder Naome 
har i sin seneste opdatering beskre-
vet situationen således:

”Bønderne i Kakundi og Rakai 
distriktet her ikke problemer med 
græshopper, men derimod med 
den hastigt stigende vandmængde i 

søen, som ødelægger deres afgrø-
der.
Mange familier er begyndt at sulte, 
ligesom mange er afhængige af  
penge fra de slægtninge og fami-
liemedlemmer, der arbejder i de 
større byer. Men nu er forretnin-
gerne lukket, og næsten alle vender 
derfor hjem til landsbyen. Kakundi 
er løbet over ende af  folk, som 
kommer fra byerne – hovedsageligt 
Kampala. 
Vi har hidtil hjulpet på forskellig 
vis med det lidt, vi har tilbage, men 
enhver form for hjælp til køb af  
mad er stærkt velkommen.”

Naome har forsøgt at hjælpe de 
mest pressede familier, hvor der er 
skolebørn, der sulter. Hun har delt 
ud af  den mad, hun har ment, de 

har kunnet undvære på skolen, og 
samtidig har hun fundet energi til 
at igangsætte byggeriet af  to nye 
klasseværelser. 
Normalt sætter vi ikke et byggeri i 
gang, når vi stadig mangler 20.000 
kr. for at have hele finansieringen 
på plads. Men igangsætningen 
betyder, at der er en håndfuld 
lokale, som kan få lov at arbejde 
til to dollars om dagen og derved 
har mulighed for at forsørge deres 
familier i denne krisetid. 
Naome og Kakundi-skolen gør 
hvad de kan for også at hjælpe i 
lokalsamfundet. Det handler helt 
reelt om at redde liv og sikre, at 
området kommer så godt igennem 
krisen som muligt.   

Naome, Kakundiskolen, hjælper 
de mest pressede familier
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Fra et kriseramt Bulgarien er nyhe-
derne også kriseramte! Jeg har ikke 
kunnet tage på projektbesøg som 
sædvanligt, posten er for usikker, og 
kontakten med hjemmene er besvær-
lig. Det rammer også børnebreve og 
fotos, så jeg må bede sponsorerne om 
tålmodighed. 

Men jeg kan dog berette lidt til de 
trofaste givere, som med deres fortsat-
te støtte giver mulighed for hjælp - nu 
og sidenhen! Jeg har ikke fået mel-
ding om corona-smittede blandt børn 
og personale på vores projekter.

Men især i Mechka mangler der kon-
takt med børnene, da de bor ude på 
landet, og skolen jo har været lukket 
siden marts. Endnu er det forbudt 
at rejse og køre ind til byerne, så vi 
kan ikke hjælpe dem med den mad, 
de plejer at få på skolen, og som de 
givetvis savner. Skolen og kostskolen 

vil ikke blive genåbnet før skolestart 
d.15. september.

I Lukovit bor børnene isoleret og 
kommer ikke på den elskede ferie-
udflugt, men har det ellers ok. De 
har fået sponsorpengene og har købt 
en længe ønsket multiprojektor for 
gavepengene fra Verdens Børn. 

Ingen socialhjælp 
I Dupnitsa var det planen, at det 
store børnehjem skulle være lukket 
her til foråret og erstattet med tre 
boligenheder i stedet. Men alting er 
blevet forsinket, også byggeriet af  de 
to nye boligenheder og indflytning 
af  nye børn dertil. Nogle af  ”vores” 
sponsorbørn er dog lige flyttet over i 
et af  de nye huse og er glade for det, 
lederen Krassimira har sendt nogle 
billeder. Hun elsker børnene og har 
ikke taget fri, men har hele tiden set 
til dem og købt mad og toiletartikler 
til de hjemmeboende børn, som nu 

ikke kan komme på dagcentret til 
aktiviteterne. 
Skolerne og uddannelser er lukkede, 
og i Bulgarien, som i andre lande, 
er restriktionerne/vilkårene meget 
værre end i DK. 
Men i Bulgarien er der sommertid 
og mad nok, og de statsansatte får 
deres løn, selvom den er ringe, og 
pensionerne er for små til at leve af. 
Det er værre for selvstændige og dem 
med småjobs, som nu er uden arbej-
de.  De kan ikke få socialhjælp eller 
andet, som vi har i DK. Men det er 
der jo mange andre lande, som heller 
ikke har - og disse mennesker lider 
mere af  sult end af  Corona-virus!
Jeg håber at kunne besøge Bulgarien 
senere på året og berette mere nyt!  

 

Fjern-beretning fra Bulgarien
I Mechka er skolen lukket til september, og børnene mangler den mad, 

de normalt får på skolen.

Den første af  de tre planlagte 
boenheder i Dupnitsa står færdig

Dans i solen i haven ved Lukovit Børnene i Lukovit må undvære deres 
ferieudflugt, men har købt en multipro-
jektor for pengene.

AF ASTRID MØLLER, 
PROJEKTANSVARLIG 
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Vestbengalen: 
Lukket til midt juli

AF MERETE HANSSON, PROJEKTANSVARLIG

Kalimpong, hvor Albella Boys Home 
ligger, er i rød zone, hvilket betyder 
skærpede sikkerhedsforanstaltninger 
med lukning af  skoler, institutioner 
og børnehjem - akkurat som vi har 
oplevet det i Danmark. På Albella Boys 
Home er alle børnene sendt hjem på 
nær ni drenge og en medarbejder. Le-
deren, Heshron Rahmi, og hans kone 
Ebi bor på hjemmet. 

Ifølge de seneste udmeldinger fra rege-
ringen i Vestbengalen vil der ikke ske 
nogen ændringer før omkring midten 
af  juli. Ingen må komme uden for 
skoleporten, kun Heshron har tilladelse 
til små afstikkere, hvis det er påkrævet. 

Alle forretninger er lukkede på nær 
fødevareforretninger og apoteker. 

Madrationer
Mange mennesker i Indien ernærer 
sig som daglejere, og den i forvejen 
sparsomme løn betyder nu slet ingen 
penge og stor sult. Det er lykkedes for 
Heshron i samarbejde med en lokal 
købmand at kunne forsyne mange af  
børnenes familier med mad, - enkelte 
kommer efter tilladelse fra myndighe-
derne langvejs fra for at hente mad. 
Også flere af  de allerfattigste familier 
i Kalimpong har Heshron kunnet give 
madrationer i form af  ris, olie, kartofler 
og bønner. 

De tilbageblevne børn har det godt. 
De bruger nogle timer hver dag på 
praktiske opgaver med vedligehold og 
pasning af  haven. Selvstudier laver 
de også, men resten af  tiden går med 
diverse former for spil og leg. Så vidt 
vides er ingen af  de hjemsendte børn 
blevet smittet med COVID19, ej heller 
nogen af  dem, der er på Albella. Hu-
møret er stadig fint, men selvfølgelig 
længes de alle efter en normal hverdag.

Egne køer, egne grøntsager
På Dip Children’s Campus er der 
stadig 50 børn og flere medarbejdere 
tilbage på hjemmet. Lederen, Sandip 
Chatterjee, er flyttet dertil med sin 

Morgenyoga på Dip Children’s Campus
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familie, hvor alle har været isolerede 
fra omverdenen siden midten af  marts. 
Både på Albella og på Dip Children’s 
Campus er der store lagre af  diverse 
fødevarer til flere måneder. De har 
endog egne køer begge steder, så de 
kan få mælk hver dag. Desuden er Dip 
Children’s Campus er selvforsynende 
med mange grøntsager, og dem er der 
heldigvis mange af  lige nu. 

Børnene laver selvstudier to gange om 
dagen, da alle skoler også der er lukke-
de. De holder fast ved morgen yoga og 
aftenmeditation. De deltager desuden 
alle i det daglige arbejde i grøntsags-
marken.

Folk er paniske
Sandip sneg sig udenfor porten en 
aften og mødte en nogle folk fra lands-
byen, der fortalte, hvor slemt det stod 
til med de hårdest ramte familier. De 
fattige og nu helt arbejdsløse daglejere 
lever med frygten for at blive smittet 
og samtidig frygten for ikke at kunne 
skaffe mad og er på det nærmeste pani-
ske. Tilbage på børnehjemmet tænkte 
Sandip over, hvad han kunne gøre for 
at hjælpe disse mennesker. Sammen 
med børnehjemmets lokale komité 
besluttede de at uddele madrationer 
bestående af: 5 kg ris, 2 kg kartofler, ½ 
l olie, 1 kg sukker, 1 kg linser, 100 g te, 
600 g kiks og 2 stykker sæbe. Det blev 

til over 200 rationer, som blev givet til 
de mest trængende familier i området. 

Mange af  disse varer er købt på kredit. 
Så må vi bagefter finde ud af, hvordan 
regningen kan betales. Samtidig har 
Sandip forsøgt at råbe myndighederne 
op for at sikre, at den hjælp, der ydes 
fra officielt hold, også kommer ud til de 
mest trængende. De hjemsendte børn 
har alle fået en sum penge med, hvor 
vi ved, at de trængte familier kan få 
lidt gavn af  dem. Sandip håber, at han 
snart kan få lov til at få alle børnene 
tilbage til Dip Children’s Campus i god 
behold.

Sulten hærger, men både Albella 
og Dip Children’s Campus har store lagre 
af diverse fødevarer og prøver at hjælpe
mange af børnenes familier

Der er gjort klar 
til maduddeling

I kø til madrationerne
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Hele bjergplateauet Kalrayan Hills, 
hvor Kariyalur ligger, er meget til-
bagestående og i den grad ”Udkant-
sindien”, men regeringen har nu be-
sluttet at gøre en indsats for at hæve 
niveauet i området. Der er planer om 
at flytte forskellige arbejdspladser, der 
er drevet af  regeringen, til området, 
og det vil betyde, at der på sigt bliver 
brug for veluddannede unge. 

En stor del af  befolkningen er anal-
fabeter, og der er ingen tradition for 
skolegang eller videreuddannelse, så 
der skal gøres en indsats for at få de 
unge videre i et uddannelsesforløb 
efter 12. klasse. 

Det er alt sammen meget glædeligt 
efter de mange års indsats Verdens 
Børn har gjort i området.

Løbende forbedringer
Jeg besøgte Kariyalur i februar. Der 
bliver løbende lavet forskellige for-
bedringer af  lokaler og bygninger, for 
eksempel er der siden sidste år opsat 
udendørs vandhaner ved spisesalen, 
så børnene nu kan vaske hænder før 
og efter måltiderne. Da man i Sydin-
dien ikke bruger kniv og gaffel, men 
spiser med højre hånds fingre, er det 
en vigtig forbedring

Alt går i den sædvanlige gode og sta-
bile gænge. Børnene har det godt, de 
får god mad, passer deres skolegang 
og omgangstonen mellem personale 
og børn er god. 
Jeg sover i et lille gæsteværelse i den 
lukkede gård, hvor pigerne har deres 
sovesale, og når jeg vågner om mor-
genen, kan jeg ligge og høre, hvordan 

de to unge, kvindelige wardens/bør-
nepassere taler til børnene. 

Tryghed for de giftefærdige piger
Af  hensyn til pigernes sikkerhed er 
lågen ind til den lukkede gård aflåst 
om natten. Der er desuden blevet sat 
en aflåselig låge op ved den indkør-
sel, der fører ind til hele området, og 
besøgende udefra har kun adgang på 
bestemte tidspunkter. Endelig er der 
en gitterlåge med lås i den mur, som 
afgrænser hele pigernes område.

En del af  forældrene har været 
utrygge ved at lade deres store og 
næsten giftefærdige døtre være på 
børnehjemmet, mens de færdiggør de 
ældste klassetrin, og det håber man 
nu at kunne imødegå ved de ekstra 
sikkerhedsforanstaltninger. 

De indiske myndigheder 
rækker en hånd ud

Kariyalur er meget tilbagestående. 
Nu vil regeringen flytte arbejdspladser dertil

AF HANNE MATHIESSEN, PROJEKTANSVARLIG

Landsbygade i Kariyalur
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Happy Home ligger i en moderne 
storby, hvor det er tydeligt for alle, 
at vejen til et bedre liv går gennem 
uddannelse. For børn og forældre på 
Happy Home er motivationen høj, 
og Happy Home slipper ikke børne-
ne, før de har færdiggjort en uddan-
nelse og er i stand til at klare sig selv. 

Under besøget på Happy Home mø-
der vi i løbet af  weekenden, alle de 
børn og unge, der har fadderskab hos 
Verdens Børn. Den tredje dag bruges 
til at besøge nogle af  de børn, der 
ansøger om fadderskab, og i år blev 
der også mulighed for at besøge to af  
de nuværende fadderbørns hjem.

Nyt håb og livsmod
Det er altid en stor glæde at gense 
børnene og de unge, men størst 
indtryk gør det at se de børn, der 
var nyankomne året før. Efter et års 

fadderskab er det grå skær i huden 
forsvundet, hår og øjne har fået 
glans, og der kommer smil, som også 
kan ses i øjnene. 

Hjemmets leder, Isaac, fortæller, at 
det ikke kun er for det enkelte barn, 
der er sket en ændring. Fadderska-
bet betyder, at hele familien har fået 
et løft. Udsigten til at deres barn 
kan få en uddannelse giver familien 
et håb om en bedre fremtid, og det 
giver ny energi og nyt livsmod. 

Flere af  børnene har en far, en mor 
eller en bedstemor med, der kommer 
for at sige tak for hjælpen til deres 
barn. Også flere af  de tidligere elever, 
møder op for at fortælle, hvordan 
fadderskabet har ændret deres liv.

Kan I huske Johnson?
I et tidligere blad fortalte jeg om 

en ung mand Johnson fra Happy 
Home, der havde fået en svulst i 
halsen. Med ekstra bevilling fra Ver-
dens Børn kunne han blive opereret.
Svulsten viste sig heldigvis at være 
godartet, og Johnson har nu færdig-
gjort sin lærereksamen. Han bestod 
eksamen med så fint et resultat, at 
han af  regeringen er blevet udvalgt 
til at være landsbyrådgiver. Han 
er nu under oplæring, og når den 
slutter om nogle få måneder, vil han 
tjene så god en løn, at han både kan 
forsørge sig selv, sine forældre, der 
begge er uarbejdsdygtige, og sine to 
mindre brødre.

Jeg er altid dybt imponeret over det 
dygtige og uegennyttige arbejde, 
Happy Home gør for de allerdårligste 
stillede børn og deres familier.

Fadderskabet giver 
hele familien et løft

Fadderbørnene har ofte en mor, far eller bedstemor med, 
der fortæller, at barnets uddannelse har givet familien nyt livsmod

AF HANNE MATTHIESEN, PROJEKTANSVARLIG

Ekstra bidrag fra faddere 
og kostpenge hjælper de 
fattigste daglejerfamilier. 
Stor tak fra børnehjem-
mene

Kort tid efter mit besøg blev også 
Indien ramt af  coronavirussen. Hele 
landet blev lukket ned, og der er ud-
gangsforbud foreløbig indtil 31. maj. 
På alle tre børnehjem fik børnene 
tilbudt, at de kunne blive på børne-

hjemmet under nedlukningen, men 
alle forældre har valgt at tage børne-
ne hjem. De er alle raske, og lederne 
på de tre børnehjem er i tæt kontakt 
med alle via telefon. 

Men de fattige daglejerfamilier, der i 
forvejen lever på eller under sulte-
grænsen, har ingen indkomst under 
nedlukningen, og mange lider nød. 
På alle tre børnehjem har ledelsen 
fået tilladelse til at trodse udgangs-
forbuddet en gang om ugen, hvor 
de tager rundt til de mest trængende 

familier og deler madvarer ud til en 
uges forbrug. Det er typisk ris, olie og 
grøntsager der uddeles. 

Da børnehjemmene sparer kostpen-
gene til børnene i denne periode, 
bruges disse penge i stedet til madud-
delingen. Desuden bidrager forskelli-
ge kirkeorganisationer, og endelig er 
der fra flere faddere kommet ekstra 
indbetalinger til dette formål, og 
Børnehjemmene sender en stor tak til 
disse faddere.   

Må uddele mad en gang om ugen
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Det er altid en særlig oplevelse for 
mig at besøge det lille børnehjem i 
V Sithur, og siden mit besøg sidste 
år er der sket en række forbedrin-
ger. Først og fremmest er den nye 
brøndboring og brønd etableret, så 
drikkevandet nu er rent, velsmagen-
de og af  god kvalitet. Drengenes 
toiletter og baderum er blevet gen-
nemgribende renoveret, og der er 
kommet tag på og indlagt elektrisk 
lys. Også pigernes baderum og toi-
letter vil blive tilsvarende renoveret. 

Kommende samspil 
med lokalområdet
Den gamle spisesal, der har stået 
ubrugt i mange år, er blevet sat i 
stand og malet, og hjemmets leder, 
Benjamin har planer om at indrette 
den ene ende af  den til TV-rum for 
børnene. Desuden er der planer om, 
at lokalet kan anvendes/udlånes til 
forskellige sundheds- og hygiejne-
kurser for beboerne i den nærliggen-
de landsby.

En af  besøgsdagene kom den 
nyvalgte biskop og fire af  bestyrel-
sesmedlemmerne fra Arcot kirken 
for at hilse på. De fortalte, at de på 
sigt vil gøre V. Sithur til et lokalt 
samlingssted for forskellige aktivi-
teter. Der er blandt andet planer 
om at oprette en børnehave og en 
lille klinik. Grunden, der hører til V. 
Sithur, er ret stor, og der er en del 
ubrugte lokaler, så det vil sagtens 
kunne lade sig gøre, og det vil være 
godt for stedet at få tilført noget 
mere liv.

Sundhedstjek
Forholdene på V. Sithur er nu bedre 
end nogensinde, og børnene trives 
og har det godt. Der er tryghed, 
stabilitet og en god hverdag med 
fast struktur, der er faste lektie-
læsningstider, og der er lavet en 
madplan, hvor maden er afvekslen-
de og af  rigtig god kvalitet. Under 
mit besøg kom et hold bestående af  
læge, laborant og sygeplejerske fra 
det nærliggende spedalskhedshospi-

tal, og alle børnene blev grundigt 
undersøgt og fik taget blodprøver, 
hvor de blandt andet fik målt deres 
blodprocent. Nogle få lå lige i 
underkanten af  normalområdet, de 
øvrige lå rigtig fint.

Familiens mål: En kuli-dagløn
Den største udfordring for V. Sithur 
er nu at motivere børnene og ikke 
mindst deres forældrene til at skole-
gangen fortsættes efter 12. klasse med 
henblik på at få en god uddannelse. 
Der tænkes og handles alt for kort-
sigtet. Man prioriterer, at børnene 
efter endt 12. klasse kan tjene en 
kuli-dagløn og dermed hjælpe med 
at forsørge familien. Man mangler 
rollemodeller og erfaring for, at en 
uddannelse giver langt bedre mulig-
heder for et liv, hvor det ikke handler 
om at overleve fra dag til dag.

Denne problemstilling havde jeg 
en lang og god drøftelse om med 
kirkens folk, og der arbejdes nu 
med at finde løsningsmuligheder.

Det bugner med 
forbedringer på V. Sithur
Nu skal forældrene motiveres til at lade børnene få en uddannelse

AF HANNE MATTHIESEN, PROJEKTANSVARLIG

Drengenes toiletbygning har fået tag og lysSundhedstjek
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Slip for advokat-
regningen
Mange serier og film har handlet 
om de problemer, det giver, 
hvis man ikke får oprettet 
et testamente. Uanset om man 
er gift, samlevende, alene med 
eller uden børn

Verdens Børn har indgået aftale med advokat Birte 
Dyrberg, så folk, der vil betænkte Verdens Børn, kan få 
oprettet et testamente uden beregning. Fordelen ved afta-
len er altså, at man kan få skrevet sit testamente uden det 
koster en krone. Et testamente, der er fuldt retsgyldigt og 
efterlever alle de regler og krav, som arveloven stiller, og de 
ønsker du som arvelader måtte have. Du undgår endda at 
betale arveafgift af  donationen. 

Advokat Birte Dyrberg ejer Advokatfirmaet Dyrberg & 
Partnere i Hjørring. På trods af  det nordjyske domicil 
dækker firmaet geografisk hele Danmark. Hendes special-
områder er blandt andet bo-behandling, generationsskifte, 
dødsboer, testamenter, ligesom Birte Dyrberg har møderet 
for Landsret. 

Der har været mange tv-serier og film, som har omhandlet 
de problemer, det giver, hvis der ikke er oprettet testamen-
te. Det har givet anledning til, at mange er blevet opmærk-
somme på, at det er nu, de skal sørge for at få oprettet det 
testamente, de har tænkt på så længe. 

Flere gode grunde
Der kan være mange grunde til at betænke Verdens Børn 
i testamentet. 

For det første går pengene til et godt formål, hvor man er 
med til at redde børn i andre knap så begunstigede lande 
og på den måde give sit bidrag til velfærd i landene – samt 
på sigt også mulighed for fred. 

For det andet er det både mennesker med og uden børn, 
der testerer til Verdens Børn. Mange har børn, men 

børnene er kommet godt i vej og har ikke brug for at arve 
deres forældre. Mange gange har børnene faktisk en langt 
større formue end forældrene, så forældrene med god sam-
vittighed kan testere til Verdens Børn og hermed hjælpe 
ude i verden. 

For det tredje er det helt nødvendigt at få lavet et testa-
mente, hvis man er enlig uden børn.  

Endelig er det en god ide at tiltænke Verdens Børn, idet 
der ikke skal betales afgift af  det beløb, Verdens Børn 
arver. Det vil sige, at den sum, der i testamentet afsættes til 
Verdens Børn, også tilfalder organisationen helt og fuldt.

Det er aldrig for tidligt
I det hele taget er det en god ide at få lavet testamente, en-
ten man er enlig, gift, samboende og med eller uden børn. 
Og det er aldrig for tidligt at få lavet et testamente.
Ændrer ens forhold sig, kan testamentet også tilpasses de 
nye forhold, men med et testamente er man sikker på, at 
dét, man efterlader sig, går til de mennesker, man aller-
helst vil have skal arve en, eller til organisationer - som 
Verdens Børn - man ønsker at støtte. 

Uden et testamente kan man derimod risikere, at arven 
tilfalder staten eller familiemedlemmer, som man slet ikke 
har lyst til at tilgodese. 

Advokat Birte Dyrberg kan kontaktes 
på tlf.nr. 98 90 09 77 eller mail: bd@dyrberg.nu 
for nærmere aftale om et møde.
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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
God erstatning for plast
Pr. stk. 100 kr. 

HALSKÆDER
fra Uganda 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 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@verdens-
boern.dk
Nogle af  tingene har vi i begrænset antal, så du må ikke 
blive skuffet, hvis der er udsolgt. Portoen er beregnet på 
køb af  et stk. og kan blive lidt dyrere, hvis du køber flere. 
Evt. overskud går til Verdens Børn.

…… der er også den kendte ting: postkort (Hanefeldt, Børn-
tegner-børn- og engle), bogen Kærlighed til verdens børn, 
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!

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 
den 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 skulle gøre 
det muligt både at blive stærkt under-
holdt, oplyst, begejstret, forarget og 
forbavset – 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. Sommerens 
helt fantastiske tilbud.
Pr. stk. 200 kr. 

SMÅ PUNGE 
fra Indien, Sri Lanka og Uganda
Små stof  punge/kosmetikpunge foret 
med stof, ca. 10 x15 cm
Pungene af  strå (til højre) er ca. 
12x17 cm og 
Pr. stk. 30 kr. 

FINE SJALER fra Indien
Butikken har igen fine indiske sjaler 
af  bomuld, størrelse ca. 100x200 cm. 
Du kan ringe til Bente, så vi kan fin-
de det, der passer bedst til dit ønske.
Pris 200 kr./stk.

Vi har også nogle fine og fnuglette 
tørklæder/sjaler i forskellige stør-
relser. Tørklæder med elefanter er 
50x180 cm, og de øvrige er ca. 80x80
Pris 150 kr./stk. 

TING HER FRA OG FRA DEN STORE VERDEN
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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
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

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

Suppleant
Aman Kaur
ak@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 (1313, 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. Bestyrels-
en varetager den daglige ledelse af organisationen 

Økonomi
Indtægten udgjorde 6,2 mio kr. i 2019; 
administrationsomkostninger 4,2. pct.

Regnskabet
revideres af statsautoriseret revisor.
Offentliggøres på hjemmesiden 
og fremsendes 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 op-
krævning, Nets opkrævning med girokort, via 
Verdens Børns hjemmeside, 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 indbetal-
ing 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
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Ved at lade Verdens Børn få del i arven efter dig kan 
du støtte vores hjælpearbejde 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, 
tlf. 31 67 80 90,TBH@verdensboern.dk 
eller
bestyrelsesmedlem Flemming B. Pedersen 
Tlf. +46 152 10 819, fp@verdensboern.dk

"Det er både mennesker med og uden børn, der betænker 
Verdens Børn. Mange gange har børnene faktisk en langt 
større formue end forældrene".

ADVOKAT BIRTE DYRBERG

Læs hele artiklen med Birte Dyrberg på side 12 

Lad Verdens Børn 
arve dig


