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LEDER

I Verdens Børn
spilder vi ikke pengene
Siden 2009 har fadderbidragene til vores børn været fastfrosne
på de nuværende satser. Nu går den ikke længere. Desværre.
AF TUE BO HANSEN, FORMAND
I medierne nævnes ofte historier om
hjælpeorganisationer, der bruger 3040 procent og endda mere til betaling
af fastansatte, gademedarbejdere og
markedsføring. På generalforsamlingen i august blev vores regnskab
2019 præsenteret, og heraf fremgik
det, at ud af vores samlede indtægt
på 6,2 mio. kr. går totalt set bare
591.000 kr. til drift af selve Verdens
Børn og administration af skoler og
børnehjem. Udgiften omfatter bl.a.
administration- og it-omkostninger,
kontrolrejser til vores 20 projekter, og
tre årlige medlemsblade, der sendes
ud til 1600 medlemmer og faddere.
Det vil sige vi bruger mindre end 10
pct. på at drive Verdens Børn.
Andelen til administration ligger
stadig omkring de 4 pct.

Faktisk har fadderbidraget, der giver
et barn tøj, mad, skolegang og medicin, ikke været justeret siden 2009, og
det begynder at få betydning for flere
af vores projekter.
Den økonomiske udvikling i både
Uganda, Indien, Sri Lanka og Cambodia gjort, at budgetterne generelt
er for stramme. I eksempelvis Indien
og Uganda er almindelige indkøb
gennem de seneste 10 år blevet 60-80
pct. dyrere. Det smitter også af på
lærerlønningerne.

Det er ikke nyt. Verdens Børn har i
mange år været blandt de billigste organisationer at sponsere udsatte børn
gennem, og det er det vores ambition
fortsat at være.

Fortsat store udfordringer
med corona
I de forgangne måneder har vi i
Verdens Børn fortsat sendt fadderdonationer og ekstra donationer fra
Verdens Børn til alle de skoler og
børnehjem, vi arbejder med. Med
mange hjemsendte børn, har de
direkte omkostninger på skoler og
hjem naturligvis været reducerede,
men ledelserne og dedikerede lærere

Tiltrængt øgning af fadderbidraget
Ligesom vores omkostninger er også
fadderbidraget et af de laveste i hjælpeorganisations-sammenhæng og har
været det i mange år.

Derfor har vi i foråret besluttet at øge
fadderbidraget med 20 kr. pr. måned.
På side 5 i dette blad kan du læse,
hvordan vi har sat gang i denne proces, hvad der kommer til at ske, og
hvad det kommer til at betyde for dig.

har arbejdet hårdt for at sikre, at alle
hjemsendte børn og deres familier
har haft noget at spise.
Flere skoler har delt rationer ud, og
det har også været muligt at købe medicin som hjælp til lokalområdet.
Man kan helt sikkert argumentere
for, at det ikke direkte støtter børnenes skolegang, men vores vurdering
er, at jo flere børn vi kan sikre de
basale fornødenheder, jo flere børn
undgår at ende som børnearbejdere
eller barnebrude.
Målet er det enkle: At så mange
børnene som muligt vender tilbage til
skolen, når de igen åbnes.
Vi håber alle på, at den værste tid
er overstået, og at eventuelle nye
bølger ikke får samme effekt. Nu går
genopretningen forhåbentligt snart
i gang med masser af arbejde for at
indhente den tabte skoletid.
Jeg vil gerne takke alle faddere, projektstøtter, madstøtter og andre donorer for jeres stabilitet, loyalitet og
støtte i en svær tid. Den er så vigtig
for en lille organisation som vores.

Jo flere børn vi kan sikre de basale fornødenheder
under skolelukningerne, des flere børn undgår
at ende som børnearbejdere eller barnebrude
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KORT NYT
MINDEORD OVER POUL ANDERSEN
Den 24. maj døde en af Verdens
Børns trofaste faddere, Poul Andersen.
Som ung arbejdede Poul Andersen
i et par år som sømand i Østen og
oplevede i den forbindelse blandt
andet, hvor svære betingelser fattige
unge piger i Indien levede under. Det
gjorde så stort indtryk på ham, at han
efterfølgende besluttede at gøre, hvad
han kunne for at hjælpe.
I en lang, lang årrække var han fadder for piger fra enten Sri Lanka

eller børnehjemmet Happy Home
i Sydindien, og adskillige piger har
gennem årene takket være ham fået
en uddannelse og dermed muligheden for et værdigt liv.
Skønt Poul Andersen de senere år var
svækket af sygdom og alderdom, vedblev han med stor interesse at følge
sine fadderbørn og ringede jævnligt
for at høre, hvordan det gik dem, og
stor var hans glæde, da et af hans
fadderbørn blev færdiguddannet som
sygeplejerske, en uddannelse, som
han havde betalt.

Ved sin død efterlod Poul Andersen
en betydelig arv til Verdens Børn, en
arv der muliggør, at mange børn og
unge også efter hans død vil få en uddannelse og et bedre liv takket være
hans gavmildhed.
Verdens Børn skylder Poul Andersen
en meget stor tak.
Æret være hans minde.

Hanne Matthiesen,
projektansvarlig for Happy Home

Vi må fortsat samle ind
Indsamlingsnævnet, som hører under
justitsministeriet, har givet Verdens
Børn tilladelse til at foretage landsdækkende indsamlinger i perioden 1.
august 2020 - 31. juli 2023.

faddere; til børns videreuddannelse;
nyanskaffelser, reparationer og vedligeholdelse på skoler og børnehjem;
samt til dækning af nogle af vore
interne omkostninger.

Det betyder, at vi fortsat må opfordre
til, at Verdens Børn støttes. Både ved
at fastholde og hverve faddere. Og
ved at testamentere eller betale til
f.eks. grunduddannelse af børn uden

Ligesom tidligere vil indsamlingsmåderne først og fremmest bestå i
opfordringer i medlemsbladet, på
hjemmesiden og via sociale medier.
Andre konkrete indsamlingsmåder
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er salg af balloner, brugte frimærker
og diverse ting fra vor web shop; salg
af annonceplads i medlemsbladet;
opstilling af indsamlingsbøsser; samt
gennemførelse af events.
De indsamlede midler beløb sig i
2019 til i alt 6.001.069 kr.
Den officielle, treårige tilladelse er
offentliggjort på indsamlingsnævnets
hjemmeside.

KORT NYT

Fadderbidraget forhøjes med 20 kr.
efter 10 år med samme uændrede takst
Udviklingen i blandt andet fødevarepriser gør,
at vores projekter ikke kan få budgetterne til at hænge sammen
AF TUE BO HANSEN, FORMAND
Som nævnt i lederen på side 3, traf Verdens Børns bestyrelse i foråret 2020 beslutning om, at vi er nødt til at øge
fadderbidraget med 20 kr. pr. måned både for hjemmeboende og børn, der bor på vores skoler og børnehjem.
Beslutningen er baseret på, at projekterne i stigende
omfang har problemer med at få budgetterne til at holde,
og at selv små lokale ændringer i fødevarepriserne gør det
vanskeligt fortsat at sikre børnene en varieret kost. Det er
vi naturligvis nødt til at gøre noget ved.
Samtidig er vi i Verdens Børn meget bevidste om, at
forhøjelsen kan blive opfattet negativt hos faddere, som
allerede yder et fantastisk bidrag til udsatte børn. Derfor
har jeg også forsøgt alle steder at forklare årsagen til denne
nødvendige ændring.
På generalforsamlingen var der generel forståelse for
behovet for øgningen af bidraget, men med opfodring
til at kommunikere årsagerne endnu mere ud. Hvilket er
grunden til ordene i lederen og denne artikel.

velkommen til frivilligt at ændre dit bidrag til de 130 kr./
måned eller 210 kr./måned. Er dette tilfældet må du meget gerne give din projektansvarlige besked via en e-mail.
Se oversigten over projektansvarlige på side 15.
Da vi meget nødigt vil miste faddere baseret på denne
ændring, skal du vide, at du meget gerne må kontakte mig,
hvis du ikke mener, det er muligt for dig at øge dit bidrag.
I den situation skal du kontakte mig på e-mail
tbh@verdensboern.dk.
Vi håber at ændringen vil blive modtaget med
forståelse.

Ændringen er planlagt som følger:
Fra 1. juni 2020: Hjemmesiden ændres og alle nye faddere
i Verdens Børn skal tilbydes fadderbørn til de nye takster
på henholdsvis 130 kr./måned for hjemmeboende børn
og 210 kr./måned for børn på vores skole- og børnehjem.
Dette er iværksat.
Fra juni 2020: Ved udskiftning af fadderbørn for nuværende faddere foreslås fadderen at øge bidraget til de nye
takster. Dette trin er reelt ikke blevet brugt, da Covid-19
ramte os, og udskiftninger af fadderbørn er sat i bero.
Fra 1. januar 2021: Verdens Børns administration vil
gradvist flytte alle nuværende faddere over på den nye bidragstakst. Dette skal gøres så effektivt som muligt og med
mindst mulig gene for fadderen. Den nærmere proces skal
afklares i efteråret 2020.
Hvis du vil hjælpe os med denne ændring, er du mere end
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Kort Covid-status,
september 2020

De fleste af vores projektlande arbejder på en strategi
for skoleåbninger, men hvornår, det sker, vides ikke

AF TUE BO HANSEN,
FORMAND
Efter mere end seks måneder med en
global pandemi og Covid-19 arbejdes der stadig massivt mange steder
i verden for at afhjælpe følgerne af
denne krise. Det samme er tilfældet
på vores skoler og børnehjem, hvor
nedlukninger ikke bare af institutio
nerne selv, men også af landenes
infrastruktur og transportsystemer,
har gjort livet meget vanskeligt.
Vores skoler og hjem er meget forskellige og behovene under Covid-19
ligeså. Nogle skoler har primært
fokuseret på at skabe et sikkert miljø
med nye toiletfaciliteter eller mere
indhegning. Mens andre har set sig
nødsaget til at træde et skridt ned
af stigen og har fokuseret på basale
fornødenheder som mad og personlig
hygiejne hos børnene, deres familier
og lokalbefolkningen.
Det er et kæmpearbejde, der stadig
udføres lokalt, og vi er dermed alle
med til at gøre livet lettere for et stort
antal trængte familier.
I øjeblikket arbejder de fleste lande
på en strategi for genåbning af skolesystemet, men hvornår det præcist
bliver, og med hvilke restriktioner er
stadig uvist. Vi er naturligvis meget
opmærksomme på de nye behov, der
måtte fremkomme, og bliver der brug
for flere penge, vil vi i Verdens Børn
finde dem via vores sikkerhedsreserver. Det, at vi via fadder-bidragene
fortsat kan sende penge til mad og
medicin, betyder alt ude på vores
skoler og børnehjem.
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Oprettelse af katastrofepulje
Foreløbig er 15 af vores projekter
blevet hjulpet i forbindelse med corona-pandemien

AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN

Med få undtagelser ledte corona-pandemien i marts til lukning af børnehjem og aflysning af al undervisning.
Vi bragte i sidste medlemsblad beretninger om pandemiens konsekvenser
for børn og voksne. Dér blev det
fremhævet, at de hjemsendte børn og
deres familier havde stort behov for
madrationer – noget som Verdens
Børns samarbejdspartnere heldigvis
håndterede resolut.
I juni/juli stod det klart, at det ville
vare endnu et stykke tid, før nedlukningerne ophørte. Derfor – og
på baggrund af rapporter om store
behov – besluttede bestyrelsen at
oprette en katastrofepulje på 400.000
kr. Pengene kommer fra foreningens
opsparing, der har udviklet sig positivt som følge af arv.

Efter dialog mellem de projektansvarlige og samarbejdspartnerne indkom
ansøgninger fra 15 projekter, og
bestyrelsen udloddede 312.800 kr.
Af disse midler var 2/3 til madvarer
(ris, majsmel, grøntsager, olie mv.) på
12 projekter.

Hvert barn sin stol
Den sidste tredjedel gik til forbedringer mht. hygiejne for at mindske
smittespredning. Blandt andet blev
der givet penge til disse formål:
Mukono: Fire håndvaskestationer, så
de 700 elever ikke længere skal bruge
de samme to vandposter, sæbe og
håndsprit, et drengetoilet (urinal).
Kakundi: Hygiejnebind, vandtank,
ansigtsmasker, sæbe.

Senkadagala: Ansættelse af sikkerhedskontrollant, renovering af et
sygeværelse, installation af håndvaske
for henholdsvis piger og drenge.
I takt med at børnehjem og skoler
genåbnes, vil der sandsynligvis opstå
behov for hjælp til at opfylde nye
myndighedskrav koblet til pandemien. Det kan derfor blive nødvendigt
at bruge resten af pengene i katastrofepuljen.
Heldigvis er der myndighedskrav,
som kan opfyldes uden hjælp ude
fra. For eksempel har de på Mukono
– for at kunne overholde kravet om
afstand mellem børnene – fældet et
stort træ, så de kan fremstille mange
nye stole og skamler. Dermed skal
børnene ikke længere være nødt til at
sidde to og to på samme stol.
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10 måneders skolelukning
i Kenya – eller mere
Desværre fulgte vi regeringens opfordring
til at sende børnene hjem
AF LARS BLAVNSFELDT, LIPELA

Da den Kenyanske regering lukkede
skolerne i marts, anbefalede den
samtidig, at alle børn på børnehjem
skulle sendes ud til deres familier,
mostre, fastre eller lignende for at
undgå, at der var mange samlet på
et sted. Vi valgte desværre at følge
regeringens opfordring.
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uanmeldte besøg hos de familier,
børnene er hos.

For at sikre at børnene ikke skulle
være en belastning for familierne
har de løbende fået penge med,
som de kunne aflevere, som betaling
for den mad de spiser. Der har kun
været få børn tilbage på Lipela.

Mistrivsel
De fleste af børnene har været
tilfredse med at bo hos familierne,
men omkring 15 af dem mistrives,
og føler sig dårligt behandlet. Dem
ville vi meget gerne have retur til
Lipela. Vi ville faktisk meget gerne
have dem alle retur, så vi kunne tilbyde dem noget undervisning ved at
hyre en ’folkeskolelærer’ og en lærer
fra Secondary School til vores børn,
mens skolerne holder lukket.

Vores personale på seks personer
har derfor ikke haft meget at lave
i perioden, men er bl.a. taget på

Desværre har regeringen besluttet, at nedlukningen af skolerne
skal stå på i hvert fald til nytår. Og

beslutningen er ikke ændret, selv om
WHO har anbefalet de afrikanske
lande generelt at få åbnet deres skoler igen, fordi lukningen gør mere
skade end gavn. Som udgangspunkt
skal børnene altså være væk fra
deres hjem, Lipela, i endnu nogle
måneder. Og vi ved ikke om skolelukningen forlænges efter nytår.

Risiko for overgreb
Når børnene er hos familierne er
de selvfølgelig underlagt de regler,
der gælder i de enkelte familier.
Hvor vi på Lipela konsekvent har
gennemført, at opdragelse ikke sker
ved at straffe med tæsk, er det ikke
en gængs opfattelse i Kenya. Det
har f.eks. været en opgave for Peter

Aids gjorde mange børn forældreløse
Der er godt 50 børn og unge på
børnehjemmet Lipela. Børnene går
i den lokale ’folkeskole’ indtil de er
færdige med 8. klasse. Herefter kommer de i Secondary School, enten
lokalt eller på boarding school, alt
efter deres evner. Vi hjælper dem så
godt som muligt med at komme i
erhvervsuddannelse eller arbejde, og
det er hidtil lykkedes for næsten alle
Lipela ligger ved foden af Mount
Kenya, og opstod sidst i 90’erne,
da aids tog livet af mange yngre
mennesker primært i Afrika. Det
betød, at mange børn blev forældreløse. Der var derfor et stort behov
for børnehjem.
Vi søgte Verdens Børn om at komme under organisationens vinger,
så vi kunne skaffe sponsorer, der
fik skattefradrag for donationerne.

Mutahi at få skolen til at forstå, at
de skal overholde loven og undgå at
slå børnene i skoletiden. Familierne
kan vi derimod ikke stille krav til.
En anden problemstilling er den
seksuelle. En del af pigerne er
kønsmodne og kan udsættes for
frivillige eller ufrivillige seksuelle
forhold, som Lipela kunne have
beskyttet dem imod. Endelig har
børn og unge ikke meget at give sig
til hos familierne, og de mister en
lang periode med indlæring, hvilket
er problematisk.

Børnene er gidsler
Peter Mutahi har siden juli været i
løbende kontakt med myndigheder-

ne i Kenya for at få deres accept af,
at vi tager i hvert fald 15 af børnene
retur til deres hjem på Lipela. Det
er ikke muligt at tage til Kenya fra
Danmark nu, og har ikke været det
siden foråret.
Der har derfor været lange telefonsamtaler med myndighedspersoner
for at få tilladelse til at flytte børnene tilbage til skolen. Der er en vis
lydhørhed, men det ender alligevel
hver gang med, at der lige er noget,
der skal undersøges. Sådan har det
været i et par måneder. Det skinner
desværre tydeligt igennem, at det
ville lette beslutningerne, hvis vi
betalte embedsmanden for at træffe
den beslutning, vi ønsker. Peter var
nødt til at gøre ham opmærksom på,

Begge dele lykkes. Vi har nu den
aftale med Verdens Børn, at vi selv
skaffer midlerne til at drive Lipela,
til gengæld har vi stor frihed til at
drive hjemmet. Det har heldigvis
hidtil været en succes.
I forbindelse med nedlukningerne
omkring Covid 19 epidemien har
vi imidlertid fået nogle alvorlige
problemer, som beskrevet.
VI er primært to familier på
Amager, der i fællesskab har skabt
grundlaget for Lipela. Min familie er
en traditionel dansk familie, medens
den anden er speciel relevant i Lipela-sammenhæng, idet Jane og Peter
Mutahi begge er født og opvokset i
Kenya og taler det lokale sprog, men
nu har været i Danmark i mange år
og er danske statsborgere.

at vi ikke vil give bestikkelse, men at
det offentlige selvfølgelig var i deres
gode ret til at overtage Lipela og
selv sørge for børnene.
Det var han overhovedet ikke
interesseret i. Samtalen endte med,
at han lovede at sørge for en positiv
beslutning. Den er dog ikke kommet. Heller ikke efter flere samtaler.
Desværre er det børnene, der bliver
gidsler. Når man oplever dette,
forstår man, hvorfor der ikke bliver
skabt en højere vækst i lande som
Kenya.
Vi håber at vi snart kan få lov at
drive børnehjemmet igen, så vi kan
sikre børn og unge en god opvækst
og ordentlige uddannelser.
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Totalt udgangsforbud
i Sri Lanka
Daglejer-familierne mangler penge til mad

AF LUDWIG CHR. NISSEN, PROJEKTANSVARLIG SRI LANKA
Som i Danmark blev også Sri Lanka i begyndelsen af marts ramt af
Corona-pandemien. Skolebørnene
skulle i begyndelsen af april starte
på en tre uger lang ferie, men den
blev betydeligt længere, idet rege
ringen indførte et totalt udgangsforbud for alle indbyggere.
Sommerbrevene var delvis færdige
sidst i marts, men projektet var
ude af stand til at få dem sendt, da
postvæsenet ikke ville tage imod
brevene, fordi også posthuset var
lukket.
Det er i skrivende stund endnu
ikke åbnet, da der ikke er flytrafik.

Sult
Flertallet af vore børn på The National Council for the Deaf, NCD,
kommer fra meget fattige familier.
Ud af de 93 familier med børn på
skolen ernærer de 84 sig som dag-
lejere. Da regeringen inførte
udgangsforbud mistede de
muligheden for at arbejde. Der er
ingen socialforsorg. Disse familier
har ingen opsparing, og i storbyen
er der ikke mulighed for at have en
lille nyttehave.
NCD havde i forvejen sørget for,
at børnene kunne få mad, men
alligevel blev skolen dagligt ringet op af 20-30 familier med børn,
der manglede mad.
I juli modtog vi en opgørelse fra
NCD, der viste, at 63 af familierne
permanent havde mistet deres job,
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og at disse familier havde behov for
mad i en måned, hvilket ville koste
370 kr. pr. familie.
Selvom Verdens Børn ikke er en
nødhjælpsorganisation, besluttede
bestyrelsen at hensætte et beløb til
en katastrofefond. Af denne fond
kunne vi afsende 23.000 kr. som
madhjælp til disse familier. Det
vakte stor glæde hos familierne.
På billedet ankommer nogen af
dem for at modtage gaven.

Status i dag
I løbet af juli besluttede den srilan
kanske regering, at skolerne skulle
genåbnes, og at udgangsforbuddet
blev lempet. Børnene er derfor
klassevis vendt tilbage frem til
midten af august. NCD oplyser, at
alle børn – både dem der bor på
børnehjemmet, og de få der bor
hjemme – er tilbage på skolen. De
overholder alle de forordninger, der
er givet i forbindelse med pandemien.
Så snart flytrafikken igen bliver
normaliseret, vil vi kunne fremsende de forsinkede sommerbreve
med billede af barnet.
Vi har modtaget afskedsbreve fra
11 ældre elever sendt via mail. De
har afsluttet deres skolegang, og
fadderne er informeret.
Tak til jer alle for jeres støtte til
vore børn på National Council for
the Deaf.

Verdens Børns første
virksomhedsfadder
Musikproducer Kewan Hussain
gør gerne reklame for Verdens Børn
AF ZEYNEP CELIK
I starten af 2019 opdagede Kewan
Hussain, som er musikproducer,
indehaver af eget pladeselskab og
bachelor i musikvidenskab, Verdens
Børn under en internetsøgning efter
hjælpeorganisationer. Han har været
virksomhedsfadder hos os lige siden,
og vores første af slagsen.
Mens vi sidder og taler om historien bag vores samarbejde, fortæller
Kewan, at han ledte efter en troværdig organisation, og hjemmesiden gav
ham et godt indblik i Verdens Børn
opbygning og projekterne.
-Det er troværdigt og – det går til
børn. Det er skoler og deres fremtid,
siger han. -Man ved, at det er penge,
der ændrer deres liv og gør en reel
forskel på mangfoldig måde. Jeg

ved også, at pengene går direkte til
børnene, og at det er en organisation,
der arbejder 100% frivilligt med lav
administration. Du ved derfor, hvor
dine penge ryger hen.
Kewan understreger i vores samtale,
hvor vigtig gennemsigtighed er i et
samarbejde. Han har blandt andet
været inde og se, hvem vi samarbejder med og vores årsregnskaber, og
opfordrer alle, der er nysgerrige, til at
gøre det samme.
Vi taler også om, hvordan vores
samarbejde har været indtil nu, og
Kewan tilføjer:
-Relationen i mellem os har været
rigtig fin, tæt. Jeg sætter pris på, der
har været plads til, at samarbejdet
har fungeret løbende.

I fremtiden vil musikproceduren gerne involvere sig endnu mere. Kewan
har allerede reklameret for Verdens
Børn via sine profiler på de sociale
medier, og han ønsker at tage med på
projektbesøg og dermed motivere sit
netværk til også at støtte.
Vi glæder os til at se, hvad samarbejdet bringer os i fremtiden.
Du kan læse mere om de nævnte
årsregnskaber på hjemmesiden,
www.verdensboern.dk

Kewan Hussain og Zeynep Celik,
Verdens Børn, får sig en snak om
fadderskaber

11

Lyst til at
lære mere
Hans-Jørgen Pedersen
nyt bestyrelsesmedlem

Det var sådan set en tøjcontainer
med VB’s logo, der fangede HansJørgen Pedersens opmærksomhed.
Han gik på nettet for at se, hvad det
var, kom bort fra det igen – og så en
dag var containeren væk. Nu blev
hjemmesiden gransket, og hvad han
læste faldt i smag, fortæller han.
– Når man står udenfor og kikker
ind, er det altid interessant, hvad
man ser, siger han. – Og jeg så en
organisation, der gør, hvad lignende
organisationer har gjort i årevis, men
her drevet udelukkende af frivillige
og til meget lave omkostninger, selv
om der er projekter flere steder i verden. Det var anderledes, og jeg har
altid været drevet af lysten til at lære
det anderledes at kende.
Som rejsevant i den 3. verden, social
pædagog med arbejde indenfor børn
og unge og siden voksne handicappede, må det anderledes ikke være så
ukendt for Hans-Jørgen Pedersen.
Men Verdens børn med de mange
faddere, unge og gamle frivillige, der
holder ved i mange år, virker tillokkende, mener han, fordi det rummer
tre for ham vigtige elementer: At
være sammen om noget, at kunne
lære af hinanden, og have en fælles
mål om at gøre gavn for nogen.
– Der er en stor sum af erfaringer at
trække på, siger Hans Jørgen Pedersen, som selv er klar med input.
– Jeg glæder mig.
Desuden nyvalgtes til bestyrelsen
Arne Kærlyt og Betina Sandberg
Christensen (præsentation følger),
mens Pia Klausen, Kristina Andersen
og Aman Kaur ikke ønskede
genvalg.
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Markant
medlemsfremgang
Omkostningerne er holdt i ave.
Svært at skaffe faddere til Indien

AF HANNE GREGERSEN, REDAKTØR
Både formandens beretning og regnskabet for 2019 lunede, da der blev
gjort status over året på generalforsamlingen i Verdens Børn.
På plus-siden var der fremgang på
flere punkter, især en stigning af
betalende medlemmer fra 905 til
1.383, men også flere projektstøtter
og færre børn uden faddere. Plus
ikke mindst en generøs arv fra en
fadder.
Til gengæld har de samlede omkostninger udvist mådehold, så ”økonomien betragtes derfor for værende i
kontrol”, lød det fra formanden, Tue
Bo Hansen.
Hovedtallene er som følger: Samlede
indtægter 6, 2 mio. kr., hvoraf de
3,6 kr. er fadderbetalinger, som går
ubeskåret videre til børnene.
På udgiftssiden tæller børn uden
faddere, kontrolrejser til projekterne, medlemsblad, sommerbreve og
anden information, hjemmeside,
administration og vedligehold af
it-systemet med videre, sammenlagt i
alt 1,5 mio. kr.
Fra de resterende 2,6 mio. kr. skal

trækkes udgifter på 1,5 mio. kr., der
går til børn uden faddere, kontrolrejser, medlemsblad, sommerbreve,
hjemmeside, administration og vedligehold af it-systemet med videre.
– Hvis det lykkes fortsat at nedbringe
antallet af fadderløse børn og manglende indbetalinger fra fadderne,
vil regnskabet kunne forbedres med
100-200.000, mente formanden.
I alt 2.265 børn støttes af faddere,
hertil kommer 132 fadderløse og
børn under Uddannelsesfonden. Det
største projektland er Indien med
1.222 børn fordelt på 11 projekter.
Mens de øvrige projektlande, især
Uganda, oplever en stigning af
fadderbørn, er antallet af indiske
fadderbørn faldet med 6 pct.
– Et af vores fokuspunkter i det
kommende år, påpegede Tue Bo
Hansen.
– Desuden vil vi etablere en gruppe
af frivillige, trænede fundraisere, der
skal søge midler fra danske fonde,
firmaer og samarbejdspartnere.

En ren gavebod
Eller næsten.
For tingene er ikke gratis, men mange og unikke,
og hele overskuddet går til vores projekter

AF BENTE FABECH, BESTYRELSESMEDLEM OG ”BUTIKSBESTYRER”
”Butikken” i Verdens Børn har
eksisteret i mange år. Den blev i sin
tid startet af Svinninge Inner Wheel,
som trofast støttede nogle af Verdens
Børns projekter, specielt i Indien.
Butikken er ikke fysisk, men en webshop med en ”satellit-butik”, der har
sin faste plads på side 14 i vores blad,
Verdens Børn.
I 2012 overgik butikken til Verdens
Børn. Det beskedne overskud fra
salget går ind i Verdens Børns budget og videre derfra som bidrag til
projekterne. Så de ting, der købes, er
– forhåbentlig – til glæde og gavn for
køber, men helt sikkert for de børn
og skoler, som herved får et bidrag til
den daglige drift.
Butikkens sortiment har gennem årene været stort: Hæklede julehjerter,
jule- og postkort, hvedevarmepuder,
muleposer, klistermærker, bøger m.m.
Nogle af gaverne er lokalt fremstillet, som halskæderne fra Mukono i
Uganda af stramt rullet papir. Kæderne laves af Rehem, som oplærer
unge piger i kunsten.

Nogle af varerne er ikke længere i
sortimentet, men nye er kommet til
og bliver løbende suppleret af de projektansvarlige, som trods det stramme
program på projektrejserne, undertiden når en runde til lokale markeder/producenter. Derfor overrasker
vi af og til med silkesjaler, tasker,
spisepinde, små kurve mv.
Det tror jeg glæder mange af Verdens Børns støtter og i hvert fald i
den sidste ende børnene, for nye ting
får købelysten til at stige.
En af de gode og nyttige gaver, der
er efterspørgsel på, er solcellelampen,
Little Sun, som især mange børn i
Uganda har fået glæde af. Madera Girls Primary School er blevet
særligt begunstiget med lamper som
gaver fra faddere. Børnene er meget
glade for lamperne og passer godt
på dem – og så får de mulighed for
at læse lektier også efter solnedgang,
hvor der bliver bælgmørkt i landene
omkring Ækvator. Enkelte lamper
bruges desuden af fx sygeplejersken
på skolen, som skal tilse et barn om

natten eller den, der skal tænde generatoren, når strømmen svigter.
Mange lamper er givet gennem større donationer ved fødselsdage eller
fester.
Desværre er børnene i Asien ikke
blevet begunstiget på samme måde.
Det skyldes især usikkerhed ved postforsendelser, og at Little Sun ikke har
en forhandler i disse lande, men en
fadder, der ønsker at give lampen til
sit fadderbarn, har de projektansvarlige taget lamper med i den udstrækning, der er plads i kufferten.
Vores status som hjælpeorganisation
gør, at der ikke er moms på priserne,
og derfor kan man købe gaver som
solcellelamper til en rimelig pris.
Og hvis du som læser tænker: Verdens Børns butik burde også sælge
….. er vi åbne for ideer! Så send en
mail til bf@verdensboern.dk eller
ring på 23 36 63 28.
Tak for jeres støtte.
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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.

TIL EFTERÅRS- OG JULEGAVER:
TING FRA DANMARK OG DEN STORE VERDEN
Butikken har nye og gammelkendte ting til dig selv,
som værtinde- eller julegaver – er det noget for dig, så
ring eller mail til Bente Fabech, tlf. 23 36 63 28 og mail
bf@verdensboern.dk eller bestil via Verdens Børns
hjemmeside.
Nogle af tingene har vi i begrænset antal, så du må ikke
blive skuffet, hvis der er udsolgt. Prisen er inkl. porto,

VARME
I DEN KOLDE TID
Hvedevarmepude

hvis ikke andet er nævnt, og beregnet på ét stk. Hvis
du køber flere, kan der evt. løbe ekstra på i porto. Evt.
overskud går til Verdens Børn.
Se hele sortimentet på www.verdensboern.dk/butik
… og så selvfølgelig: Gavekort! En god gave til børnebørn, der har alt. Du bestemmer, hvor meget du vil give,
og gaven går til støtte af børn, der trænger!

MULEPOSER
God erstatning for plast
Pr. stk. 100 kr.

Kontakt Helle Holten
tlf. 23 80 71 44
Pris 150 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.

DANSK GADEKUNST

SEND EN HILSEN

Vi har nogle dejlige kort, der kan
bruges, når venner eller familie
skal have en hilsen.
Hanefeldt-kort med kuvert
Fire kort 10 kr.

LYS TIL ENHVER TID

Solcellelamper til dig selv, børnebørn
eller til dit fadderbarn.
Skal lampen til et barn i Asien, så
tal med den projektansvarlige, om
han/hun kan tage den med på næste
besøg.
Til et sted i DK
+ porto: 30 kr.
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Pr. stk. 150 kr.

Egevej 6, 9000

Aalborg

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 underholdt, oplyst, begejstret, forarget og
forbavset – det er op til dig. Det er
gadekunst på alle mulige og umulige
måder.
Forlaget og forfatteren Lasse Korsemann-Horne har doneret bogen
til Verdens Børn og indtægterne går
ubeskåret til foreningen.
Pr. stk. 200 kr.

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.

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.

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

Sydindien
Kirsten Behnke
tlf. 21 42 50 76
kb@verdensboern.dk
Sct. Joseph (1301, 1305, 1306)

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

Hanne Matthiesen
tlf. 28 24 28 20
hm@verdensboern.dk
Kariyalur (1331)
V. Sithur (1311)
Happy Home (1318)

Kasserer
Arne Kærlyt
tlf. 51 29 30 97
AEK@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

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

Flemming Bjørk Pedersen
tlf. +46 152 108 19
fleped@comhem.se
Betina Sandberg Christensen
tlf. 26 83 00 70
bsandberg@hotmail.com
Hans Jørgen Pedersen
tlf. 22 92 22 95
HJP@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)
Seeta (1351)

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

ORGANISATION

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)
Marie Colding Ngounou
tlf. +46 76 24 08 936
mng@verdensboern.dk
Entebbe (1325)
Bulgarien
Astrid Møller
tlf. 38 71 81 21
asm3@asm3.dk
Mechka (1302)
Dupnitsa (1303)
Lukovit (1307)

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
organisation 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 6,2 mio kr.
i 2019;
administrationsomkostninger
4,2. pct.

Regnskabet
revideres af statsautoriseret
revisor.
Offentliggøres på hjemmesiden
og fremsendes til Indsamlings
nævnet.
Indsamlinger
Frimærker:
Verdens Børn
Kaløvej 6, 8410 Rønde
tlf. 86 37 24 36
Maja Nissen
mn@verdensboern.dk
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 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 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
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I Bulgarien
er skolerne begyndt
Men sponsorerne må desværre vente
på børnebreve og foto
AF ASTRID MØLLER, PROJEKTANSVARLIG
På grund af Corona-virus blev også
skolerne i Bulgarien lukket. Man
måtte ikke rejse, og ældre mennesker
fik kun lov til at gå på indkøb i et
par formiddagstimer, så arbejdsløshed og pengemangel plager landet
– ligesom hele verden. Heldigvis er
der nok vand og mad i Bulgarien, og
en akuthjælp fra Verdens Børn har
muliggjort indkøb i august.
I Mechka fik P.Konov hjælp til at
køre mad og anden hjælp ud på lan-

Ny boligenhed i Dupnitsa

det til børnene, og i Dupnitsa kørte
Krassimira selv rundt til de børn,
som var blevet sent hjem til familien.
Hun har arbejdet hele tiden, idet hun
har fået overdraget de nye boligenheder, da børnehjemmene lukkede
– med gamle og nye børn og mange
udfordringer. I Lukovit blev børnene
boende i de to boligenheder.
Men ingen steder måtte børnene gå
udenfor. Det har været svært uden byture, udflugter og sommerferie-ture!

Glade gavemodtagere

Nu er skolerne begyndt, og vi håber
alle, at det går fremad.
Jeg kunne jo ikke rejse på projektbesøg som vanligt i maj, og jeg tror
næppe, at det lykkes i oktober. Desværre har sponsorerne så ikke fået
børnebreve og fotos, men de ligger
og venter på sikrere transport end
posten.
Jeg vil få og sende børnefotos pr mail,
men beder om tålmodighed.

