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To tunge opgaver
venter i 2021

LEDER

Mens Covid-19 stadig har et fast greb i verden,
går vi igang med at kigge på de indre linjer
AF TUE BO HANSEN, FORMAND
Efter et 2020, der har handlet om
alt andet end optimering af Verdens
Børns administrative processer, har vi
nu taget fat på 2021, hvor der venter
vores hårdt arbejdende frivillige yderligere to tunge opgaver. Nemlig sidste
etape for opjustering af fadderbidragene og en opdateret version af vores
medlemssystem.

måned. Det kræver i mange tilfælde
at den enkelte fadder skal involveres,
men du bliver i så fald kontaktet med
den nødvendige information. Det er
en stor men også nødvendig opgave,
som skal sikre holdbare budgetter
på skolerne og børnehjemmene – og
ikke mindst ordentlige forhold for det
enkelte fadderbarn.

De nye fadderbidrag
Som jeg har kommunikeret flere
gange i 2020, har vi i bestyrelsen
besluttet, at det nu er tid at opjustere
standard-taksten for fadderbidrag
med 20 kr. pr. 1. januar 2021. Målet
er at få økonomien på vores projekter
til at hænge bedre sammen med de
stigende priser på bl.a. mad, medicin,
skolematerialer og lokale lærerlønninger. Rigtigt mange faddere meldte
tidligt i 2020 positivt tilbage med
forståelse for ændringen. Jeg håber,
at kommunikationen er lykkedes, så
meget få er blevet overrasket.

Bredere overblik,
lettere bogføring
Den anden store opgave, som vi ikke
kommer uden om i foråret 2021, er
overgangen til en opdateret version
af vores medlems- og regnskabssystem. Microsoft har ændret licensstruktur på det system, vi hidtil har
arbejdet med, hvorfor vi er nødt til at
skifte til CAMP365.
Vi har planlagt at have det fuldt
implementeret 1. april 2021. Forventningen er, at vi får et brugervenligt
system, der dels vil give et endnu bredere overblik, dels kan automatisere
en del af de tunge bogføringsopgaver,
vi i dag kæmper med.

Takstændringen i vores system er på
plads. Dermed er alle PBS-aftaler
opjusteret. Nu skal vi så i gang med
at sikre, at alle andre betalingsaftaler
som bank- og kreditkortsoverførsler også justeres til de nye takster
på henholdsvis 130 og 210 kr. pr.

Da vi i de forløbne seks måneder har
haft udskiftning på faktisk alle poster
i regnskabs- og bogføringsteamet, kan
det ikke undgås, at der vil forekomme
nogle fejl både med hensyn til fadder-

bidrag og ved overgangen til det nye
system. Jeg håber på jeres tålmodighed og forståelse.

Corona-forskel
Covid-19 har endnu ikke sluppet sit
tag i Verden. I Vesten handler det om
”vaccine”, ”hvorfra” og ”hvornår”
med meldinger om, at 10 lande har
købt 95% af vaccinerne. I de fattige
lande handler det stadig endnu mere
om smittespredning, indlæggelser, et
overbelastet sundhedsvæsen og dødsfald, der kunne være undgået.
Vi kan i Verdens Børn naturligvis
ikke ændre den situation, men vi kan
hjælpe på den måde, vi har gjort i
mere end 45 år. Med støtte til lokale
børnehjem og skoler i ofte oversete
områder i fattige lande, så de har
økonomien til at skabe en mere tryg
hverdag for udsatte børn og unge.
Personligt er jeg både glad og stolt
over den hjælp, vi i Verdens Børn
med alle faddere og projektstøtter leverer. Det er muligt 130 eller
210 kr. måske ikke lyder af meget i
Danmark, men når det konverteres
til muligheder for et udsat barn, så er
effekten enorm.

Vi kan hjælpe på den måde, vi har gjort
i mere end 45 år. Med støtte til lokale børnehjem
og skoler, i ofte oversete områder i fattige lande
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KORT NYT

Udlodning af ekstra corona penge

Bestyrelsen har efterkommet ansøgninger fra syv af vores projekter på i alt 119.300 kr.
AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN
De fleste midler skal bruges til køb
af madvarer som ris, grøntsager og
olie på fire projekter i Sydindien samt
døveskolen i Sri Lanka. Indsamlingsnævnet har givet tilladelse til, at vi
godt må bruge indsamlede midler til
mad både til nødlidende børn, som

er hjemsendt på grund af corona, til
deres familier og andre med tilknytning til skolerne og børnehjemmene.
En del af midlerne skal bruges for at
opfylde krav fra Ugandas myndigheder. En af Madera skolens bygninger

Julekoncert i Sct. Petri Kirke
Overskuddet fra koncerten går som altid til Verdens Børn
AF MERETE HANSSON
Sct. Petri Kirke har gennem årene
været en trofast støtte for Verdens
Børn Det har betydet, at mange børn
har kunnet få en uddannelse og dermed et bedre liv, noget både børnene
og vi i Verdens Børn er taknemmelige for.
Trods corona-epidemien gennemførte Sct. Petri Kirke i København den
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traditionelle ”Liebe alte Weinachtslieder” i begyndelsen af december med
overholdelse af alle restriktionerne.
Derfor gik mange desværre glip af en
dejlig koncert-oplevelse i den smukke,
gamle kirke.
Kirkens organist, Jonathan Sievers,
havde gjort sig stor umage med
at sammensætte et fint musikalsk

skal repareres, så der kan indrettes
et isolationsrum til de elever, som
får covid-19. Desuden fik skolen og
børnehjemmet i Kakundi penge til
indkøb af håndsprit, ansigtsmasker,
visirer og termometre.

program, som for en stor del blev
fremført af kirkens børnekor, idet
Voksenkoret p.g.a. restriktionerne
ikke måtte deltage.
Verdens Børn stillede op med et lille
udvalg fra vores butik, og især de
små piger var begejstrede for vores
farvestrålende varer, men vi fik også
”fristet” nogle af de voksne. Også
overskuddet fra dette salg går – som
altid – til Verdens Børn.
Alle de pladser, der af corona-hensyn
kunne besættes, blev brugt. Der skulle jo
holdes afstand

KORT NYT

Lad Verdens Børn arve dig

Du kan lade Verdens Børn arve dig og hjælpe nogle af verdens udsatte børn og unge
til et bedre liv og en bedre fremtid
AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN
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, idet vi tilbyder at betale
omkostningerne.

til f.eks. børn, mens bo- og tillægsboafgift er på i alt 36,25% ved arv til
f.eks. søskende.

Da Verdens Børn er en humanitær
organisation, er vi fritaget for at betale bo- og tillægsboafgift (den tidligere
arveafgift). Boafgiften er 15% ved arv

Kontakt venligst
advokat Birte Dyrberg,
tlf. 98 90 09 77

Indbydelse til
generalforsamling
Lørdag den 24. april 2021
Verdens Børn – International Børnehjælp indbyder faddere, medlemmer og interesserede til vores
ordinære generalforsamling på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4, 2. sal, 1758 KBH V

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om 2020
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:
Merete Hansson (genopstiller)
Flemming B. Pedersen (genopstiller ikke)
Bodil Mortensen (genopstiller ikke
– fratrådt i dec. 2020)
7. Valg af suppleanter (for et år)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Program:
Kl. 13:00: Generalforsamling
Kl. 14:30: Kaffepause
Kl. 15:00: Præsentation af projekter
Kl. 16:00: Forventet afslutning
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Goddag, vi er
frivillige-koordinatorer
Fundamentet for Verdens Børn er de mange engagerede frivillige.
Derfor er det vigtigt at sikre et godt match
mellem de frivilliges kompetencer og de opgaver, der skal løses
AF THEA WESTERGAARD OG ANNE CHRISTINE HANSEN

I efteråret 2020 besluttede bestyrelsen i Verdens Børn at oprette en ny
gruppe – foreløbig døbt frivillige-koordinatorer.
Formålet med gruppen er i tæt
samarbejde med projekterne og de
forskellige teams i Verdens Børn at
klarlægge om og hvor, der mangler
frivillige. Derved kan kompetencerne
hos nye frivillige i højere grad matches med allerede ledige opgaver.
Da vi hørte om initiativet, blev vi
straks interesseret, og meldte os klar
til opgaven. ”Vi” er Thea Westergaard og Anne Christine Hansen.

En kort præsentation

Thea: Jeg er 36 år og bor i Virring
ved Skanderborg. Oprindeligt er jeg
uddannet farmakonom, men har
efterfølgende taget en bachelor i offentlig administration. I dag arbejder
jeg som farmakonom.

Kan du se dig selv som en del af gruppen, er du meget velkommen til
at kontakte en af os. Thea på mail tw@verdensboern.dk
eller Anne Christine på mail ach@verdensboern.dk.
Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du har spørgsmål om dét
at være frivillig i Verdens Børn.

Anne Christine: Jeg er 26 år og er
bosiddende i H.C. Andersens fødeby.
Til dagligt læser jeg statskundskab på
SDU. Jeg har tidligere været frivillig/
frivilligkoordinator hos Ungdoms
Røde Kors, Nyborg-afdelingen, og
Opgangsambassadørerne, Sportoften
i Nyborg.

Vigtigste arbejdsområder
De to vigtigste arbejdsområder lige
nu er:
At skabe overblik over alle arbejdsområder i Verdens Børn og et billede
af, hvor der mangler ressourcer.
At medvirke til at få oprettet en
professionel og fokuseret fundraisning-gruppe i Verdens Børn. Gruppen skal dels primært sikre effektiv
fundraising rettet mod offentlige og
private fonde. Dels skabe kontakt til
relevante virksomheder, som kunne
være mulige fremtidige samarbejdspartnere for Verdens Børn.
Ansøgningsprocessen til fundraisergruppen er netop startet.
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Skolegang fra 1. april
i Vestbengalen
På Dip Children’s Campus og Santibari er næsten alle børnene
kommet tilbage fra deres familier. De sidste forventes retur i februar.
Endnu kun få drenge på Albella Boys Home.
AF MERTE HANSSON, PROJEKTANSVARLIG

Grøntsagsdyrkningen
har været et godt bidrag
til den daglige kost

Den daglige rutine er nu strammet op med mere undervisning og
selvstudier, så børnene muligvis kan
slippe for at gå et år om.
De har tre sessioner dagligt, og det vil
fortsætte, når skolerne genåbner, så
skoledagen bliver længere.
På både Santibari og Dip Children’s
Campus har de tilbageværende børn
sammen med personalet og lederen
Sandip Chatterjee videreført det
entusiastiske arbejde med dyrkning
af grøntsager. De har bl.a. dyrket
gulerødder, glaskål, auberginer,
squash, blomkål, kartofler og radiser,
og det har givet et godt bidrag til den
daglige kost. Jorden er meget

frugtbar, og der kan høstes op til fire
gange i løbet af et år.
Avilash Academy, den English Medium School, som Sandip oprettede
på Dip Children’s Campus har også
været lukket, men undervisningen er
nu gået i gang i begrænset omfang.
For at overholde myndighedernes
corona-restriktioner undervises de
hjemmeboende børn fra landsbyen
og børnene fra Dip Children’s Campus i hver deres gruppe. Skolen har
nu fra 1. til 5. klasse, og
det kniber med
pladsen.

Der er tanker om at bygge rum oven
på spisehuset, men der skal skaffes
midler til et sådant projekt.
Under coronalukningen af den lille
forskole, crechen, på Santibari, har
man forsøgt at etablere hjemmeundervisning af landsbybørnene via
mobil. En nærmest umulig opgave,
da børnenes forældre for manges vedkommende er meget fattige, og derfor
ikke har en mobiltelefon. Sandip
har overvejet lade landsbybørnene
komme på forskellige dage og tider,
ligesom på Avilash Academy. Så kan
de i det mindste hjælpes i gang med
skolegangen. Han håber, at alt vil
normaliseres fra april.
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Verdens Børn
- hvem, hvor og hvordan
Verdens Børn støtter – børn. I seks lande på tre kontinenter.
Med tryghed og undervisning, et sted at sove, spise og bo
på 20 projekter. De fleste i samarbejde med lokale ngo’er.
På www.verdensboern.dk kan du læse mere om hvert af
nedenstående projekter.
UGANDA – fem projekter
Mukono Children's Home.
Projektet omfatter en 2-årig forskole,
en grundskole og en kostafdeling for
børn, der ikke kan bo hjemme, i alt
430 børn/elever, hvoraf VB støtter ca.
240. Til forskel fra næsten alle andre
projekter får Mukono ikke statstilskud. I Uganda varer grundskolen
syv år. Derfor fortsætter en del børn
skolegangen på private skoler eller en
erhvervsskole. Pengene til videreuddannelse kommer både fra faddere og
Uddannelsesfonden.
Kakundi. Projektet omfatter en
3-årig børnehaveskole og en 7-årig
grundskole. Hertil kommer et børnehjem med 40 børn. VB har ca. 100
fadderbørn på skolen. Heller ikke dette projekt får statstilskud. Personalet
på skolen og børnehjemmet er meget
engagerede. De søger at give børnene
trygge rammer, og mange klarer sig
godt. Nogle af fadderbørnene dygtiggør sig efter 7. klasse.
Madera. Pigeskole fra 1.-7. klasse
med over 800 elever fra meget fattige
hjem. En stor del af pigerne bor på
skolen. Ca. 200 af børnene støttes
af Verdens Børn. Skolen er offentlig,
men staten aflønner kun ca. en tredjedel af personalet, så skolen er meget
afhængig af vor støtte og af forældrebetaling. En hel del af fadderbørnene
videreuddannes på andre skoler og
uddannelsessteder.
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Entebbe Children's Welfare Primary er en specialskole for 60 børn
med fysisk eller mentale handicap. Det
er primært en dagskole, men nogle
børn bor på skolen, hvoraf halvdelen
støttes gennem VB-fadderskaber. Hensigten er at gøre børnene selvhjulpne.
Nogle af børnene er flyttet til andre
skoler, da Entebbe-skolen ikke længere
kan imødekomme deres behov. Men
skolen følger nøje med i børnenes
skolegang på de andre skoler.
Seeta Church of Uganda Primary School er en børnehave og en
grundskole med plads til over 1.000
elever i alderen fra 3-18 år. Der findes
to afdelinger for elever med særlige
behov. Samarbejdet mellem Verdens
Børn og Seeta CUPS indledtes i
efteråret 2019, og det er vort nyeste og
samtidig mindste projekt- målt i antal
fadderbørn.

KENYA – et projekt
Lipela er børnehjem for børn henvist
af distriktets sociale myndigheder og
undervises i den lokale folkeskole. Aids
har gjort mange af børnene forældreløse. Desuden støttes en del børn, som
er blevet færdige med grundskolen.
Projektet fortsætter med at hjælpe de
store børn, så de så vidt muligt kan
forsørge sig selv. Der er ikke tale om
fadderskaber, men om støtte til projektet i sin helhed.

MELD DIG
SOM PROJEKT·
STØTTE

MELD DIG
SOM
FADDER

BULGARIEN – tre projekter
Mechka. Skolen ligger i et meget
fattigt område og har plads til i alt 100
børn. 54 af dem er fadderbørn. Vor
støtte betyder bl.a. ordentlig skolemad
og skolematerialer til børnene. Dét, og
den obligatoriske forskole, motiverer
også romafamilier til at sende deres
børn i skole. Støtte fra faddere kombineret med penge fra VB’s Uddannelsesfond betyder, at mange af de større
børn kan gå på et fagligt gymnasium i
en nærliggende købstad.
Dupnitsa. Børnene bor i tre bolig
enheder, der erstatter det tidligere
børnehjem. Der er plads til i alt 50
børn i alderen 6-18 år.
En af enhederne er for handicappede børn, og dér findes psykolog- og
fysioterapihjælp. På en af de andre
boligenheder kommer børn efter skoletid for at tage del i fritidsaktiviteter
og for at få mad og et bad m.v. Unge,
som videreuddanner sig, kan bo i en
drenge- eller pigebolig. 42 af børnene
er fadderbørn.
Lukovit er vores ældste projekt i
Bulgarien, og støtter handicappede
børn, der enten er forældreløse eller
hvor forældrene ikke kan magte
barnets handicap.

Børnene bor i to mindre boligenheder. Hvis det er muligt, går de i byens
skoler og kommer på et nyt socialcenter. Her er der mulighed for træning
og behandling og for at tage del i
fritidsaktiviteter. Der er 20 fadderbørn
i Lukovit.

INDIEN – otte projekter
Dip Children´s Campus. Børne
hjemmet har plads til 160 børn i
alderen 3-18 år og støtter desuden et
tilsvarende antal hjemmeboende børn.
Mange er forældreløse, andre er ramt
af stor fattigdom. Eleverne klarer sig
generelt rigtig godt i skolen. Der er
foreløbig oprettet én klasse, hvor al
undervisning er på engelsk
Santibari er et trygt og godt hjem
for piger fra yderst fattige familier.
Der er store ambitioner for pigernes
videreuddannelse. Desuden er der en
forskole for hjemmeboende piger og
drenge samt en sundhedsklinik, Seva
Kendra. Klinikken tjekker jævnligt
pigernes helbred, desuden udfører den
et vigtigt forebyggende sundhedsarbejde i områdets landsbyer. Alle hjemmets 53 piger er fadderbørn.
Albella Boys Home er et yderst
velfungerende drengehjem. Derudover støttes et halvt hundrede dagelever, både piger og drenge. Mange
af børnene er tibetanske flygtninge.
Enkelte fortsætter med et bachelorstudie; andre søger anden uddannelse.
VB-fadderskaber støtter 113 af de
i alt ca. 180 børn.

Khelaghar. Ventelisten er lang, idet
de traumatiserede og meget udsatte
børn tilbydes særlige uddannelsesmuligheder. Projektet har desuden et godt
program for særligt udsatte hjemmeboende landsbybørn, hvor de mindre
børn undervises om formiddagen, og
større børn lærer at bruge computer.
VB støtter i alt 120 børn på børnehjemmet og hjemmeboende.
Kariyalur. Børnehjemmet er knyttet
til en regeringsskole. Vejene er så dår
lige i området, at en plads på hjemmet er ofte den eneste mulighed for
følge skolegangen regelmæssigt. Når
børnene som 5-årige bliver optaget, er
de tit fejl- eller underernærede. Skolen
har opprioriteret lektielæsningen, og
normalt består alle afgangseleverne
eksamen. 70 af de 350 børn er fadderbørn.
V. Sithur Hostel. Dette lille børnehjem ligger i et meget fattigt landområde, hvor vold og alkoholmisbrug er
en del af hverdagen. Børnene er ofte
fejl- eller underernærede, når de kommer, men en plads på hjemmet betyder både sund mad, en tryg hverdag,
og regelmæssig skolegang på en regeringsskole. Hjemmet og de 50 børn
støttes udelukkende af Verdens Børn.
Happy Home. Børnehjemmet har
plads til 240 børn og unge, og drives
af en familietrust. Mange af børnene
er svækket af tidligere fejl- eller under
ernæring, så de får ekstra vitaminer og
kosttilskud. Uddannelse prioriteres
meget højt, og mange har klaret deres
skolegang så godt, at regeringen har
tildelt dem uddannelseslegater. 140
børn støttes af fadderskaber.

Sct. Joseph Development Trust
driver en række børnehjem med
særlig sigte på gadebørn, forældreløse
og andre udsatte børn. Det er vores
største projekt, hvor vi støtter over 400
børn. Projektet består af et børnehjem
for piger med en separat afdeling
for drenge op til ca. 11 år; et hjem
for piger uden familie og et hjem for
handicappede børn.
Hertil kommer uddannelses-program
met Nyt Liv, hvor særlig fattige,
hjemmeboende børn får lektiehjælp,
lægehjælp, skole-uniformer, skoletasker
m.v. En stor del af børnene får støtte
til videreuddannelse efter 10. klasse.

SRI LANKA – to projekter
Senkadagala School for Deaf and
Blind. Skolen er både for blinde/
stærkt svagsynede, og for børn som
er døve/alvorligt hørehæmmede. De
fleste bor på skolen. Landets almindelige læseplan bliver fulgt, men der
gives også undervisning i blindskrift
og tegnsprog. De ældste elever tilbydes
kurser i praktiske fag.
National Council for the Deaf.
De fleste af eleverne bor på det børnehjem, der er knyttet til døveskolen.
Samme sted findes en høreklinik for
ambulant konsultation og behandling.
Man følger landets almindelige læseplan suppleret med undervisning, som
kan forbedre børnenes sprog-udvikling
og deres sociale færdigheder. Flere af
de ældre elever deltager i jobtræningsprogrammer.

CAMBODIA – et projekt
Bright Hope Cambodia. På projektet er der 23 børn i alderen 11-22
år; størstedelen er forældreløse. Alle
børnene er smittet med HIV ved fødslen, og de modtager behandling for
smitten. Børnene er tilknyttet projektet, til de enten har afsluttet en boglig
uddannelse eller er blevet færdig med
en praktisk uddannelse som f.eks.
frisør eller mekaniker.
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De ældste børn på Kariyalur er vendt tilbage

Voldsom påvirkning
af børnenes uddannelse
Kun på ganske få af vores projekter er skolegangen fuldt normaliseret – efter op
til 10 måneders corona-lukning med mangelfuld eller slet ingen undervisning
AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN
Pandemien har desværre enorm
indvirkning på uddannelsen af de ca.
2.200 børn på skoler og børnehjem,
der støttes af Verdens Børn. Situationen varierer fra land til land, og der
kan også være forskelle på myndighedernes restriktioner inden for samme
land.
Hermed gives en status omkring
den 20. januar på hovedparten af
projekterne. Situationen er jo ikke
uforanderlig, så når medlemsbladet
er fremme hos læserne, kan restriktionerne være anderledes.

I Sydindien er 10. og 12.
klasse tilbage
På St. Joseph i Sydindien har en del
af børnene, bl.a. 30 af de handicappede, hele tiden været på projektet.
De hjemsendte børn får i mange tilfælde lektier fra deres skoler, og nogle
af dem får på skift online-undervisning. Myndighederne har åbnet op
for, at børn i afgangsklasserne10. og
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12. klasse kan genoptage skolegangen
den 19. januar. Projektet afventer klar
besked om hvilke regler, de skal følge
for at undgå smittespredning.
Også på de andre projekter i Sydindien (V. Sithur, Kariyalur og Happy
Home) er der lige blevet åbnet for, at
børn i 10. og 12. klasse igen må gå i
skole. På Happy Home er der tilrettelagt online-undervisning via mobiltelefon, men ikke alle børnene har gavn
af det. V. Sithur og Kariyalur ligger i
meget tilbagestående og afsides egne,
hvor onlineundervisning ikke er en
mulighed. På V. Sithur får eleverne
til gengæld undervisningsmateriale
fysisk.

Sri Lanka – uens skoleåbning
Sri Lankas hovedstad, Colombo,
ligger i den del af landet, som er
hårdest ramt af covid-19. Døveskolen
er kun åben for de ældre børn, men
den ventes at genåbne for resten af

børnene i februar. Projektet i Kandy
er derimod allerede genåbnet fuldt
ud. En del forældre holder deres børn
hjemme, fordi de er bekymrede for
smittespredning. Projektet regner
dog med, at man vil være fuldtallige
i februar.

Uganda – Eksamen udskudt
Madera skolen i Uganda må fortsat
kun undervise børnene på grundskolens sidste trin (7. klasse). Eleverne
får inden skoledagens begyndelse
målt deres temperaturer, og de sidder med 2 meters afstand i klasse
lokalerne.
På grund af covid-19 er projektet
indtil videre kun godkendt til at have
kostskoleelever, så de fadderbørn i 7.
klasse, der kom tilbage efter nedlukningen, er nu alle kostelever.
Børnene i afgangsklassen skulle have
været til afsluttende eksamen i november, men nu skal de til eksamen
i marts.

Elevernes temperatur måles inden skoledagen begynder i Madera

Mukono og Kakundi åbnede begge
for 7. klasse kostskoleelever i oktober.
Undervisningsministeriet gav før
jul besked om, at de øvrige klasser i
landets skoler skulle åbne i midten af
januar. Imidlertid ændrede ministeriet holdning, så indtil videre gælder
genåbningen alene for de ældste
børn. Også her er der børn, som har
fået tidspunktet for deres eksamener
udsat i fire måneder.
På projektet i Entebbe er alle kost-

skolebørnene tilbage. Derimod er
dageleverne fortsat hjemme.

Kenya – alle ferier aflyst
Frygten for at skolelukningen ville
fortsætte efter nytår, er heldigvis gjort
til skamme. Alle børnene er tilbage
på Lipela projektet i Kenya efter
at have været sendt hjem til diverse familiemedlemmer siden marts.
Skolegangen har været normal siden
begyndelsen af januar, men alle
eksaminer er skudt i seks måneder.

Bulgarien

Endvidere er alle ferier aflyst i 2021,
så børnene kan indhente hovedparten af det, der er tabt under nedlukningen.

3-dages uge i Cambodia
Også på projektet i Cambodia er alle
børnene tilbage i skole. Dog har de
kun 3-dages skema, da regeringen
har opfordret skolerne til at have så
få elever i klasselokalerne som muligt.
Derfor er børnene delt op og
har forskellige skoleskemaer.

Det nye tøj vakte
glæde midt i
corona-trængslerne

– de små er tilbage i skolen, den virtuelle
undervisning fungerer ikke
AF ASTRID MØLLER, PROJEKTANSVARLIG
I Bulgarien er skolerne kun åbnet for
de små børn, mens de store elever
må nøjes med virtuel undervisning
derhjemme. Problemet er, at det ikke
fungerer. Internet, computere og
mobiltelefoner er ikke noget fattige
familier har. Så børnene får ingen
eller kun delvis undervisning.
Lige nu venter vi på besked fra myndigheder om fortsatte restriktioner
eller ej.
Vi har heldigvis ikke fået meldinger

om coronasyge børn, kun om vanskeligheder med at holde dem hjemme.
En glædelig ting er også, at de tre
boligenheder i Dupnitsa, der er taget
i brug efter lukningen af det gamle
børnehjem, viser sig at fungere rigtig
godt til de forskellige aldre og behov.
Ved flytningen til de nye boligenheder fulgte også nyt tøj m.m. via
VB-støtten og vinterforsendelser fra
Danmark, som blev modtaget med
glæde midt i alle coronatrængslerne.
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Historien om en dreng
Egentlig var Verdens Børn ikke på udkig efter nye projekter, men Seeta CUPS var for oplagt og meningsfyldt

De farvestrålende
lædervarer kan sælges
på markedet

AF KRISTINA ANDERSEN, PROJEKTANSVARLIG
Som relativ ny projektansvarlig for
Mukono Children’s Home har jeg
siden foråret 2017 besøgt skolen og
hjemmet to gange om året. Dels
den tilsynsrejse, som Verdens Børn
betaler deres projektansvarlige, dels
en for egen regning – fordi jeg blev så
forelsket i Uganda og alle de skønne
børn, at jeg ikke kunne nøjes med et
årligt besøg.
Allerede på mit første besøg bemærkede jeg en dreng, Kyakuwa, i
børnehaveklassen, der havde en anden adfærd, end de øvrige børn. Til
hverdag arbejder jeg med unge, der
har særlige behov, og jeg genkendte
nogle af de særlige træk ved drengen.

Det store tabu
I takt med at han blev ældre, blev
det kun tydeligere, at han havde et
udviklingshandicap. Jeg talte flere
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gange med ledelsen på Mukono om
det, men den veg udenom.
Til sidst insisterede jeg på, at vi drøftede drengen og hans fremtidsmuligheder. Samtalen forklarede ledelsens
tilbageholdenhed.
Handicaps er et stort tabu i Uganda, og drengens historie var kort og
tragisk: Hans mor er selv udviklingshæmmet, han var resultatet af en
voldtægt.
Fortællingen gjorde dybt indtryk på
mig. Jeg aftalte med Mukonos ledelse,
at jeg fandt en fadder til ham gennem
Verdens Børn, mod at de – indtil mit
næste besøg – fik undersøgt hvilke
specialskoler, der fandtes i nærområdet. Det var jo tydeligt, at drengen
aldrig ville kunne bestå optagelsesprøven til 1. klasse, og han kunne jo
ikke gå børnehaveklassen om, til han
blev 18 år.

I oktober 2018 kørte vi så ud for at
se på en specialskole – Seeta CUPS
– der lå i nabobyen Seeta. Mine
forventninger til skolens faglighed var
ikke store. Og hvor blev de gjort til
skamme!
Jeg så en stor folkeskole med to gruppeordninger: Den ene for børn med
hørehandicap, den anden for børn
med udviklingshandicap.
I begge gruppeordninger mødte jeg
et kompetent, engageret og veluddannet personale. Med varme og tydelig
kærlighed til børnene arbejdede de
for, at alle børn – handicap eller ej –
skulle have mulighed for at nå deres
største potentiale i livet.

Start på samarbejdet
Efter besøget på Seeta CUPS kontaktede vi drengens bedsteforældre,
der er hans værger, for at høre, om vi
måtte tilbyde ham skolegang på Seeta
CUPS. Det ville indebære, at han
skulle bo på det tilhørende skolehjem

Al begyndelse er svær

Om gruppe
ordningerne
Tegnsprog bliver
modersmålet
I gruppeordningen for børn
med hørehandicap, har børnene typisk ikke noget sprog, når
de starter på skolen.
Den første opgave er derfor at
give dem et modersmål, som
for de flestes vedkommende
bliver tegnsprog.
Når børnene mestrer deres
modersmål og har tillært
sig basale skolefærdigheder
svarende til 2. klasses niveau,
bliver de integreret i de almene
klasser med en døvetolk.
Dermed lærer de at begå sig i
det almene uddannelsessystem
blandt hørende børn, hvor de i
øvrigt klarer sig helt på niveau
med de øvrige børn.

i ugens løb, da der var for langt at gå
mellem skole og hjem hver dag.
Bedsteforældrene sagde heldigvis ja,
og i juni 2019 startede drengen på
Seeta CUPS.
I marts 2019 besøgte jeg Seeta CUPS
for anden gang. "Vores" dreng strålede. Han havde ikke tidligere haft et
talesprog, men hilste mig nu velkommen med et ”hallo”, mens han stolt
vidste mig det sytøj, han var i gang
med. Det var stadig på begynderniveau, men han arbejdede koncentreret og med stort gå-på-mod. Han var
en helt anden og gladere dreng, og
jeg var virkelig imponeret.
Jeg arbejder selv med specialundervisning i Danmark, og var ikke i tvivl:
Vi måtte starte et samarbejde mellem
Seeta CUPS’ gruppeordninger og
Verdens Børn, så flere børn med
handicaps kunne få samme mulighed.
Heldigvis var Verdens Børns bestyrelse enige, og samarbejdet begyndte
efteråret 2019.

Sådan en som ham
Sidste gang jeg besøgte Seeta CUPS
var i februar 2020. På daværende
tidspunkt var der seks fadderbørn
på skolen. Kyakuwa hilste på mig
med hele sætninger på engelsk, han
havde det godt og var glad for skolen,
fortalte han. Han havde lært at arbejde i læder og reparere sko, så det
gjorde han for naboerne, når han var
hjemme i landsbyen på weekend og i
ferierne.
Ikke alene kan han nu bidrage til
husholdningen derhjemme, men han
har opnået stor respekt i nærmiljøet.
Naboerne kommer ofte og ser på,
mens han arbejder. De er forbløffede over, at ”sådan en som ham”
kan udføre et solidt og nyttigt stykke
arbejde.
Derved er han med til at nedbryde
den negative stigmatisering, som
hersker omkring handicappede i
Uganda.

De handicappede
lærer fra sig
I gruppeordningerne for ud
viklingshandicappede lærer
børnene basale skolefærdigheder, men først og fremmest
håndværksmæssig kunnen, så
de kan opnå en grad af selv
forsørgelse.
Børnene producerer flotte
ting, som håndtasker, punge,
dækservietter og nøgleringe,
der kan sælges på markedet.
Desuden lærer de at reparere
sko, tøj, og sy knapper i, hvilket
de også kan tjene penge på.
De almene 6. og 7. klasser på
Seeta CUPS undervises også i
håndværksmæssige færdigheder, og her fungerer børnene
fra gruppeordningen som
undervisningsassistenter for
lærerne, når de skal instruere
børnene uden handicaps.
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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.

I DEN KOLDE COVID-19-TID: TING FRA HER
OG FRA DEN STORE VERDEN
Butikken har nye og gammelkendte ting til dig selv, som
værtinde- eller fødselsdagsgaver.
De kendte ting: Børn-tegner-børn og engle, bogen Kærlighed til verdens børn, se https://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! Er der noget for

VARME
I DEN KOLDE TID
Hvedevarmepude

dig, så ring eller mail til Bente Fabech, tlf. 2336 6328 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. Portoen er beregnet på
køb af et stk. og kan blive lidt dyrere, hvis du køber flere.
Evt. overskud går til Verdens Børn.

MULEPOSER
God erstatning for plastposer
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 Dalsvinget 6, 6400 Sønderborg. 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

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

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

Per Lintrup,
tlf. 22 79 03 08
phl@verdensboern.dk
Happy Home (1318)

Kasserer
Arne Kærlyt
tlf. 51 29 30 97
AEK@verdensboern.dk

Nordindien
Merete Hansson
tlf. 23 37 05 62
mh@verdensboern.dk
Santibari (1337)
Dip children's Campus (1313,
1314)
Albella Boys Home (1310,
1317)

Bente Fabech
tlf. 23 63 63 28
bf@verdensboern.dk
Flemming Bjørk Pedersen
tlf. +46 152 108 19
fp@verdensboern.dk
Betina Sandberg Christensen
tlf. 26 83 00 70
bsc@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.

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)
Tue Bo Hansen
tlf. 31 67 80 90
TBH@verdensboern.dk
Kakundi (1326)
Betina Sandberg Christensen
tlf. 26 83 00 70
bsc@verdensboern.dk
Madera (1323)

SPISEPINDE FRA
CAMBODIA
Længde ca. 22 cm.
Pris 60 kr. for seks stk.

ORGANISATION

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

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

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
Fradragsregler
Hele bidraget er fradragsbe
rettiget, dog max 17.000 kr.
Særlige regler hvis du binder
dig for 10 år og for gavebreve,
Husk adresseændring
Sendes til
fadderskab@verdensboern.dk
Lokalafdelinger
Svendborg
Helle Holten
Nyvej 30,
5762 Vester Skerninge
tlf. 23 80 71 44
Sønderborg
Elsa Jefsen
Damparken 3, 1.
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 72 50

Økonomi
Indtægten udgjorde 6,2 mio kr.
i 2019;
administrationsomkostninger
4,2. pct.
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Mad for en halvtredser
om måneden
Der er mange muligheder
for at give børn i den 3. verden et løft
Kernen i Verdens Børn hjælp er
fadderskaber, hvor man ”adopterer”
et barn og hver måned betaler for
barnets skolegang, mad, medicin,
materialer og et sted at bo.
Men der er også andre, knapt så forpligtende, måder at bidrage på.
Et madfadderskab for eksempel.
For en halvtredser om måneden kan
du sikre, at der altid er penge til, at
børnene kan få sund og nærende kost
– også i kritiske perioder med tørke,

strejker eller andet udefrakommende,
der sender madpriserne på himmelflugt.
Du kan øremærke de 50 kr. til et
projekt, eller lade os sende pengene
derhen, hvor de her og nu gør mest
gavn.
Er du mere til ad hoc donationer, kan
du støtte et af Verdens Børns skoler
og børnehjem, en projektstøtte.
Vi har 20 projekter i seks lande.
Beløbets størrelse bestemmer du selv,
og pengene bruges til drift, mindre

vedligeholdelse, indkøb af skolemateriel og andre nyanskaffelser.
Alle pengene går selvfølgelig ubeskåret til børnene.
Vores omkostninger til administration
udgør 4,2 procent.
Læs mere på www.verdensboern.dk
eller inde i bladet.

