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Indledning 

2020 har været et specielt år ikke bare for Verdens Børns aktiviteter i Danmark, men i 

særdeleshed også for alt det arbejde, der har foregået lokalt ude på de skoler og hjem, vi 

støtter. 

Vores normale virke handler om at støtte børn og unge, så de kan modtage undervisning 

og bestå eksaminer eller gennemføre erhvervsrettede træningsforløb med sigte på 

fremtidig selvforsørgelse. 

Med COVID19-pandemien og nationale nedlukninger af både skoler og virksomheder, er 

de børn vi støtter, og de landsbyer de kommer fra hårdt ramt. Vi har hørt om 

massevandringer i Indien, hvor fattige daglejere valgte at trodse udgangsforbud og vandre 

i dagevis fra storbyen til deres landsby i håb om at finde mad. Fra Uganda fik vi ligeledes 

rapporter om pludselig overbefolkning af små landsbyer og et stort pres på resurser som 

mad, vand og medicin. 

Vi besluttede derfor allerede i juni 2020, at vi var nødt til at støtte vores skoler og hjem lidt 

anderledes end normalt for at beskytte så mange som muligt af ”vores børn”, mod de 

forventede følger af pandemien.  

En del af planen var at fortsætte med at sende alle fadderbidrag til vores skoler og hjem 

selvom mange børn var hjemsendt. Vores lokale ledelser har blandt andet brugt midlerne 

på at købe madrationer, der er blevet leveret til det hjemsendte barn. Madrationerne har 

været i en størrelse så også deres søskende har kunnet få del i den. 

Den anden del af planen var at etablere en katastrofepulje på mere end 400.000 kr. 

Pengene kom fra vores reserver (egenkapitalen), og de er sendt ud til hovedparten af 

vores projekter. De er blandt andet blevet brugt til sikring af skoler og hjem, så de kunne 

være klar til at modtage børn og unge, når genåbningen blev en realitet. Men en del er 

også blevet brugt til yderligere madindkøb og madrationer.  

Vi har haft mange diskussioner i bestyrelsen i løbet af 2020 om, hvordan vi skulle hjælpe 

og vi har endnu ikke et fuldt overblik over resultaterne af den ekstraordinære støtte. I løbet 

af 2021 og i takt med, at skolerne får lov til at genåbne, vil vi se hvor mange børn, der 

kommer tilbage og genoptager deres skolegang. Målet var og er stadig at reducere 

risikoen for, at børn fra vores skoler og hjem sulter, dropper skolen til fordel for 

børnearbejde eller desperat bliver giftet væk mod betaling til familien. 

Fundamentet for Verdens Børn har altid været loyale og trofaste bidragsydere, faddere, 

projektstøtter og virksomhedsstøtter. Også i 2020 i den meget specielle situation, har alle 

Verdens Børns bidragsydere vist sig som et fast fundament og fastholdt støtten. En støtte 

der i 2020 ikke kun er gået til betaling for skolegang, men også uden tvivl har været med til 

at redde børns liv. 

Den støtte er vi alle i Verdens Børn og ikke mindst de lokale ledelser dybt taknemmelige 

for.  
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Pige i Indien, der lige har fået udleveret en madration til at tage med hjem  
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Bestyrelsesarbejde og anden mødeaktivitet i centrale grupper 

Den planlagte VB-generalforsamling i april blev flyttet til 15. august pga. af COVID19 og 

forsamlingsrestriktioner. På selve generalforsamlingen var det et godt fremmøde med 

omkring 30 medlemmer og blandt andet en del interesserede faddere, der bidrog til en god 

dialog.  

Kort efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med formand Tue Bo 

Hansen, næstformand Merete Hansson og Arne Kærlyt trådte til som ny kasserer. 

Derudover startede bestyrelsen ud med en besætning af Bente Fabech, Bodil Mortensen, 

Flemming B. Pedersen, Per H. Lindrup, Betina S. Christensen og Hans-Jørgen Pedersen 

og uden tilknyttede suppleanter.  

Der skete desværre et par ændringer kort tid inde i perioden. I november måtte Bodil 

Mortensen træde ud af bestyrelsen og aflevere alle bogføringsopgaver pga. sygdom. Per 

H. Lindrup var også nødt til ved årsskiftet at træde ud af bestyrelsen pga. manglende tid 

og nyt PA-ansvar for et projekt i Indien. 

Både Bodil Mortensen og Per H. Lindrup skal have stor tak for mange års arbejde for 

Verdens Børn. En betydelig indsats, der kun er blevet endnu mere tydelig efter at deres 

opgaver har skullet fordeles på et antal nye frivillige.    

Arne Kærlyt har overtaget regnskabsansvaret for VB og en midlertidig gruppe har 

overtaget bogføringsarbejdet. Der arbejdes på en mere permanent løsning.       

Mangeårige bestyrelsesmedlem og tidligere formand; Flemming Bjørk Pedersen har 

meddelt at han ikke genopstiller til den næste periode.  

Flemming startede som support for en PA i Uganda i 201. Dernæst blev han PA for skolen 

Rubaga i tre år. Bestyrelse trådte han ind i i 2012, hvor hans 22 års erfaring med 

ulandsarbejde har været vigtig for Verdens Børn. Efter en årrække som formand har 

Flemming fra 2018 fungeret som menigt medlem af bestyrelsen. Flemming har været den 

stabile og principfaste mentor for bestyrelsen og har altid lagt mange timer i arbejdet for at 

sikre, at alt blev håndteret som aftalt og at Verdens Børn til en hver tid havde 

troværdigheden med sig. Det er specielt vigtigt for en lille organisation som Verdens Børn, 

da troværdighed er det der sikrer vores virke.  

Bestyrelsen i Verdens Børn vil også gerne sende en stor tak til Flemming for de mange års 

ihærdige indsats for Verdens Børn og ønsker Flemming alt det bedste fremover.    

Mødeaktivitet 

Bestyrelsen har afholdt syv bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, og de har 

alle været digitale via Google Meet. Vi har i 2020 ikke formået at afholde fællesmøder for 

frivillige. Det vil vi forsøge at gøre digitalt i 2021  

Som med mange andre ting er der en del arbejde, der ikke har haft den samme aktivitet 

som andre år. Som tidligere nævnt har vi også etableret en bogføringsgruppe, og 

derudover har kommunikationsgruppen kørt selvstændigt dog med noget reduceret 

bemanding.      
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Økonomi og IT 

Det regnskabsmæssige resultat for 2020 har været som forventet med et underskud, der 

skyldes beslutningen om at etablere katastrofepuljen og sende dem ud til projekterne. 

Arne Kærlyt har på kort tid skabt sig et godt overblik over vores økonomistruktur og har 

gennemført forbedringer både i økonomisystemet og i regnskabsopfølgningen. VB har 

godt overblik over økonomien, men det ændrer ikke ved, at vores 

administrationsomkostninger er steget (primært pga. IT), og at vi ikke har tilstrækkelig 

fundraising aktiviteter til den form for omkostninger 

Resultatudvikling seneste 4 år: 

 

Fadderbidrag og projektstøtte: 

Fadderbidrag og projektstøttebidrag udgør størstedelen af Verdens Børns økonomi. I 2020 

har faddere støttet med næsten 3.6 mdkk og projektstøtterne har doneret 0,6 mdkk. VBs 

arbejde består her i at videreformidle de totale beløb ud til skolerne og hjemmene og 

samtidig sikre, at de også anvendes korrekt. I 2020 har vi totalt set sendt 4,4 mdkk ud som 

bidrag fra faddere/projektstøtter/uddannelsesfonden og projektfonden.  

VBs interne omkostninger og økonomi:   

Vores interne økonomi handler om de omkostninger, vi er nødt til at have for at: 

- sikre at vi får nye faddere (markedsføring),  

- sikre at vi kan fastholde eksisterende faddere ved løbende information om 

udviklingen og effekten af deres støtte (medlemsbladet og porto til sommerbreve),  

- sikre at de penge vi sender ud også anvendes korrekt (kontrolrejseudgifter), 

- sikre data vi har på fadderbørn og faddere håndteres på sikker vis (IT-system). 

- sikre accountability overfor bidragsydere og danske myndigheder, samt at vi får 

indberettet korrekt til SKAT ifm. gaver (IT-system). 

Til disse omkostninger søger vi hvert år fonde og andre midler og medlemskontingenter 

bruges også på dette. I 2020 havde vi en samlet indtægt til dette område på 567.000 dkk 

og vores samlede omkostninger til at drive Verdens Børn i 2020 beløb sig til 354.000 dkk.  

I Verdens Børn sikrer frivilligheden lave administrationsomkostninger  

Hvis vi sammenholder alle indsamlede midler med, hvad det koster at drive Verdens Børn    

    

 

 

i 1000 kr. 2017 
Faktisk 

2018 
Faktisk 

2019 
Faktisk 

2020 
Faktisk 

2020 
Budget 

2021  
Budget 

Fadder - indbetalt 3,577 3,570 3,614 3,597 3,600 3,955 

Indtægter totalt 6,252 5,397 6,160 5,172 5,128 5,483 

Fadderbørn - udbetalt 3.596 3,984 3,650 3,672 3,700 4,135 

Donationer+omk totalt 5,616 5,626 5,836 5,573 5,378 5,899 

Resultat 636 (- 229) 324 (- 401) (- 250) (- 416) 

% 2017 
Faktisk  

2018 
Faktisk 

2019 
Faktisk 

2020 
Faktisk 

2021 
Budget 

Projekt admin % 3,3% 3,2% 4,2% 3,7% 6,0% 

VB Total admin % 8,8% 12,2% 9,6% 6,9% 10,8% 
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Udvikling i antal medlemmer og ikke øremærkede bidrag: 

 

 

 

 

 

(*) Bidrag til Verdens Børn doneret uden øremærkning 

(**) Beløbet inkluderer ikke 700 t.kr. fra den daværende tøjindsamlingsaftale  

I 2020 havde vi igen mange kontingentbetalende medlemmer, hvilket resulterede i 202 

t.kr., der bland andet er blevet brugt både på børn, der mistede deres fadder og på 

kommunikationsmaterialer såsom medlemsbladet.     

Manglende betalinger og fadderløse børn: 

Når en betaling udebliver fortsætter Verdens Børn, af princip, betalingerne indtil fejlen er 

rettet eller en ny løsning er fundet. Børn der først er begyndt, bliver altid støttet indtil 

afgangseksamen.   

Vi ved at mange manglende betalinger ofte skyldes nyt kreditkort eller andre systemfejl, 

hvor fadderen faktisk gerne ville betale, men ikke var opmærksom på fejlen.  

Vi har i 2020 besluttet at overgå/opgradere til medlems- og regnskabssystemet CAMP365, 

hvori der også er en mulighed for at sende automatiske påmindelser. Det forventer vi 

kommer til at have en god effekt på området. Det nye system vil være igangsat fra 1.maj 

2020.    

Børn, der er blevet inkluderet i vores fadderskabsprogram, men som senere har mistet 

deres fadder (fadderløse børn) har været, og er stadig et område vi skal kontrollere og 

styre for at sikre, at vi ikke dræner vores egenkapital.  

Fadderløse børn: 

 

 

 

 

(*) Et fadderløst barn støttet direkte af Verden Børns reserver kostede i 2020 1320 kr.  

Opfølgning på lokale regnskaber 

I Verdens Børn arbejder kontinuerligt på at sikre, at alle projekter afleverer regnskab årligt i 

henhold til den gældende samarbejdsaftale. Kvaliteten af de modtagne regnskaber 

varierer en del, og der arbejdes med løbende forbedringer. 

Antal 2017 
faktisk 

2018 
faktisk 

2019 
faktisk 

2020 
faktisk 

# Medlemmer  786 905 1.383 1.264 
     

 Kontingenter 79 tkr. 92 tkr. 221 tkr. 202 tkr. 

 Bidrag (*)  160 tkr. 266 tkr. 237 tkr. 182 tkr. 

 Webshop   -3 tkr. 5 tkr. 

Værdi i tkr. 239(**) 358 tkr. 457 tkr. 390 tkr. 

Fadderløse børn 2017  
Faktisk 

2018  
Faktisk 

2019  
Faktisk 

2020 
Faktisk 

Antal  54 børn 111 børn        64 børn 58 børn 
VB Omkostning (*) 71 tkr. 147 tkr. 84 tkr. 77 tkr. 
     
Børn 100% i udd. fonden 47 55 43 38 
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Børnene og projekterne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal faddere og projektstøtter: 

 

 

(*) Projektstøtter er en blanding af engangsstøtter og faste projektstøtter 

Vi har igen i år oplevet et mindre fald i antallet af støttede børn, hvis vi kigger på Verdens 

Børn som helhed. 2020 har ikke været et let år, og vi har oplevet faddere, der har været 

nødt til at opsige deres engagement og støtte til et eller flere fadderbørn i Verdens Børn. 

Til gengæld oplevede vi en stor interesser fra nye faddere og virksomheder i december 

2020, hvor der var et stort antal nye børn, der blev indskrevet i programmet. Denne 

Land Antal børn støttet Projektansvarlige 

Projekt 2017 2018 2019 2020 PA PAA 

Cambodja  0 18 19 6% øgning  

Bright Hope Cambodja (nyt)   18 19 Camilla P Trine P 
       

Bulgarien 104 97 96 98 2% øgning  

Lukovit 18 18 19 19 Astrid M Rumyana D 

Mechka 50 48 48 50 Astrid M Rumyana D 

Dupnitsa 36 31 30 29 Astrid M Rumyana D 
    

 
  

Sri Lanka 174 170 173 170 2% fald  

Senkadala Deaf & Blind 81 77 80 77 Ludwig N Maja N 

National Councel for the Deaf 93 93 97 94 Ludwig N Maja N 
    

 
  

Indien 1334 1299 1222 1190 3% fald  

Albella 117 111 98 88 Merete H Jess 

DIP Children´s Camp 321 308 299 291 Merete H Jess 

Khelagar 126 117 110 98 Flemming W Lars M 

Santibari 70 69 54 52 Merete H Jess 

Happy Home 127 137 133 140 Per L Hanne M 

Kariyalur 71 68 67 65 Hanne M Per L 

Sct. Joseph 455 439 413 408 Kirsten B Sanaa, Ann  

V. Sithur 47 50 48 48 Hanne M Per L 
    

 
  

Uganda 627 630 651 641 2% fald  

Mukono 241 241 248 234 Kristina A Marie N 

Madera 218 222 231 226 Betina S Annette R 

Kakundi 131 132 134 138 Tue H Hans-Jørgen  

Entebbe 37 35 37 37 Marie N Kristina A 

Seeta (nyt)   1 6 Kristina A Marie N 
    

 
  

Kenya       
Lipela 50 50 50 50 Lars B  

    

 
  

Total 2289 2246 2210 2168 2% fald  
       

Antal 2017  2018 2019 2020 

Unikke faddere  1588 1618 1613 

Projektstøtter (*) 87 148 197 192 
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aktivitet med nye fadderskaber er dog i de fleste tilfælde først opstartet i medlemssystemet 

fra 1. januar 2021 og derfor ikke en del af denne status.  

Vi har oplevet en netto afgang af faddere på bare 5 stk. ud af 1618, hvilket er mere end 

tilfredsstillende for et COVID19 år. Nu er den vigtigste opgave angående faddere at sikre 

dem så god og rettidig information i tilfælde af, at deres fadderbarn ikke er kommet tilbage 

på skolen eller hjemmet efter genåbningen. Vi vil rigtig gerne kunne opretholde vores 

nuværende niveau af støtte for at kunne sikre så god og værdifuld skolegang som muligt. 

Kontrolbesøg på projekterne var kun muligt i de første par måneder af 2020, hvor tre 

projekter blev besøgt i Indien. Vi har altså haft et år hvor den allerede opbyggede tillid 

imellem Verdens Børn, Projektansvarlige og lokale ledelser er blevet testet af og resultatet 

har været langt over vores forventninger.  

Som nævnt så har vi fastholdt overførslen af støttekroner og endda valgt at sende 

yderligere 455.000 kr. ud til projekter i forsøget på at afhjælpe nogle af konsekvenserne 

ved COVID19. De lokale ledelser har taget den særlige opgave på sig, og de har haft 

lærere engageret i at forberede madrationer og få dem delt ud til de børn og familier, der 

var mest pressede. Dette har de gjort samtidig med, de har arbejdet på at forberede deres 

skoler og børnehjem til at børnene kunne vende tilbage. Det er ikke den slags aktiviteter, 

vi normalt arbejder med i Verdens Børn, men vi besluttede meget tidligt i processen, at vi 

var nødt til at forsøge at hjælpe så mange af børnene som muligt. 

Frivillige 

Som nævnt, så er vi i gang med at etablere en gruppe, der skal tage sig af nye og allerede 

aktive frivillige. De skal sikre, at de lander godt i Verdens Børn og samtidig være med til at 

afdække nye behov for frivillige. Arbejdet begyndte i oktober, og vi tror på en god start på 

det område i løbet af 2021.  

Når vi søger frivillige, er der ofte en del der søger opgaverne. Vi skal blive bedre til at 

udnytte interessen og sikre så høj en fastholdelsesgrad som muligt. I dag har vi ca. 35 

aktive frivillige, der arbejder med standardopgaver og ca. 15, der træder til efter behov. 

Verdens Børn har ca. 50 frivillige tilknyttet. Disse arbejder med alt fra:  

- Projektstyring - der sikrer projektmidler anvendes som tiltænkt 

- Administration - der sikrer at vi har rette information mellem faddere og projekter 

- IT - der sikrer pålidelige systemer, der understøttet arbejdet 

- Økonomi - der sikrer at vi har styr på ind- og udbetalinger 

- Frivillighåndtering – der er ny, men skal forbedre vores arbejde her 

- Kommunikation og markedsføring – der skal sikre kendskab til vores arbejde 

- Fundraising – (ikke en egentlig gruppe på plads i dag)    
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Kommunikation og digital markedsføring 

Zeynep Basoda har sammen med kommunikationsteamet stået for udsendelse af 

nyhedsbreve, kampagner, annoncering og vores tilstedeværelse på Facebook, LinkedIn 

og Instagram. 

Medlemsbladets er udsendt i tre flotte numre med interessante artikler skrevet af 

projektansvarlige og andre frivillige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoMe-teamet fokuserer på Instagram, Facebook og LinkedIn for at få så meget 

information som muligt ud til faddere og andre interesserede.  

https://www.instagram.com/verdensboern 

https://www.facebook.com/verdensborn 

https://www.linkedin.com/company/verdens-børn-international-børnehjælp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/verdensboern
https://www.facebook.com/verdensborn
https://www.linkedin.com/company/verdens-børn-international-børnehjælp
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Hjemmesiden: Med den opdaterede hjemmeside, arbejdes der nu på digital 

markedsføring for at lede flere nye faddere ind til Verdens Børn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores nyhedsteam har været udfordret af, at der projektansvarlige ikke har været ude på 

projekterne og derfor ikke har haft gode interessante historier at byde ind med. Vi forventer 

i 2021 at kunne bringe flere relevante og ikke mindst positive nyheder ud via 

nyhedsbrevet. 

Fundraising 

Planen for 2020 og 2021 blev beskrevet i den sidste årsberetning, og den er stadig den 

samme:  

Vi vil etablere en gruppe af frivillige trænede fundraisere i Verdens Børn. Formålet 

med denne gruppe bliver at styrke arbejdet med at rejse midler fra danske fonde og 

virksomheder og forhåbentlig også derved finde og etablere et samarbejde/partnerskab 

med én eller flere nye hovedsponsorer til Verdens Børn  

Vi har ikke formået at komme meget videre med dette arbejde, men vi tror stadig på, at vi i 

2021 vil kunne flytte os markant på dette område. Uden systematisk og struktureret 

fundraising kan vores økonomi ikke hænge sammen på den lange bane.  
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Bidragsydere – Et par fantastiske eksempler 

                dk company 

 

 

 

 

        http://www.dkcompany.dk/ 

 

 

               

              

              

                Århus Klunserne 

 

 

 

 

 

 

 

            Sankt Petri Kirke  

dk Company er en af Europas ledende 

leverandører af mode- og livsstilstøjmærker til 

både piger, drenge, kvinder og mænd. De 

samarbejder med et stort antal organisationer 

for at sikre så bæredygtige produkter som 

muligt. 

I Verdens Børn er de hovedsponsor for vores 

projekt i Cambodja (Bright Hope Cambodja), 

hvor de har engageret sig og taget et stort 

ansvar for at holde børnehjemmet økonomi 

fornuftigt. Det betyder at 19 børn og unge, der 

uforskyldt har HIV, får hjælp til at lære at leve 

med HIV og samtidig hjælp til at finde deres 

plads i verden. 

Aarhus Klunserne er en frivillig og folkelig 

hjælpeorganisation, der blev etableret i 1984. 

Deres målsætning er støtteprojekter verdenen 

over. I mere end 30 år har Århus Klunserne 

beskæftige sig med humanitært arbejde ved 

salg af genbrugsting. 

Aarhus Klunserne har støttet Verdens Børn i 

mange år hvor de er med til at sikre mere end 

30 børn skolegang og muligheden for en lysere 

fremtid.  

Sct. Petri Kirke er kirke for den tyske menighed i 

København. De har i en årrække støttet i mere 

end 10 fadderbørn fordelt på næsten alle vores 

projekter. 

De får penge ind via kollekt efter højmesserne, 

men også den årlige koncert med Sct. Petris 

eget skolekor og orkester "Liebe Alte 

Weinachtslieder". Her går entreindtægterne 

ubeskåret til VB 

Derudover doneres også løbende bidrag til 

specifikke behov på de enkelte projekter 
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Afrunding  

2020 var et specielt år for alle. Verden blev sat i stå af COVID19 og samtidig blev det 

meget synligt, hvor stor forskel der er på de økonomiske og sociale forhold i I- og U-lande. 

I U-landene lever rigtig mange mennesker stadig af de penge de kan tjene fra dag til dag 

og uden mulighed for at spare op til dårligere tider.  

Der er i mange år kæmpet en stor kamp i udviklingslandene for at sikre børn den 

barndom, de har fortjent. Muligheden for at være barn, gå i skole og føle sig sikker imens 

er naturligvis væsentlig for et barns og et lands udvikling.  

På få måneder i 2020 oplevede vi et stort tilbageskridt, hvor eksempelvis unge piger igen 

kunne blive giftet bort for at sikre resten af familien, eller hvor børnene kunne blive nødt til 

at gå i arbejde for at tjene lidt penge til familiens overlevelse.        

I de lande vi opererer i, er skolegang ikke en selvfølge og motivation er også noget de 

lokale ledelser skal i gang med at genoprette efter at skolerne har været lukket ned så 

længe. Det handler Ikke om motivation til at lave lektier som i Danmark, men motivation til 

at vælge skolegang og det lidt længere sigte fremfor den kortsigtede løsning med et 

lavtlønnet og måske usundt/usikkert arbejde. 

Vi håber og tror på at rigtig mange af vores elever og børnehjemsbørn returnerer og 

genoptager deres skolegang og de lokale ledelser vil gøre alt hvad de kan.   

Alle faddere, sponsorer og frivillige skal have en stor tak for den støtte og indsats I 

alle donerer til Verdens Børn. I burde alle opleve en af vores skoler eller børnehjem med 

egne øjne og derved se, hvor stor betydning jeres bidrag har for de enkelte børn og 

dermed også lokalsamfundene og på længere sigt landets udvikling.  

April 2021 

 


