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LEDER

2021 er godt i gang, 
men der er 

stadig store udfordringer
Covid-19 huserer stadig på vores projekter, 

katastrofefonden fortsætter 
– og så har vi brug for kvalificerede hænder til et nyt bogføringsteam

AF TUE BO HANSEN, FORMAND

De fortæller om den meget positive effekt, 
det forhøjede fadderbidrag har

Jeg havde inderligt håbet, at vi på 
nuværende tidspunkt kunne fokusere 
mere på fremgang og de positive 
fremtidsudsigter efter pandemien, 
men desværre nej. Specielt er Indien 
hårdt ramt. På side 6-7 i bladet er der 
en oversigt over situationen på vore 
projekter – som den ser ud i skriven-
de stund.

På grund af  pandemien er det nu 
mere end 12 måneder siden, vi sidst 
har haft projektansvarlige til at aflæg-
ge kontrolbesøg på deres projekter, og 
det ser heller ikke ud til at det bliver 
muligt at komme afsted i 2021. 

20 kr. gør en forskel
Heldigvis tager de lokale ledelser 
stort initiativ og sender også jævnligt 
statusrapporter til os, så vi stadig 
har et godt overblik over, hvordan 
det går, og hvordan den økonomiske 
situation ser ud. 
En af  de ting de blandt andet fortæl-
ler os, er den meget positive effekt, 
det forhøjede fadderbidrag har. 

20 kr. ekstra om måneden kan synes 
som en lille ændring for den enkelte 

fadder her i Danmark, men for vores 
skoler og børnehjem betyder det 
faktisk, at deres budgetter er øget 
med gennemsnitligt 15%. Det gør 
det muligt for projekterne at forbedre 
både kvaliteten af  børnenes daglige 
måltider og deres skolearbejde. 20 kr. 
pr. måned gør en stor forskel.   

Personligt vil jeg gerne igen takke alle 
jer faddere, der har fastholdt støttebi-
dragene og derved sikret vores skoler 
og børnehjem stabil økonomi og 
muligheden for at yde en ekstra hjælp 
i nærområdet 

Katastrofepuljen fortsætter
I slutningen af  april afholdt vi digital 
generalforsamling i Verdens Børn og 
fik i den forbindelse sammensat den 
nye bestyrelse. En af  de første opga-
ver, vi har, er at se, hvordan vi kan 
yde ekstraordinær støtte til vores sko-
ler og hjem og de tilknyttede børn. 

I 2020 oprettede vi en stor katastrofe-
pulje, der dækkede alle Verdens 
Børns projekter. Puljen fortsætter i 
2021, hvor vores fokus nødvendigvis 
vil være mere rettet mod Indien 

– men ikke kun. Katastrofepuljen er 
selvsagt åben for alle projekter, der 
måtte have et ekstraordinært behov.  

Hjælp – på de indre linjer
Som tidligere beskrevet arbejder vi 
på at ændre platform for vores med-
lems- og økonomisystem. 
Vi har brug for en mere fremtidssik-
ret løsning, der også kan automatisere 
flere af  vores administrations-pro-
cesser. Den oprindelige dato for 
ændringen var sat til 1. april, men vi 
har været nødt til at skubbe den til 1. 
juni, da vi ikke var klar til skiftet. 

I forbindelse med systemændringen 
vil vi også oprette et nyt bogføring-
steam. 
Hvis du, eller én du kender, er inte-
resseret i at involvere sig som frivillig 
i Verdens Børn, kan du læse om 
opgaven på side 4 i dette blad. 
Vi har altid brug for flere frivillige, 
der vil gøre en forskel.  
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KORT NYT

Vores formål i Verdens Børn har altid handlet om at sikre 
så mange børn som muligt en grundskoleeksamen. Det er 
stadig meget relevant i de lande, vi arbejder i, men der er 
også et stigende behov for at kunne hjælpe nogle af  børne-
ne videre i uddannelsessystemet. 

At kunne regne og skrive er en vigtig forudsætning, men 
det er ikke altid nok til at kunne få arbejde og blive selvfor-
sørgende. Vi har mange positive historier om VB fadder-
børn, der er blevet sygeplejersker, er kommet på universi-
tetet eller på anden vis har videreuddannet sig og derefter 
er vendt tilbage til deres lokalsamfund for at give tilbage.

Det vil vi gerne kunne bidrage endnu mere til.  
  

Mere fokus på videreuddannelse
Verdens Børn har for nylig fra et mangeårigt medlem 
arvet et anseeligt beløb, hvoraf  600.000 var testamenteret 
specifikt til videreuddannelse af  unge. 

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at sætte mere fokus på 
videreuddannelse og har samtidig oprettet en ny ud-
dannelsesfond til formålet. Denne fond skal hjælpe unge 
videre i deres uddannelsesforløb. Sigtet er unge, der har 
talent for en boglig eller potentiale til en erhvervsfaglig 
uddannelse. 

I mange tilfælde ønsker faddere at fortsætte deres støtte 
til barnets videreuddannelse. Støtten formidles via vores 
lokale ledelser på projekterne, der sørger for at holde kon-
takten og levere statusopdateringer. 
Med uddannelsesfonden kan Verdens Børn nu også støtte 
unge, der ikke har en fadder, men som lokalledelsen ser et 
specielt potentiale i. 

Et barn, der får lov at komme langt i uddannelsessystemet 
for derefter at sikre sig et godt job, kan sikre en hel families 
fremtid.  

Med arven kan vi nu fokusere arbejdet omkring videreud-
dannelse, opprioritere indsatsområdet og synlig-
gøre videreuddannelse langt mere i Verdens Børn.        

Arv skaber grundlag 
for ny uddannelsesfond 

Et barn, der kommer videre i uddannelsessystemet, 
kan sikre sig et godt job og dermed hele familiens fremtid

AF TUE BO HANSEN, FORMAND
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KORT NYT

Vi besøger kunstnere, 
ser vilde dyr, 
kommer langt ud på landet 
– og vi besøger Mukono 
Children's Home.

12 dage for ca. 15.000 kr.

Betingelse: 
At du er færdigvaccineret 
mod corona. 

Afrejse fra Kastrup, Billund 
eller Aalborg.

Kontakt Frede på 28 81 57 73 
galleriglocalart@gmail.com.

Verdens børn søger tre frivillige til vores bogføringsteam.
Et godt kendskab til regnskabsføring og bogføring er 
vigtig. Din regnskabs- og bogføringsforståelse er langt 
vigtigere end din erfaring med det specifikke system. 

Vi har tidligere arbejdet med regnskabssystemet Navision 
– Axapta, men er i gang med at overgå til Dynamics 365 
Business Central.
Arbejdet i bogføringsteamet er en nøgleposition og giver 
derfor berøring med samtlige 20 projekter og et indgående 

kendskab til, hvordan vi arbejder i Verdens Børn.
Som med alle andre funktioner i Verdens Børn er arbej-
det frivilligt og ulønnet, og arbejdstiden vil være 3-4 
timer per uge

Læs mere om rollen på www.frivilligjob.dk 
eller www.verdensboern.dk
Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte 
Tue Hansen tbh@verdensboern.dk 
eller på mobil 31 67 80 90

Gør en forskel og bliv en del
af  Verdens Børn

Har du forståelse for bog- og regnskabsføring 
og samtidig lysten til at udnytte dine kompetencer 

til gavn for udsatte børn

Tag med til Uganda – til oktober, efter coronaen
Annonce
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COVID 19 
er langt fra overstået 
Meldinger fra vores projekter viser, 
at situationen kan svinge fra det værre 
til det bedre og tilbage igen. 

Bedst står det til på vores projekter i 
BULGARIEN. Meldingerne herfra 
er positive. Skolerne er genåbnet, og 
hverdagen begynder at vende tilbage 
til normalen. Man er taknemmelig 
for hjælpen og støtten under luk-
ningen, og ingen af  projekterne har 
oplevet frafald blandt eleverne.

UGANDA ser også ud til at været 
sluppet for en alvorlig anden bøl-
ge, og har derfor kunnet undgå at 

indføre strenge restriktioner i anden 
omgang. Skolerne er godt i gang med 
at åbne, først for de ældste elever, 
men man forventer, at alle klassetrin 
vil være tilbage i slutningen af  Juli.

På vores projekter i Asien er situatio-
nen en helt anden. 
I CAMBODJA er skolerne stadig 
lukkede, og i maj har der sågar 
endnu en gang været indført ud-
gangsforbud. Eleverne har modtaget 

online undervisning. Et stort problem 
i Cambodja er store prisstigninger på 
fødevarer.

På SRI LANKA genåbnede skolerne 
i januar, men blev fra starten af  maj 
lukket igen på ubestemt tid. Eleverne 
er derfor også sendt hjem igen. Sri 
Lanka grænser op til den indiske 
provins Tamil Nadu, der er en af  de 
hårdest ramte område i Indien.

I Dupnitsa er aktiviteterne genoptaget
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I Indien er alle skoler og uddannel-
sesinstitutioner lukket, og der er igen 
i maj indført lockdown med et strengt 
udgangsforbud i forsøget på at kon-
trollere spredningen af  COVID-19. 

Vi har tidligere modtaget situati-
onsrapporter fra vores lokale ledere, 
hvor de har beskrevet situationen 
ganske nøgternt og lidt på afstand. 
De rapporter, vi modtager nu, er med 
stigende desperation, da lokalsam-
fundene nu også er voldsomt ramt 
af  COVID-19, og venner og familie-
medlemmer dør i stadigt større tal. 

En skoleleder fra Tamil Nadu be-
skriver, hvordan de kan se røgen fra 
det lokale krematorium 24 timer i 
døgnet. Samtidig nævner han også, 

at der nu rammes mange unge, og at 
der er minimal hjælp at få i et allerede 
overbelastet sundhedsvæsen. 

Værste sted på kloden
Specielt i Indien er situationen lige nu 
værre end nogen har kunnet forud-
sige, og værre end det er set noget 
andet sted på kloden. 
I anden bølge har Indien oplevet dag-
lige tal for nye smittede på mere end 
400.000 mennesker, syge der holder 
i kø i ambulancer foran hospitalerne, 
og et sundhedsvæsen uden mulighed 
for at håndtere situationen

På trods af  et nationalt vaccinations-
program, hvor der dagligt vaccineres 
det, der svarer til Danmarks befolk-
ning, har smitten alligevel bredt sig til 

landområderne, hvor specielt fattige 
og udsatte mennesker bliver alvorligt 
syge og dør i stort tal. Selvom Indien 
på mange områder bliver betragtet 
som et land i økonomisk fremgang, 
så er der stadig en meget stor del af  
befolkningen, der er fattige, og hvor 
tab af  arbejde bliver livstruende for 
dem selv og deres familier. 

Vi har i Verdens Børn tidligere haft 
god effekt af  at hjælpe med ekstra 
madrationer til hjemsendte børn og 
deres familier, og noget tyder på, at 
der er behov for endnu en ekstraordi-
nær indsats specielt for vore skoler og 
børnehjem i Indien.          
Med 1,4 mia. indere vil det tage man - 
ge måneder at få alle vaccineret 
og katastrofen under kontrol.

Indien – en katastrofe for sig

AF TUE BO HANSEN, FORMAND

Rapporterne fra vores projekter 
viser tegn på stigende desperation.

Krematorier kører i døgndrift

7



 

INDIEN
Verdens Børn støtter over 400 børn 
på projektet St. Joseph i Sydindien. 
Projektet består af  flere skoler og 
hjem. Ét af  disse er handicaphjem-
met Puthu Udhayam.
30 af  fadderskaberne er knyttet til 
børn og unge på handicaphjemmet 
med fysiske eller mentale handicap. 
På projektet får børnene undervis-
ning, omsorg og fysioterapi. Desuden 
dyrker børnene yoga. Efter indiske 
forhold er boligforholdene gode.

SRI LANKA
På døveskolen i Colombo støttes 
børn, der er hørehæmmede med 
forskellig sværhedsgrad. Nogle af  
børnene har også Downs syndrom, 
mens andre har spastiske lammelser. 
Sådanne handicaps kan undertiden 
indebære, at børn først kommer i 
skole, når de er 10-12 år. Nogle af  
børnene er hørende, men har van-
skeligheder med indlæring og dårlig 
sprogudvikling.

På projektet i provinsbyen Kandy 
er børnene døve af  forskellig grad; 
nogle få er blinde.
Både på projektet i Colombo og 
Kandy drejer det sig om at støtte 
børn, der i forvejen enten bor på 
selve skolen eller er tilknyttet som da-

gelever.  På de to projekter gør man 
sig stor umage for at leve op til det 
srilankanske undervisningsministeri-
ums normale læseplaner. 

For at børnene kan tilegne sig 
pensummet, foregår der samtidig en 
intensiv oplæring i at forbedre børne-
nes tale- og høreevne samt i at lære 
dem tegnsprog, mundaflæsning mm. 
De fleste børn har behov for et eller 
to høreapparater. 

Alle elever i afgangsklasserne får 
praktisk træning i form af  havedyrk-
ning, syning, madlavning, frisørfag, 
elektronik, computer og tegning. 
Træningen foregår på selve projektet, 
indtil eleven har fuldført ca. 10 års 
skolegang.

BULGARIEN
På projektet i Lukovit støttes børn og 
unge med fysiske eller psykiske handi-
cap. De bor i to bolighuse eller - hvis 
de er fyldt 18 år - i en ungdomsbolig. 
Der er 10 års skolepligt i Bulgarien, 
og børnene på projektet går så vidt 
muligt i den kommunale skole. 
Efter grundskolen får enkelte af  dem 
støtte af  Verdens Børn til videreud-
dannelse i f.eks. computerfag. 
Projektet omfatter desuden et social-
center, hvor der bl.a. er adgang til 

Hjælp til 
meningsfuldt 

voksenliv
Syv af Verdens Børns projekter 

er målrettet børn og unge
med handicap eller særlige behov

                           

AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, 
TIDLIGERE BESTYRELSESMEDLEM    

Ca. 260 af  de børn og unge, som 
Verdens Børn støtter, er handicap-
pede eller har andre særlige behov. 
Støtten supplerer de indsatser, 
som udføres af  lokale samarbejds-
partnere/lokale myndigheder, og 
består først og fremmest i ind-
betalingerne fra danske faddere 
til gavn for de pågældende børn. 
Blandt øvrige støtteformer er 
midler fra Uddannelsesfonden og 
penge til at købe høreapparater.

Det overordnede formål med 
støtten til børn og unge med han-
dicap eller andre særlige behov er 
at bidrage til, at de som voksne får 
en hverdag, der er så selvstændig 
og meningsfuld som muligt. Syv 
af  vore 20 projekter arbejder med 
fokus på dette mål.

Gråkronetranen er 
Ugandas nationalsymbol
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fysioterapi. Her kan byens øvrige 
handicappede unge også komme for 
at få genoptræning og behandling. 
De unge kan få støtte, indtil de har 
fået en mulig uddannelse, eller indtil 
man har fundet et bosted til dem.

Børnene på projektet i Dupnitsa går 
i offentlige skoler. De bor i tre nye 
boligenheder, som hver har plads til 
12-15 børn. 
Den ene af  boligenhederne er forbe-
holdt børn med psykologiske proble-
mer eller af  andre årsager har behov 
for hjælp. De fleste af  dem kan ikke 
betegnes som handicappede i gængs 
forstand.
Verdens Børn støtter seks af  børnene 
i denne boligenhed. 
Som en del af  projektet kan børnene 
få psykologhjælp og har desuden ad-
gang til fysioterapi- og medicinhjælp 
på stedet.
Projektet råder over to kommuna-
le udslusningsboliger til brug for 
henholdsvis piger og drenge, der efter 
endt skolegang færdiguddanner sig 
eller søger job. Der er knyttet 
et fritidscenter til projektet.

UGANDA
Projektet i Seeta er en børnehave og 
grundskole med plads til over 1.000 
børn i alderen 3-18 år. To afdelinger 

er for elever med særlige behov, hvor 
den ene er for døve børn, den anden 
for udviklingshæmmede. Hovedpar-
ten af  eleverne er dagelever, men en 
hel del bor på skolen. 
Verdens Børn støtter syv børn med 
særlige behov, der enten bor på sko-
len eller hos deres forældre/værger 
i nærområdet. Alle bliver undervist 
i både boglige og praktiske færdig-
heder, der kan gøre dem helt eller 
delvist selvforsørgende i voksenlivet.

På specialskolen i Entebbe er der 
mange årsager til børnenes specielle 
behov.
Børnene kan være mentalt retarderet, 

have fysiske eller psykiske handicap, 
ligesom der også er døve og blinde 
børn på skolen. Hvis man vurderer, 
at barnet vil kunne klare sig i en 
almindelig skole, varetages skolegang 
og barnets behov i et samarbejde 
med den skole, barnet går på. Både 
børn, der bor på skolen og dagelever 
støttes.
Målet er, at alle eleverne skal lære 
færdigheder, der sikrer, at de får et 
bedre liv. Mange opnår at kunne 
bidrage til deres ofte fattige familiers 
opretholdelse, og dermed vinde en 
vis prestige i lokalsamfundet – der 
ellers i værste fald ville udstøde 
dem.                        

Glade børn med høreapparater 
på døveskolen i Colombo

To af  vores fadderbørn på Seeta CUPS, Uganda
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Underskuddet kom ikke som en 
overraskelse for nogen – og slet ikke 
for Tue Bo Hansen, da han aflagde 
sin formandsberetning på generalfor-
samlingen i Verdens Børn.

– Som forventet endte det regn-
skabsmæssige resultat for 2020 med 
underskud, fastslog han. 

Og sandt er det, at bestyrelsen med 
åbne øjne så ind i underskuddet, da 
den i juni 2020 oprettede en kata-
strofe-pulje til projekter, der var hårdt 
ramt at corona-nedlukninger. 

– Vi var nødt til at handle for at 
beskytte vores hjemsendte fadder-
børn, fortsatte formanden. – Billedet 
var det samme overalt. Arbejderne 
fra storbyerne søgte til landsbyerne, 
hvilket gav knaphed på mad, vand og 
medicin. Vores mål var og er at re-
ducere risikoen for, at børnene sulter, 
dropper skolen for at arbejde, eller 
tvangsgiftes mod betaling til familien.

Det var i samme ånd fadderbidrage-
ne fortsat blev sendt til VB’s skoler 
og børnehjem, selv om mange var 
uden elever. I stedet tog ledelserne og 
lærerne den selvvalgte opgave på sig 
at sikre de hjemsendte børn og deres 
familier mad. De pakkede madratio-
ner, som enten blev kørt ud, eller som 
familierne kunne hente. De tog vare 
på tilbageblevne børn og gennemfør-
te mindre renovationer på skolerne, 

så de lokale arbejdere kunne få en 
indtægt. 
– Tilliden mellem ledelserne og os er 
blevet testet, og resultatet har været 
langt over vore forventninger, sagde 
Tue Bo Hansen.

– I den meget specielle situation 
har alle Verdens Børns faddere og 
bidragydere vist sig som et fast fun-
dament og fastholdt støtten. Det har 
uden tvivl har været med til at redde 
børns liv, tilføjede han med alvor. 
– Den støtte er vi i Verdens Børn og 
ikke mindst de lokale ledelser dybt 
taknemmelige for.

Stort minus
Årets underskud lander på 487.000 
kr. Årsagen er dels den afsatte kata-
strofepulje på 484.000 kr., dels et fald 
i kontingentbetalende medlemmer 
og bidrag uden øremærkning. Der 
er også et – om end mindre – fald i 
antallet af  faddere på fem til 1613. 
Antallet af  fadderbørn er ligeledes 
faldet fra 2210 til 2168, idet en del 
fadderskaber i stedet er blevet ændret 
til projektstøtte til skoler og hjem. 

– 2020 har ikke været et let år. Vi har 
set nogle faddere, som har været nødt 
til at opsige deres støtte til et eller 
flere fadderbørn, beklagede Tue Bo 
Hansen.

Han kunne dog pege på to lyspunk-
ter: Antallet af  fadderløse børn er 

støt faldende og ligger nu på 58. VB 
oplevede i december en stor interesse 
fra nye faddere og virksomheder. En 
interesse, der først imidlertid først 
afspejler sig i 2021-regnskabet.

Trods det store underskud er Verdens 
Børn ikke på vej mod konkurs. Som 
Bo Tue Hansen understregede, er 
katastrofepuljen finansieret af  VB’s 
egenkapital, der i 2019 blev styrket af  
en stor arv.
– Men, fortsatte han, – vi skal stadig 
være meget opmærksomme på 
indtægter og udgifter. Derfor er det 
en fordel, at vi kan forvente at tage 
vores nye platform til økonomistyring 
i brug i løbet af  sommeren.

Mindre vedtægtsændringer
På dagsordenen stod også en række 
mindre vedtægtsændringer. 
I formålsparagraffen for Verdens 
Børn er tilføjet ”unge”, da vi også 
ofte sigter mod at hjælpe børn over 
15 år til en bedre fremtid, forklarede 
Tue Bo Hansen.

Bestyrelsen har også fået mulighed 
for at uddelegere opgaver og man-
dater til undergrupper. Hensigten 
er at skabe et mere dynamisk flow i 
beslutningerne og bedre opgavefor-
delingen. Bestyrelsen har dog fortsat 
det overordnede ansvar.
Effekten af  ændringerne vurderes 
efter 12 måneder.

Et år med ”både-og”
Økonomisk blev 2020 et underskuds-år for Verdens Børn, 

men der var overskud på kontoen for hjælpsomhed og velvilje 
– både herhjemme og på projekterne

AF HANNE GREGERSEN, 
REDAKTØR
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Bidragsydere 
– Tre fantastiske eksempler

dk Company er en af  Europas 
ledende leverandører af  mode- og 
livsstilstøjmærker til både piger, dren-
ge, kvinder og mænd. De samarbej-
der 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.

Sct. Petri Kirke er kirke for den tyske 
menighed i København. De har i en 
årrække støttet i mere end 10 fad-
derbørn fordelt på næsten alle vores 
projekter.
Kirken får penge ind via kollekt efter 
højmesserne, men også den årlige 
koncert med Sct. Petris eget skolekor 
og orkester "Liebe Alte Weinachts-
lieder". Her går entreindtægterne 
ubeskåret til Verdens Børn.
Derudover doneres også løbende 
bidrag til specifikke behov på de 
enkelte projekter

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 be-
skæftige sig med humanitært arbejde 
ved salg af  genbrugsting.
Aarhus Klunserne har støttet Ver-
dens Børn i mange år hvor de er med 
til at sikre mere end 30 børn skole-
gang og muligheden for en lysere 
fremtid. 
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Verdens Børn – eller International 
Børnehjælp, som vi hed i starten – var 
oprindelig en del af  organisationen 
Terres des Hommes. Uenighed om 
status i organisationen endte i 1974 
med, at nogle brød ud og dannede 
den nye forening med fokus på fad-
derskaber.

De første udviklings- og skoleprojek-
ter var i Indien og Bangladesh, 
hvor et af  bestyrelsesmedlemmerne 
havde arbejdet, samt i Sri Lanka. 
Uganda kom til i 1987; Kenya og 
Bulgarien i 1996. Vi trak os ud af  
Bangladesh i 2016, men næsten alle 
fadderne accepterede i stedet at 
støtte børn i Indien. Cambodia kom 
til i 2019.

Vi har desuden i kortere eller længe-
re perioder været engageret mange 
andre steder, dog ikke altid i form 
af  fadderskaber men med støtte til 
særlige projekter eller initiativer som 
eksempelvis uddeling af  mælkepulver.

Til denne kategori hører Pakistan, 
Nepal, Rumænien, Guatemala, 
Cameroun, Kina, Nordkorea, Chile 
og Rwanda. 

I Uganda støttede vi fra 2005-2019 
ud over skoler og børnehjem, også et 
landbrugsprojekt. Pengene hertil – i 
alt godt 5 mio. kr. – kom fra Civil-
samfund i Udvikling, dvs. Udenrigs-
ministeriet. 

Mere end 14.000 børn 
hjulpet på vej
Verdens Børn har de seneste 45 år 
hjulpet over 14.000 udsatte børn til 
at få en god grundskole-uddannelse 
samt sundhed og tryghed! 
Børnene har kunnet uddanne sig, for-
di dedikerede frivillige har lagt masser 
af  arbejdstimer i Verdens Børn.
”Lønnen” har alene været bevidst-
heden om, at de er med til at skabe 
en bedre fremtid for børn, der ellers 
kunne været endt på samfundets kant. 
Dedikerede samarbejdspartnere og 
sidst, men ikke mindst foreningens 
mange trofaste faddere har også haft 
afgørende betydning for dette flotte 
resultat.  

Lige før finanskrisen i slutningen af  
90´erne hjalp Verdens Børn omkring 
3.000 børn. Trods mange ihærdige 
indsatser for øget synlighed f.eks. 
via hjemmesiden og sociale medier 
hjælper vi i dag ca. 25% færre børn 
end for 20 år siden. Tallene er dog 
ikke umiddelbart sammenlignelige, 
idet der i 2012 blev skabt en ny støtte-
form; i stedet for at støtte et navngi-
vet barn, kan man støtte et bestemt 
projekt med et fast beløb.  I 2020 var 
antallet af  projektstøtter incl. engang-
støtter vokset til næsten 200.

Stor iderigdom
I de første mange år blev der hvervet 
faddere via annoncer fortrinsvis i 
Søndagsavisen. Der blev vist fotos af  

børn på projekterne. Desuden var der 
en vifte af  aktive lokalafdelinger. På 
et tidspunkt nåede antallet op på 18. 
I dag er der to tilbage – i henholdsvis 
Svendborg og Sønderborg. De seneste 
år har vi til gengæld haft succes med 
brug af  sociale medier og hjemmesi-
den, herunder digitale betalinger. 

Supplerende støttemidler er gennem 
årene fremskaffet på mange forskel-
lige måder. Idérigdommen har været 
stor! 
I en del år var der indsat et girokort i 
medlemsbladet, og artiklerne omtalte 
ofte dette eller hint formål, man kun-
ne støtte ved brug af  girokortet. 
Et andet eksempel, der i øvrigt har 
været med lige fra starten, er indsam-
ling og salg af  brugte frimærker. Et 
tredje og mangeårigt eksempel var 
julebasaren i Svinninge, som dog er 
blevet holdt for sidste gang.

I over 40 år modtog Verdens Børn 
støttekroner fra tøjindsamlingsfirmaet 
Trasborg (700.000 kr. i 2017), men 
desværre ophørte deres støtte.
En anden, mangeårig støtte kommer 
fra tips- og lottomidler, der i 2020 
indbragte 113.000 kr.

På positivsiden må også nævnes, at 
behjertede personer gennem årene 
har testamenteret til gavn for vort 
hjælpearbejde for udsatte børn. F.eks. 
arvede Verdens Børn 940.000 kr. 
i 2019.

Et vue over vores historie
Verdens Børn har gennem årene prøvet at skaffe
både faddere og bidrag på mange måder
– men altid båret af frivillige, der fandt 
at indsatsen bar lønnen i sig selv

AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, 
TIDLIGERE BESTYRELSESMEDLEM
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Jeg er født og opvokset i Vendsyssel, 
men bor nu på Vesterbro i Køben-
havn. Jeg har altid været glad for at 
rejse og se nye mennesker og kulturer. 
Inden jeg slog mig ned, har jeg boet 
i Spanien, Chile, Japan, Malaysia 
og på Gibraltar. Jeg er uddannet 
civiløkonom fra Handelshøjskolen i 
Århus, og har arbejdet som mana-
gement-konsulent i næsten 20 år, de 
sidste tre som selvstændig. 
Og det er faktisk på den måde, at jeg 
er kommet i kontakt med Verdens 
Børn; jeg er nemlig kollega med for-
eningens formand, Tue Bo Hansen. 

Jeg er helt enig i foreningens formål 
og tror fuldt og fast på, at uddannelse 
er vejen frem, både når det kommer 
til at bekæmpe fattigdom og fremme 
adgang til uddannelse og sundheds-
tilbud. 

Mit sigte i bestyrelsen
I mit arbejde som konsulent beskæf-
tiger jeg mig med effektiviseringer, 
forbedringer, transformation, proces-

ser - og det er mine erfaringer fra mit 
professionelle arbejde, jeg vil trække 
på i mit arbejde for Verdens Børn.  
Det lyder måske ikke særlig sjovt, 
men i bund og grund handler det om 
at forstå og dokumentere alle vores 
interne arbejdsgange, så vi har et ud-
gangspunkt for at blive endnu bedre. 

Vi har ambitiøse mål for vores arbej-
de i Verdens Børn; vi vil gerne støtte 
endnu flere projekter og hjælpe endnu 
flere børn. Det kræver ressourcer af  
alle slags, og derfor skal vi have det 
absolut bedste ud af  dem, vi har. De 
mange frivillige i foreningen lægger 
helt utrolig, mange timer og kræfter i 
arbejdet med administration, projekt-
ledelse, sociale medier, kommunika-
tion, fundraising osv. 

De skal fortælle om os
Jeg har i mit frivillige arbejde i andre 
organisationer set, hvordan ildsjæle 
knokler derudad, og gør det så godt, 
at organisationen bag helt glemmer at 
lære og oplære nye frivillige. 

Det kan blive en udfordring, hvis den 
meget aktive frivillige pludselig bliver 
syg og må skære ned eller helt forlade 
sine opgaver, eller måske ikke kan føl-
ge med, fordi organisationen vokser. 

Helt enkelt handler vores processer, 
om at vi på den ene side skal have det 
bedste ud af  vores ressourcer og på 
den anden side, at alle som kontakter 
os, skal have en god oplevelse hver 
gang. Helst så god at de begynder at 
fortælle om os, så vi kan blive endnu 
flere. 

Vi må ikke glemme, at forbedrede og 
forenklede arbejdsgange gør det både 
lettere og sjovere at være frivillig!

Hvis du har gode ideer til ting, vi 
kunne gøre bedre eller måske bare 
anderledes, eller vil dele specifikke op-
levelser med Verdens Børn, så kontakt 
mig endelig på alc@verdensboern.dk

Enkle arbejdsgange 
gør det sjovere 
at være frivillig

AF ANE LINE CHRISTENSEN, 
NYVALGT BESTYRELSESMEDLEM

Vi bliver sårbare, hvis vi glemmer 
at oplære nye frivillige

Verdens Børn har gennem årene prøvet at skaffe
både faddere og bidrag på mange måder
– men altid båret af frivillige, der fandt 
at indsatsen bar lønnen i sig selv

AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, 
TIDLIGERE BESTYRELSESMEDLEM
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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  

HALSKÆDER
fra Uganda i fine farver
De kulørte halskæder fra Uganda 
haves i korte, lange og med små, 
mellem og store perler.
Korte halskæder  .................... 70 kr. 
Lange halskæder  ................  100 kr. 

Butikken har nye og gammelkendte ting til dig selv, som 
værtinde- eller fødselsdagsgaver – er det noget for dig, så 
ring eller mail til Bente Fabech, tlf. 2336 6328 og mail 
bf@verdensboern.dk eller bestil via Verdens Børns hjem-
meside.

Nogle af  tingene har vi i meget begrænset antal, så du må 
ikke blive skuffet, hvis der er udsolgt. 
Hvor ikke andet er nævnt, er prisen inkl. porto for ét stk., 
og kan blive lidt dyrere, hvis du køber flere. Evt. overskud 
går til Verdens Børn.

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.

Esben Hanefelt Kristensen, født 17. november 1952.

Udsnit af udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, 

København. Kunstnernes Påskeudstilling, Århus. Østersøfestivalen, 

Karlshamn, Sverige. Hjørring Kunstmuseum. Danmarks National- 

bank. Arctic Gallery, London. Sct. Cloud Gallery, Minneapolis, 

USA. Udført bestilling til Dronning Margrethe. Illlustrerer ny dansk bil- 

ledbibel for Det Danske Bibelselskab.

©: kunstneren.  -  International Børnehjælp. Giro 6 00 00 37

Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

SOLCELLER OG LYS
Solcellelamper til dig selv, børnebørn 
eller til dit fadderbarn i Uganda? 
Sendt til et sted i Danmark 
Pr. stk. 150 kr. + porto 30 kr. 

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

SMÅ PUNGE 
fra Indien, Sri Lanka og Uganda
Små stofpunge/kosmetikpunge foret 
med stof, ca. 10 x15 cm
Pungene nederst er af  strå, størrelse 
ca. 12x17 cm 
Pr. stk. 30 kr. 

MULEPOSER
er en god erstatning for plastposer
Pr. stk. 100 kr. 

Forår og sommer – verden åbner sig, også for gæstebud

Esben Hanefelt Kristensen, født 17. november 1952.

Udsnit af udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, 

København. Kunstnernes Påskeudstilling, Århus. Østersøfestivalen, 

Karlshamn, Sverige. Hjørring Kunstmuseum. Danmarks National- 

bank. Arctic Gallery, London. Sct. Cloud Gallery, Minneapolis, 

USA. Udført bestilling til Dronning Margrethe. Illlustrerer ny dansk bil- 

ledbibel for Det Danske Bibelselskab.

©: kunstneren.  -  International Børnehjælp. Giro 6 00 00 37
Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

Esben Hanefelt Kristensen, født 17. november 1952.
Udsnit af udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, 

København. Kunstnernes Påskeudstilling, Århus. Østersøfestivalen, 

Karlshamn, Sverige. Hjørring Kunstmuseum. Danmarks National- 

bank. Arctic Gallery, London. Sct. Cloud Gallery, Minneapolis, 

USA. Udført bestilling til Dronning Margrethe. Illlustrerer ny dansk bil- 

ledbibel for Det Danske Bibelselskab.©: kunstneren.  -  International Børnehjælp. Giro 6 00 00 37
Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

BORDSKÅNERE
lavet af  flittige børn på skole i Uganda 
Bordskånere i træ, 
størrelse ca. 25x15 cm.
Pris 60 kr./stk.

Bordskånere flettet i plantemateriale, 
størrelse ca. 20 cm. 
Pris 50 kr. for to stk. 

Skal lampen til et barn i Asien, så 
spørg den projektansvarlige, om han/
hun kan tage dem med på næste tur.

14



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.

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

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

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

Bente Fabech
tlf. 23 63 63 28
bf@verdensboern.dk

Betina Sandberg Christensen
tlf. 26 83 00 70
bsc@verdensboern.dk

Hans Jørgen Pedersen
tlf. 22 92 22 95
HJP@verdensboern.dk

Ane Line Christensen
tlf. 30 22 31 15
ALC@verdensboern.dk

Suppleant
Maria Lambert
tlf. 53 50 34 80
MLA@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)

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)

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

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

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

Flemming Løfgren
Wakabayashi
tlf. 40 84 24 19
fl@verdensboern.dk
Khelagar (1309, 1312)

Sri Lanka
L. Chr. Nissen
tlf. 86 37 24 36
lcn@verdensboern.dk
Senkadagala Deaf & Blind 
School (1315)
National Council for the Deaf 
(1328)

Cambodia
Camilla Toft Pedersen
Tlf. 28 15 77 72
ctp@verdensboern.dk
Bright Hope Cambodia (1350)

Kenya
Lars Blavnsfelt
kontakt@lipela.dk
Lipela

Hvem-hvad-hvor
Verdens Børn er en uafhængig 
og politisk neutral humanitær 
organisation stiftet i 1974. 

Arbejdet er alene baseret på 
frivillig, ulønnet arbejdskraft.
Verdens Børn yder hjælp til 
forældreløse, syge og handicap-
pede 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 organisa-
tionen 

Økonomi
Indtægten udgjorde 6,1 mio kr. 
i 2020; 
administrationsomkostninger 
3,7. 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 mo-
bilepay 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

DANSK GADEKUNST
Bogen Dansk gadekunst er gaven 
til kunstinteresserede i alle aldre. 
En antologi eller måske rettere et 
patchwork af  artikler, interviews, 
essays og fotografier, der giver plads 
til gadekunstens ansigter, meninger 
og stemmer. 
Tekstudvalget skulle gøre det muligt 
både at blive stærkt underholdt, op-
lyst, begejstret, forarget og forbavset – 
det er op til dig. Det er gadekunst på 
alle mulige og umulige måder. 

Forlaget og forfatteren Lasse Kor-
semann-Horne har doneret bogen 
til Verdens Børn og indtægterne går 
ubeskåret til foreningen. 

Prisen for bogen er 200 kr. 

FINE SJALER fra Indien

Butikken har igen fine indiske sjaler 
af  bomuld, størrelse ca. 100x200 cm. 
Du kan ringe til Bente, så vi kan fin-
de det, der passer bedst til dit ønske.
Pris 200 kr./stk.
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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 for-
pligtende, 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 himmel-
flugt.
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  skolemate-
riel og andre nyanskaffelser.

Alle pengene går selvfølgelig ubeskå-
ret til børnene.

Læs mere på www.verdensboern.dk 
eller inde i bladet.

Mad for en halvtredser
om måneden

Der er mange muligheder 
for at give børn i den 3. verden et løft


