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Udviklingen må tilbage
på sporet
Under pandemiens rasen er børn blevet daglejere
og piger giftet bort
AF TUE BO HANSEN, FORMAND

Nu hvor Verden forhåbentligt så småt er på vej ud af de
værste COVID-19 tider, er det interessant at reflektere
lidt over de forskelle, den har afdækket mellem I-lande og
U-lande.
Da jeg i 2016 begyndte som frivillig i Verdens Børn, tilbragte jeg en måned som blandt andet murerarbejdsmand
på en skole i Uganda. Det var første gang, jeg virkelig
oplevede materiel fattigdom. Eksempelvis kunne nogle af
børnene næsten komme op at toppes over en tom papkasse eller vandflaske. Det var og er også helt normalt, at
man som ung kun ejer det tøj og, hvis man er heldig, de
sko, man har på. Alligevel mødte jeg både på skolen og i
lokalsamfundet en glæde og positiv tilgang til livet.
De store kontraster mellem et rigt I-land som Danmark og
et fattigt U-land som Uganda gav mig en hel del at tænke
over, da jeg var tilbage i Danmark. Faktisk var det i starten
lidt svært at ”falde til”, og min familie hørte mig nok lidt
for ofte affærdige en dagligdags beklagelse med: Det er da
vist et I-lands problem det der.

Overlevelsesinstinktet
Med COVID-19 pandemiens hærgen i både 2020 og 2021
har vi desværre set, hvor skrøbelige mange U-lande er, og
hvor lidt der skal til for at eliminere den positive udvikling.
Med øget desperation slår overlevelsesinstinktet til, og
langsigtede mål som sikring af egne børns skolegang
nedprioriteres til fordel for det mere kortsigtede: At sikre
familien mad. Utallige rapporter fra vores skoleledere beskriver bekymringen for, at elever mister indlæringsevnen
og lysten til at gå i skole og i stedet tager dårligt betalte

daglejerjobs for at hjælpe til. Der rapporteres også om
et stigende antal unge piger, der giftes bort mod en sum
penge, som sikrer resten af familien mad i en periode. I
Uganda var barnebrude ikke unormalt i 1980-erne, men
gennem årene har familierne set en stigende værdi i at
uddanne pigerne frem for at lade dem giftes væk.
Jeg er ikke i tvivl om, at modet på livet og livsglæden
nok skal vende tilbage til befolkningen i U-landene; men
hvordan vil det gå med udviklingen? Hvor mange år er
landene igen sat tilbage?

Skolegang nødvendig for udviklingen
De næste måneder og år vil hjælpen udefra være endnu
mere vigtig. Det handler om at genetablere, hvad der
allerede var skabt af udvikling. Børnene skal sikres så gode
vilkår som muligt, så de kommer tilbage på uddannelsessporet og derved skaber sig et grundlag for fremtidig
selvforsørgelse.
At sikre børn - særligt piger - skolegang og uddannelse
er som bekendt det vigtigste for at udvikle et land både
økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt.
I Verdens Børn glæder vi os alle til at komme tilbage til
normalen specielt ude på vores skoler og børnehjem. Vi
glæder os til igen at kunne besøge dem og diskutere mulige
forbedringer omkring børnenes sikkerhed, sundhed og
skolegang.
At få genskabt rammerne og de trygge omgivelser, så børnene igen får et godt fundament til forhåbentligt et godt
liv i fremtiden.

Men hvordan vil det gå med udviklingen?
Hvor mange år er landene sat tilbage?
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KORT NYT

Nekrolog
Den 5. juni døde Mikkel Hass. Han var et menneske, der i særlig grad
havde hjertet på det rette sted, når det gjaldt om at hjælpe mennesker
i nød, og det viste han i mange sammenhænge.
Verdens Børn nød også i en lang årrække godt af hans generøsitet. Ikke
blot var Mikkel Hass gennem årene
fadder til rigtig mange børn, han
stillede også sin tid og arbejdskraft til
rådighed, når der var behov for det.
Blandt andet var han i flere år og
frem til sin død en skattet korrekturlæser på vores medlemsblad.
Også når der var behov for ekstra
donationer, kunne man regne med
Mikkel Hass, og børnene på det lille
børnehjem i V. Sithur i Sydindien
kan takke ham for, at de nu har rent
drikkevand. Mikkel læste i medlemsbladet, at der var hårdt brug for en
ny brøndboring og en overdækket
brønd og han tilbød straks økonomisk
hjælp til projektet.
Ved sin død efterlader Mikkel Hass
en stor sum penge til Verdens Børn,
så ikke alene hans fadderbørn er
sikret skolegang og uddannelse, men

også mange andre børn vil kunne
nyde godt af hans gavmildhed.
Mikkel Hass havde fadderskaber
på adskillige børnehjem, men især
børnehjemmet Happy Home i
Sydindien havde hans bevågenhed,
og han fulgte sine fadderbørn der
tæt. Meddelelsen om hans død vakte
derfor også sorg på Happy Home, og
lederen Margaret Stephen, der for
at par år siden havde lejlighed til at
møde Mikkel under sit besøg i Danmark, har sendt en personlig hilsen til
hans efterladte.
Mikkel Hass var en flittig gæst på
generalforsamlingen og ved andre af
Verdens Børns arrangementer, og vi
er mange, der vil savne ham.
Æret være Mikkel Hass' minde.
På vegne af Verdens Børn,
Hanne Matthiesen

Vores faddere har holdt ved
AF TUE BO HANSEN, FORMAND

Vi er i Verdens Børn helt utroligt
glade for at kunne konstatere, at
halvandet år med COVID-19 ikke
har resulteret i et nævneværdigt fald
i antal af støttede børn, faddere eller
projektstøtter.
Vi tillader os at opfatte det som en
tillidserklæring til det arbejde, vi
udfører.
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Samtidig siger loyaliteten også noget
om, at dét at støtte Verdens Børn ikke
bare er en tilfældighed, der hurtigt
nedprioriteres, når der sker store
samfundsøkonomiske ændringer.
Derimod er en støtte til Verdens Børn
og et eller flere udsatte børn, noget
der gøres med hjertet og opprioriteres.

Intet af vores arbejde, ville kunne
lade sig gøre uden den økonomiske
opbakning fra et stort antal loyale
faddere og projektstøtter.
Vi er stolte af den tillid, I viser os.
En ydmyg og stor TAK
til jer alle.

KORT NYT

Farpay – er også Verdens Børn
Ny samarbejdspartner. Husk at rette fadderbidraget
I disse tider, hvor hackere florerer på
nettet, skal du ikke blive forskrækket,
hvis firmanavnet ”Farpay” optræder
på en faktura eller påmindelse fra
Verdens Børn.
Farpay er en ny partner, som vi har
indledt et samarbejde med i forbindelse med overgangen til vores nye
ITsystem for medlems- og økonomistyring tidligere i år.
Som omtalt i artiklen på side 12 har
overgangen til det nye system givet
en del ekstra besvær, både for vores
bogføringsteam - og ærgerligt nok
også for vores faddere.
Problemet bunder i, at nogle data

vedr. fadderbetalingerne ikke er
blevet overført korrekt fra den gamle
database til den nye.
Det betyder, at den forhøjelse af
fadderbidraget, der trådte i kraft ved
årsskiftet, ikke er ført med over, så
en del faddere er blevet opkrævet det
gamle – og lavere – fadderbidrag.
Fejlen er ved at blive rettet, derfor vil
enkelte faddere opleve, at betalinger
via betalingsservice er blevet forhøjet
til det rigtige beløb.

Giv banken besked
Med forhøjelsen ligger fadderbidragene nu på henholdsvis 130 og 210
kr. afhængigt af, om barnet bor hos
sine forældre eller på skolen.
Vi kan imidlertid se, at mange af

de faddere, der betaler med en fast
bankoverførsel, stadig kører med
den gamle takst på 110 og 190 kr. pr.
måned.
Så har du ikke givet banken besked
om de nye fadderbidrag, bedes du
gøre det. Det er fadderen selv, der
skal rette dette hos sin bank. Det har
Verdens Børn ikke adgang til.
Vi håber på jeres forståelse, og I er
altid velkomne til at kontakte os på
tlf. 7026 0106 eller på mail
info@verdensboern.dk

Finansloven drypper på børn i u-landene
50 mio. kr. mere til uddannelse i sårbare områder – og især til piger
Verdens Børns kerneydelse er at støtte
børns uddannelse. Vi følger derfor
med i brugen af den danske statslige
bistand til uddannelse.
Regeringen har i forslaget til finanslov
for 2022 afsat 375 mio. kr. til uddannelsesindsatser i udviklingslande.
Samtidig med at finanslovforslaget
blev fremlagt, præsenteredes regeringens udviklingspolitiske prioriteter for
næste år. Man ønsker at ”fremme adgangen til uddannelse og understøtte
uddannelsesindsatser i skrøbelige og
konfliktramte lande, herunder i nærområder, samt have fokus på de mest
sårbare grupper, særligt piger”.

Pengene fordeles på tre modtagere.
En vigtig dansk partner på uddannelsesområdet er Global Partnership for
Education, som får 250 mio. kr.
Education Cannot Wait, som støtter
kvalitetsuddannelse i humanitære
kriser og konfliktsituationer, får 75
mio. kr.

Samlet set øges Danmarks årlige
støtte til uddannelse med mere end
50 mio. kr. med finanslovsforslaget for
2022.

Der afsættes desuden 50 mio. kr. til
uddannelsesindsatser under FN's
Børnefond (UNICEF).

5

Solen skinnede over
Grantoftegårds høstmarked
AF BENTE FABECH, BESTYRELSESMEDLEM
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På den smukkeste sensommer lørdag
i september deltog Verdens Børn i
Grantoftegårds årlige og meget velbesøgte høstmarked. Grantoftegård
er en social-økonomisk virksomhed
i Pederstrup ved Ballerup. Grantoftegård dyrker økologiske grøntsager,
sælger økologisk kød fra får, geder og
kreaturer.

Grantoftegårds høstmarked bød på
mange forskellige aktiviteter, f.eks.
klap en ged, ansigtsmaling og boder
med grøntsager, keramik, træ-ting,
- og så ja, Verdens Børns butik.
Arrangementet tiltrak mange børn
og voksne, og det smukke vejr gjorde
også sit til, at høstmarkedet var massivt besøgt.

Verdens Børn havde fået en stadeplads midt i solen og midt i menneskevrimlen på den travle gårdsplads
– vores butiksvarer kunne ikke være
blevet præsenteret på bedre vis.
Humøret og stemning var i top.
Butikkens farvestrålende sortiment
tiltrak mange mennesker, og vi fik
megen god snak om Verdens Børn
med de mange besøgende, og salget
gik godt.

Primus motor fra Verdens Børn var
Sara Lee Olsen, Merete Hansson og
Bente Fabech. Sidstnævnte bestyrer
gavebutikken hos Verdens Børn. Et
vældigt godt initiativ, hvor Verdens
Børn for alvor blev synlig.
Vi kommer gerne igen til næste år!
Indtægterne fra Verdens Børns salg
går ubeskåret til vores projekter rundt
om i verden.

Et bulgarsk fyrtårn
er slukket
AF ASTRID MØLLER, PROJEKTANSVARLIG

Det er med meget stor beklagelse, at
vi har erfaret, at den pensionerede
leder for børnehjemmet i Mechka i
Bulgarien, Peter Konov, er død efter
længere tids sygdom.
Peter Konov voksede op i det kommunistiske Bulgarien, men han satte
altid børnenes vel over systemets
og for den sags skyld over sit eget
helbred.
Selvom han for længst var gået på
pension, fortsatte jeg med at have et
tæt samarbejde med ham, lige indtil
hans død. Han var en sand ildsjæl,
et lys i mørket, hvor man altid kunne
stole på, at et ord var et ord. På det
seneste sørgede han ulønnet for at
formidle støtten til alle de unge i
Mechka- området, som modtager uddannelsesstøtte fra VB, og hentede/
fordelte stadig mine hjælpeforsendelser med computere, tøj og sko mm.

også et forbilledligt samarbejde, hvor
der blev lavet flere renoveringer af
hjemmet.
Når jeg snakker med Bent, nærmest
lyser beundringen ud af øjnene, og
han fortæller om den første gang,
han besøgte Mechka i slutningen af
1990’erne og fik vist deres computerrum med gamle, slidte sovjetiske
computere. Dette computerrum med
engageret undervisning af bulgarske
børnehjemsbørn var meget visionært
og langt forud for sin tid, og var vel
nok også inspirationskilden til de
mange computerprojekter Verdens
Børn efterfølgende har haft i Bulgarien og andre lande, og som mange
børn efterfølgende har nydt godt af.
Peter var utrolig behagelig at være

sammen med, en stille og beskeden
mand som ikke gjorde det store
væsen af sig, men som havde hovedet
fuld af visionære ideer og tanker
til, hvordan forholdene for ”hans”
børn kunne forbedres. Han har bl.a.
gjort et stort arbejde for at forbedre
inkluderingen af roma-børn i undervisningen, få åbnet aktivitetscentret
og den så vigtige 9. klasse med faglig
uddannelse på skoleskemaet.
Det er nogle store sko, som nu skal
udfyldes af hans efterfølgere, der skal
tage over. Heldigvis står Bulgarien
med medlemskabet af EU et andet
sted i dag, end da vi startede støtten
tilbage i 90’erne. Men udfordrende
bliver det.
Ære være Peter Konov’s minde.

Jeg har kendt Peter Konov, siden jeg i
2005 blev projektleder for projekterne i Bulgarien. Inden jeg kom til, ved
jeg, at de tidligere bestyrelsesmedlemmer Anette Stryhn, Lene Tang
Christensen og Bent Børresen besøgte Mechka flere gange, og de havde

Peter Konov ved velkomsten til den
nye leder Tsvetoslava Simeonova
(i midten) og sekretæren Nikolina Panev
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Kort Corona-status
Aktuelle tilbagemeldinger fra vores projekter pr. 1. september 2021

Selvom det lysner på enkelte projekter, er det overvejende billede stadig,
at langt de fleste af vores fadderbørn,
endnu ikke er tilbage på skolerne. For
nogle børns vedkommende har det
betydet næsten halvandet år uden
normal hverdag og undervisning.
Vi søger at holde tæt kontakt med
alle skoler og børnehjem via telefon
og mail, men det er vanskeligt på
grund af de lokale forhold.

Bøgerne til det nye skoleår hentes

I Dupnitsa blev
gensynet fejret med en
intern sportskamp

I Sri Lanka er børnene stadig ikke
tilbage på skolerne grundet Corona
restriktioner.
Vi har ikke modtaget meldinger om
smitte blandt børn eller personale,
men oplysningerne må tages med alle
forbehold, da kontakten med familierne er begrænset. Det betyder også
at der ikke kommer nye børn ind i
programmet.
I Indien er kun de store elever vendt
tilbage.
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I Cambodia er børnene i isolation på
børnehjemmet. Undervisningen foregår via computer, og efter omstændighederne kører det tilfredsstillende.
Til gengæld er alle børnene på
Lipela-projektet i Kenya tilbage, men
mundbind er stadig obligatorisk.

Alt er lukket,
og kommunikationen sparsom
I Uganda må skolerne først åbne, når
lærere og elever er vaccinerede, men
udrulningen er langsom, og skepsissen overfor vaccinationer er stor.
Håbet om, at eleverne kunne vende
tilbage til oktober, er netop blevet
slukket. Åbningen er foreløbig udskudt.
I Bulgarien har skolegangen været
genoptaget i nogen tid på alle tre
projekter, og i september begyndte
det nye skoleår med en stort set
normal hverdag.

I Sydindien er de ældste
elever tilbage
Børnene er afkræftede, flere har mistet en mor eller far

AF HANNE MATTHIESEN, PROJEKTANSVARLIG
I Sydindien er corona-smitten nu
nogenlunde under kontrol. Det er
efterhånden lykkedes at få vaccineret
en del af befolkningen, men man
frygter en ny, voldsom smittebølge i
løbet af efteråret.
Det betyder, at børnehjem og skoler
fortsat holdes lukket for en stor del af
eleverne, men fra 1. september fik de
ældste elever fra 9. til 12. klasse lov til
at vende tilbage.
Alle skal bære mundbind, personalet
på børnehjemmene er blevet vaccineret, og man sikrer sig, at ingen af
børnene har feber, før de får lov til at
komme ind på børnehjemmet.

Ingen fadderbørn er døde, men flere
af børnene har mistet en far eller en
mor.
Den fattigste del af befolkningen
lider stadig nød, mange har mistet
deres arbejde og er uden indtjeningsmuligheder, samtidig med at priserne
er steget voldsomt.

Hjælp til 350 familier
Der bliver gjort en kæmpeindsats for
at afværge den værste nød.
På Happy Home er det under hele
corona-perioden lykkedes at hjælpe
omkring 350 familier ved at uddele
de mest nødvendige fødevarer, ligesom man har ydet støtte og begravel-

seshjælp til de familier, der har været
ramt af dødsfald.
På V. Sithur og Kariyalur fortsætter
man med uddeling af madrationer
samtidig med, at man gør en indsats
for at give ekstra god og næringsrig
mad til de elever, der er vendt tilbage.
Lederne fortæller, at børnene ved
tilbagekomsten har tabt sig og er
meget afkræftede trods uddelingen af
nødrationer.
Fra børnehjemmene og fra Verdens
Børn får I en stor tak for de ekstra
donationer og indbetalinger, der
sammen med fadderindbetalingerne
har gjort det muligt at hjælpe.

Nødrationerne holder den værste sult fra dørene
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"Jeg sender mange hilsner, de
bedste ønsker til fremtiden og
tak for hjælpen til et godt liv."
Tidligere elev
BØRNEHJEMMET I LUKOVIT,
BULGARIEN
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Brænde
- en dyr mangelvare
Mukono har netop fået penge til at udvikle kul
af affald fra landbruget
AF KRISTINA ANDERSEN, PROJEKTANSVARLIG

Forbruget af brænde har betydet, at
der ikke alene er langt mellem brugbare træer i Uganda, idet mange skove er blevet fredet efter år med intens
skovhugst. Men prisen på brænde til
husholdningerne er samtidig steget
voldsomt.
Det er mærkbart for de fattige
familier - og for skolen i Mukono,
hvor maden tilberedes over træfyrede
ildsteder.
Derfor har skolen tænkt i nye, bæredygtige og miljøvenlige baner. Nemlig
at al affald fra landbrugsproduktionen, herunder dyrenes gødning, skal
anvendes til fremstilling af kul, som
kan erstatte træ.
Jeg er ikke fagmand, og ved derfor
ikke, hvordan selve processen er, men
den energi, som kræves, kommer
fra solen, så selve produktionen af
biokullet altså laves med ægte grøn
energi.

Benspænd
Men også her har corona-epidemien
lagt os hindringer i vejen. Oprindeligt
var kul-projektet tænkt udført i en
større skala, forstået på den måde, at
skolens afgangsklasser blev oplært i
processen, så de efterfølgende kunne
få et vist indtægtsgrundlag ved at lave
og sælge kul.
Projektet i den størrelse ville koste
400.000 kr. En sum, det er svært at
skaffe. Da børnene desuden først vender tilbage til skolen i takt med at de

og lærerne vaccineres, koncentrerer
projektet sig i første omgang om at
udvikle kul til skolens eget forbrug.
Til det formål har Verdens Børns
bestyrelse netop bevilget 20.000 kr.,
mens andre 20.000 kr. er kommet ind
via forskellige bidrag og donationer.
Jeg glæder mig til igen at kunne besøge skolen og få processen forklaret og
set med egne øjne.

Vægt på erhvervsuddannelse
Med sigtet på at hjælpe de store
elever til et eksistensgrundlag, føjer
kul-projektet sig smukt ind i rækken
af initiativer på Mukono.
For tre år siden igangsatte vi sammen
med skoleledelsen et tiltag, der skulle
give alle elever mulighed for at tage
en erhvervsuddannelse efter 7. klasse.
Ligesom herhjemme er der mangel
på faglig arbejdskraft, mens der er en
del arbejdsløse akademikere.
Umiddelbart har starten på erhvervsuddannelserne været lidt træg –
håndværk er ikke i høj kurs i Uganda,
men efterhånden er der kommet
skred i tingene. Eksempelvis valgte
otte ud af sidste års årgang på 27
elever at gå håndværker-vejen. Året
før var det blot tre.
Og vi har gode eksempler på elever,
der har etableret sig efter 7. klasse, så
de kan forsørge både sig selv og deres
familier.

11

Bøvl med nyt
bogføringssystem
Et nyt system har kastet organisationen ud i mere end to måneders
forsinkelse af bl.a. bogføring af fadderskabs-betalinger
AF ARNE KÆRLYT, KASSERER
Den 1. juli gik Verdens Børn over
til et nyt bogføringssystem. Det var
vi tvunget til, fordi licenserne til det
gamle system ikke kunne fornys.
Både det gamle og det nye system er
leveret af samme firma, som stod for
support af det gamle system, ligesom
det står for undervisning og support
af det nye system. Eftersom firmaet
kendte vort behov ud og ind, havde

Lidt om mig selv
Mit navn er Arne Kærlyt, jeg er mer
konom i regnskabsvæsen og har
arbejdet med bogføring og regnska
ber hele mit arbejdsliv.
De første 21 år boede jeg på Falster,
men i 1977 flyttede jeg til Køben
havn for at få arbejde. I 28 år boede
jeg i Glostrup sammen med min
kone, som døde af kræft i 2016.
I 2018 gik jeg på pension, og samme
år købte jeg hus i Sønderborg, hvor
jeg nu bor med min samlever.
Siden 1985 har jeg været fadder
for en pige i Indien, til hun var færdig
med skolen, og det er nu den tredje
pige, jeg følger og støtter.
I starten af 2020 påtog jeg mig nogle
bogføringsopgaver for Verdens Børn,
og da opgaven som kasserer kort
efter blev ledig, fik jeg tilbudt
stillingen, der lige som alt andet
arbejde for Verdens Børn er frivillig og
ulønnet.
Ved generalforsamlingen i 2020
blev jeg valgt ind i Verdens Børns
bestyrelse som kasserer og har
siden november 2020 været regn
skabsansvarlig.
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vi en berettiget forventning til, at det
nye system mindst kunne det samme
som det gamle. Men her er vi blevet
slemt skuffede. Til en masse funktioner skulle der først laves tillægsprogrammer, og disse var overhovedet
ikke klar 1. juli. Først her, i slutningen
af september, er de vigtigste af dem
nu brugbare.
Det har betydet, at en stor del af
indbetalingerne fra fadderne ikke har
kunne bogføres i denne periode, så
hvem der har indbetalt hvor meget
hvornår, har vi ikke helt tjek på. Nu
skal vi så indhente 2½ måneds bogføring og derefter have det afstemt og
sendt eventuelle rykkere.

Tungen lige i munden
Der er stor fleksibilitet både i hvor
ofte, hvordan og hvilket formål, man
vælger at støtte.
Faddere kan vælge at betale for fadderbarnet hver måned, hvert kvartal,
halvårligt eller helårligt, og betalingen kan ske via:
• betalingsservice
• indbetalingskort fra Betalingsservice
• hjemmesiden (dankort, visa m.fl.)
• bankoverførsel, fast eller sporadisk
• Mobilepay
Der er forskellige muligheder for at
støtte, for eksempel:
• et bestemt barn
• et bestemt projekt (skole)
• kontingent
• generel støtte
Kontingent og generel støtte går til at
dække fadderløse børn, medlemsbladet,
rejseudgifter, coronahjælp, porto til
årsbreve, computerprogrammer mm.

Men netop denne fleksibilitet kræver
man holder tungen lige i munden
under bogføringen. Hver enkelt indbetaling skal indtastes på den rigtige
bankkonto, på den rigtige indbetalingsdato, på det rigtige faddernummer, på det rigtige barn eller projekt,
på den rigtige periode, på det rigtige
beløb og på den rigtige fakturadato.
Dernæst skal indbetalingen og fakturaen bogføres og udlignes.
Denne proces, bare for en enkelt
indbetaling, er tidskrævende.
Vi har haft konsulenter til at tjekke
vor måde at bogføre på, men det kan
ikke gøres enklere, end vi gør.

Et lille hjertesuk – og en bøn
Jeg kan godt fortælle, at det ER et
kedeligt arbejde at taste indbetalinger: Det samme igen-igen-igenigen. Samtidig med at det skal være
præcist, så man kan ikke tillade sig at
slække på koncentrationen.
Det tager lige så lang tid at bogføre
en månedsbetaling på kr. 130 som en
årsbetaling på kr. 1.560, så derfor tager det på årsbasis 12 gange længere
tid for bogføringsteamet at bogføre
månedsbetalinger frem for én årlig
betaling.
Kun betaling via Betalingsservice er
så automatiseret, at det ikke betyder
noget, hvor hyppigt fadderen betaler.
Så en lille bøn fra kassereren:
Jeg håber, at de faddere, der har mulighed for det, går over til Betalingsservice, hvor du kan beholde samme
indbetalingshyppighed som nu.
Vi skulle nødig risikere, at de nye i
vores bogføringsteam synes arbejdet
er for kedeligt og går deres vej.

T-shirt til støtte for
HIV-børn
Projektansvarlig i Verdens Børn og dansk tøjfirma fik en god ide

AF JESPER HALLAS, FRIVILLIG, VERDENS BØRN
Camilla Toft Pedersen, som er stifteren af det Verdens Børn støttede
børnehjem for HIV-smittede børn i
Cambodja ’Bright Hope Cambodia’,
er gået sammen med det danske
tøjmærke ’Cream’ om T-shirt kollektionen ”A Lifeline To Cambodia –
Fashion That Matters.”

På børnehjemmet er der kvinder,
kaldt caregivers, som til daglig sørger
for børnene.
Alle børnene bliver på børnehjemmet
indtil de er færdiguddannet. Herefter
hjælper hjemmet dem videre ud i
samfundet og støtter dem, indtil de

er etableret med job og bolig og kan
klare sig på egen hånd.
Du kan læse mere om børnehjemmet
Bright Hope Cambodia på Verdens
Børns hjemmeside, verdensboern.dk
under projekter.

Alt overskud fra salget går direkte
til børnehjemmet, som er placeret i
Cambodjas hovedstad, Phnom Penh.
Pengene er med til at give børnene
en sikker opvækst, social omsorg samt
uddannelse og HIV-medicin.
Motivet på T-shirten er inspireret af
tegninger lavet af børnene på Bright
Hope Cambodia og den kan erhverves i farverne hvid, sort og bordeauxrød. T-shirten koster 299,95 kr. og
kan købes via
www.cream-clothing.com

HIV-smittet fra fødslen
Der er 23 børn på hjemmet. Alle
er smittet med HIV ved fødslen, og
de fleste er i dag forældreløse. Da
de fleste af dem har boet på børnehjemmet siden de var helt små, bliver
børnene hinandens familie.

Motivet på blusen
er inspireret af
børnenes tegninger
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GAVEIDEER

Hele fortjenesten ved salg fra butikken indgår som støtte til
Verdens Børns arbejde med at give uddannelse til børn

Vær i god tid med advents- og julegaver
Butikken har et stort udvalg af store og små ting, egnet
som værtinde-gaver, til selvforkælelse eller til december,
der venter lige om hjørnet.
Hvis der er noget for dig, så kontakt Bente Fabech, på tlf.
2336 6328 eller bf@verdensboern.dk.

VARME i den kolde tid
Hvedevarmepude

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

Nogle af tingene har vi i begrænset antal, så der gælder
først-til-mølle. Alle priser er inkl. porto, hvis ikke andet er
nævnt, og beregnet på ét stk.
Køber du flere ting, kan der evt. løbe ekstra porto på.
Se hele sortimentet på www.verdensboern.dk/butik

LYS I MØRKET
Solcellelamperne er guld værd i sol-
rige områder, hvor elektricitet er en
mangelvare. Eller som hygge i en
dansk børnehule.
Designet af kunstneren Olafur Eliasson, der også har skabt Regnbuen på
kunstmuseet Aros i Århus.
Pris 180 kr.

GAVEKORT i flere størrelser
En god gave – også til børnebørn, der
har alt. Du bestemmer, hvor meget
du vil give, og vi sender dig gavekortet, så du selv kan overbringe det til
modtageren.
Beløbet går
ubeskåret til
børn, der
trænger!

FINE SJALER fra Indien

Butikken har igen fine indiske sjaler
af bomuld, størrelse ca. 100x200 cm.
Du kan ringe til Bente, tlf. 2336 6328
så vi kan finde det, der passer bedst
til dit ønske.
Pris 200 kr./stk.
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Hvis lamperne skal leveres direkte til
et fadderbarn i Uganda er prisen 150
kr. inkl. porto.
Skal lampen til et barn i Asien, så tal
med den projektansvarlige, om han/
hun måske kan tage den med på
næste besøg.

HUSK MIT NAVN
– og 30 andre

Husk mit navn er i dag en veletableret
kunstner, der begyndte med en dåse
spraymaling købt i et Obs-varehus.
I bogen Dansk Gadekunst fortæller
han sin historie til Lasse Korsemann
Horne, som har samlet yderligere 30
portrætter af gadekunstnere og suppleret det hele med uddybende fortællinger fra forfattere og aktivister med
fingrene i graffiti- og streetart-miljøet.
Et værk på 440 sider, rigt illustreret.

Forlaget og forfatteren Lasse Korsemann Horne har doneret bogen til
Verdens Børn, og indtægterne går
ubeskåret til Verdens Børn.
Pris 200 kr.

HALSKÆDER

fra Uganda i fine farver

De kulørte halskæder haves med små,
mellem og store perler fra kort til
lang!
Korte halskæder �������������������� 70 kr.
Lange halskæder ���������������� 100 kr.

MULEPOSER

er en god erstatning for plastposer
Pris. 100 kr./stk.

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

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

Økonomi
Indtægten udgjorde 5,2 mio kr.
i 2020;
administrationsomkostninger
3,7. pct.

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

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

Regnskabet
Årsregnskabet revideres af
statsautoriseret revisor.
Det offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside
og på VB's hjemmeside.

Kasserer
Arne Kærlyt
tlf. 51 29 30 97
AEK@verdensboern.dk
Bente Fabech
tlf. 23 36 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)
Rumyana Dimova
tlf. 81 74 04 44
rd@verdensboern.dk
Lukovit (1307)

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 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

ORGANISATION

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 16006, 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
Skytten 10 C,
5700 Svendborg
tlf. 23 80 71 44
Sønderborg
Elsa Jefsen
Damparken 3, 1.
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 72 50

15

Støt Verdens Børn
som virksomhed, organisation eller fond

Hvorfor samarbejde med
Verdens børn?
Et samarbejde med Verdens Børn
betyder, at din virksomhed er med til
at hjælpe verdens børn og unge til en
bedre fremtid.

Skab synlighed om jeres
CSR-strategi
Verdens Børn vil sørge for at udstyre
jer med materiale, som I kan bruge til
at skabe synlighed om virksomhedens
strategi for socialt ansvar

Vi tilbyder:
• Dialog om anvendelsen af jeres
støtte
• Dokumentation for hvordan støtten
bliver brugt
• Foredrag om det arbejde I støtter
• Mulighed for besøg på skolehjemmet
• Udsmykning i form af fotostater og
børnetegninger.

• "Vi støtter Verdens Børn"-logo samt
tilhørende tekst til jeres hjemmeside, sociale medier og/eller intranet
• I bliver listet på vores hjemmeside
som virksomhedssponsor og linket
til fra vores sociale medier
• Historier til jeres web og personaleblad
• Nyhed om jeres samarbejde med
Verdens Børn i vores nyhedsbrev.

Eksempler på samarbejde
Vi er meget fleksible og indretter
vores samarbejde efter jeres ønsker.
I kan fx også:
• Blive virksomhedsfaddere og støtte
et fast projekt
• Udføre pro bono arbejde, der
effektiviserer arbejdet i Verdens
Børn, fx hjælp til trykkeopgaver
eller advokatbistand
• Donere legetøj, elektronik der skal
udskiftes m.v.

