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LEDER

AF TUE BO HANSEN, FORMAND VERDENS BØRN

Kære faddere, medlemmer og venner

Den trofaste økonomiske hjælp og 
støtte til alle vores skoler og børne-
hjem, som vi har oplevet fra jer i lø - 
bet af  disse svære år, har betydet, at 
skolerne har kunnet fortsætte deres 
arbejde med at hjælpe flere tusinde 
børn igennem på bedste vis. 
Vi har løbende modtaget stor tak fra 
vores lokale ledelser. Det er ikke alle 
beskederne, vi har kunnet videre-
bringe til jer, men I skal vide, at jeres 
støtte har haft direkte positiv effekt 
for mange børn. 

Tilbage på sporet 1
De fleste skoler er i starten af  2022 
blevet genåbnet for alle årgange og 
arbejdet med at få børnene ”tilbage 
på sporet” er gået i gang. 
Vi forventer, at der desværre vil være 
en del af  vores fadderbørn, der ikke 
vender tilbage til skolebænken. Nogle 
fordi de har været nødt til at tage 
arbejde for at hjælpe familien økono-
misk. Andre fordi de måske har mi-

stet lysten til at fortsætte i skolen, eller 
deres familier er flyttet fra området. 
Der er stadig rigtig mange udsatte 
piger og drenge, der gerne vil gå i 
skole, men ikke har mulighed for det. 
Derfor håber både jeg og de enkelte 
projektansvarlige på jeres forståelse 
og accept af  de udskiftninger, der 
vil komme i løbet af  de kommende 
måneder.

Tilbage på sporet 2
I Verdens Børn skal vi også ”tilbage 
på sporet”. 
De sidste to år har vi drevet organi-
sationen og projekterne næsten ude-
lukkende fra Danmark. Vi har stort 
set ikke kunnet besøge vores skoler og 
børnehjem og har derfor heller ikke 
haft mulighed for at yde støtte til de 
lokale ledelser. Allerede fra februar 
2022 er der sat gang i besøgsrejserne 
igen, og vi forventer at få besøgt alle 
vores skoler og børnehjem i løbet af  
2022.

Desværre har en håndfuld af  vores 

projektansvarlige og andre frivillige 
af  forskellige årsager måttet give sta-
fetten videre. Et par frivillig-annon-
cer bragte os hurtigt i kontakt med 
10 velkvalificerede og interesserede 
mennesker, der gerne vil gøre en 
forskel for udsatte børn. 
Derfor vil vi her i foråret træne de 
nye projektansvarlige, så samarbejdet 
med vores projekter kan genoptages 
uden yderligere afbrud. Alle stan-
dardprocedurer som budgetter og 
regnskabsopfølgning skal opdateres, 
og så skal vi skabe mere lærings- og 
ernæringsmæssig udvikling på skoler-
ne via de lokale ledelser.

2022 bliver ikke et år, hvor vi vil in-
troducere mange nye initiativer. Det 
bliver derimod et år, hvor vi tager 
yderligere fat i tøjlerne og sikrer, at 
vi kommer tilbage på sporet med alt, 
hvad vi arbejder med.
           
Verdens Børn ønsker jer et rigtigt 
godt nyt år.

Så blev det 2022, 
og det kan kun gå fremad

2021 har ligesom 2020 stået i Corona-pandemiens 

– men også taknemmelighedens tegn

Vi har ikke kunnet viderebringe alle beskeder, 
men I skal vide, at jeres støtte har haft direkte 
positiv effekt for mange børn
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KORT NYT

I slutningen af  november 2021 havde 
en af  Verdens Børns trofaste støtter 
inviteret til korkoncert. 
Koncerten ”Liebe alte Weinachts-
lieder” er en rejse gennem adventens 
og julens sangskat med børne/ ung-
domskorene i Sankt Petri Kirke samt 
Sankt Petri Kantori.
 
Det var en stor musikalsk oplevelse, 
hvor voksne og børn sang så smukt i 
den fine kirke under organist Jona
than Sievers ledelse!

Kirken var igen fyldt op og heldigvis 
ikke underlagt samme restriktioner, 

som var nødvendige forrige år på 
grund af  Covid-19.

Billetindtægten fra koncerten går 
til fordel for Verdens Børn, og det 
betyder en støtte for 10 af  vores 
fadderbørn.

Verdens Børn var med stor fornøjelse 
igen til stede ved arrangementet sam-
men med Verdens Børns butik. 
Vi vil gerne være synlige – og det er 
altid hyggeligt at få en snak med pub-
likum, og ikke mindst fik vi god hjælp 
af  den flinke kirketjener Stefan. 

I oktober besøgte jeg Mukono Children's Home, 
og der var ikke ét barn. Det var selvfølgelig lidt 
kedeligt at besøge et børnehjem uden børn, men 
skolelederen James fortalte mig og tre af  mine 
medrejsende om corona-nedlukningen. Blandt an-
det at man har givet børnene hjemmearbejde for, 
så de ikke helt glemmer deres boglige færdigheder. 

Vi besøgte mit barn, Kizito, og jeg havde en lille 
gave med til ham. Han følte, at jeg også skulle have 
en gave, så han ville give mig en høne! 
Det måtte jeg jo af  gode grunde takke nej til 
– men rørende var det da.

I februar 2022 regner jeg med at besøge både 
Mukono Children's Home og Madera Girls 
Primary School, der nu er genåbnet, og igen i  
2023 arrangerer jeg en tur til Uganda, hvor vi skal 
besøge et VB-børnehjem. Vil du med? 

Ring til mig og hør mere Frede Hansen, 
telefon 28 81 57 73

Dear sponsor, I want to 
give you a hen!

Annonce

Sankt Petri kirke – en dejlig korkoncert
til støtte for Verdens Børn
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KORT NYT

Vidste du at...
Hvis du giver en gave på 100 kr. 
til en velgørende forening som 
Verdens Børn, sparer du ca. 26 
kr. i skat.
I 2022 kan du få fradrag for helt 
op til 17.200 kr. mod 17.000 kr. 
i 2021.
Hvis du i løbet af  året samlet 
har givet en gave på mindst 
200 kr., indberetter vi auto-
matisk herom til SKAT. Dette 
forudsætter, at vi har fået dit 
cpr-nummer.    

Man får ikke fradrag for kontin-
gent og køb af  varer i Verdens 
Børns butik.

Sankt Petri kirke – en dejlig korkoncert
til støtte for Verdens Børn

Siden vores første besøg for flere år 
siden har vi ”solgt” til den smukke 
korsang, hvor voksne og børn i man-
ge aldre synger julen ind.
Det er en stor glæde, at så mange 
børn får støtte fra indtægterne – men 

et helt ekstra plus er det at være i det 
smukke kirkerum og høre så dejlig 
musik. I skulle prøve det! 

Vi har lovet at komme igen til næste 
julekoncert.

Verdens Børn – International Børnehjælp 
indbyder faddere, medlemmer og interesserede til 
vores ordinære generalforsamling 
i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby

Program:
Kl. 13.00:  Generalforsamling
Kl. 14.30:  Kaffepause
Kl. 15.00:  Præsentation fra et projekt I
Kl. 15.30:  Præsentation fra et projekt II      
Kl. 16.00:  Forventet afslutning

Dagsorden for generalforsamlingen:
1) Valg af  dirigent
2) Formandens beretning om 2021

3) Aflæggelse af  organisationens regnskab 2021
4) Fastsættelse af  kontingent for det kommende år
5) Behandling af  indkomne forslag 
6) Valg af  bestyrelsesmedlemmer (for to år)
 På valg:
 Betina S. Christensen (genopstiller ikke)
 Arne Kærlyt (genopstiller)
 HansJørgen Pedersen (genopstiller)
 Bente Fabech (genopstiller)
 Tue Bo Hansen (genopstiller)
7) Valg af  suppleanter (for ét år)
 På valg:
 Maria Lambert (genopstiller ikke)
8) Valg af  revisor
9) Eventuelt    

Indbydelse til generalforsamling
Lørdag den 23. april 2022

Vedr. pkt. 6 og 7: 

Information om hvem, der opstilles, kommer senere på www.verdensboern.dk
Bestyrelsen håber, at en eller flere af  vore faddere/sponsorer ønsker at stille op 
til bestyrelsen.
Interesserede bedes henvende sig til Tue Bo Hansen, gerne inden den 5. april.
Tlf. 31 67 80 90 eller TBH@verdensboern.dk
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Det sidste skridt 
mod selvforsørgelse

En arv har skabt et økonomisk fundament for Uddannelsesfonden, 
der kan sikre børnene en supplerende uddannelse

AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, UDDANNELSESFONDEN

Oprindelig koncentrerede Verdens 
Børn sig om at hjælpe børn til at få 
en god grunduddannelse inden for 
trygge rammer.  Men i 2004 gik vi 
skridtet videre med oprettelse af  
Uddannelsesfonden. Fonden gav 
børn, der havde gennemført den 
basale skoleuddannelse, mulighed for 
at komme videre med en uddannelse, 
og retter sig først og fremmest mod 
børn, som ikke længere har en fadder.

I starten drejede det sig om at hjælpe 
børn på projekter i Uganda og 
Bulgarien. Af  økonomiske grunde 
blev børn på projekter i Asien først 
inkluderet i 2012. Parallelt hermed 
er der efterhånden mange børn, som 
bliver støttet af  deres faddere til en 
videre uddannelse.

For tiden er der et halvt hundrede 
børn, som støttes af  Uddannelsesfon-
den: 25 i Uganda, 13 i Indien, 5 i Sri 
Lanka og 5 i Bulgarien. Den måned-
lige støtte andrager mellem 110 kr. og 
210 kr., og den samlede udgift i 2022 
er foreløbig budgetteret til knapt 
100.000 kr.
En nylig testamentarisk gave har hel-

digvis skabt et økonomisk fundament 
for Uddannelsesfonden i flere år 
fremover. I hvor lang tid vil afhænge 
af  ambitionsniveauet, men i 2021 
besluttede Verdens Børn, at alle ud-
dannelser for fremtiden skal rette sig 
mod selvforsørgelse. Desuden er det 
vedtaget, at man højst kan få støtte i 
fire år efter ordinær skolegang.
Det hører med til en bedømmelse af  
den aktuelle situation, at uddannelser 
i mange tilfælde varer ca. et år længe-
re end normalt på grund af  covid-19 
restriktioner. 

Både boglige og praktiske fag
Støtten går dels til traditionelle bog - 
lige uddannelser, dels til uddannel-
ser i praktiske fag. For tiden støttes 
bl.a. uddannelse til syerske, kok, 
sygeplejer ske, mellemskole- og 
erhvervsuddannelse og Bachelor 
uddannelse.

Også børn med handicap nyder godt 
af  Uddannelsesfonden. På Sri Lanka 
får ældre døve børn og børn med 
indlæringsvanskeligheder praktisk 
træning i fag som syning, madlav-
ning, computer og elektronik. En 

ung, handicappet kvinde i Bulgarien 
studerer datakundskab på universi-
tetsniveau.     

I 2011 donerede en fond 136.000 kr. 
til børns videreuddannelse, ellers er 
pengene kommet fra Verdens Børns 
frie midler og fra særskilte indbeta-
linger fra faddere og andre privatper-
soner. 
Da foreningens indtægter gennem 
årene har været svingende, har 
bestyrelsen i perioder måttet bremse 
for optag af  nye børn i Uddannelses-
fonden. Også derfor er den nye arv 
og dens bestemmelse om at tilgodese 
Uddannelsesfonden årsag til ekstra 
glæde og taknemmelighed hos Ver-
dens Børn.

Sociale medier og medlemsbladet 
vil fremover bringe beretninger om 
unge, der relaterer sig til Uddan-
nelsesfonden. Det forventes at øge 
opmærksomheden omkring denne 
del af  foreningens virke, og dermed 
større interesse for at bidrage, så flere 
børn og unge kan blive hjulpet til at 
få et godt job. 
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En undersøgelse lavet af  Analyse 
Danmark i 2018 viste, at 54 pct. af  
de adspurgte ville skrive testamente – 
eller overvejede det. En tendens, der 
er stigende, hvilket også mærkes hos 
advokat Birte Dyrberg, fra advokat-
firmaet Dyrberg & Partnere med 
domicil i Hjørring. Hun er ofte ude 
at fortælle om arveloven i foreninger 
og organisationer.

Birte Dyrberg mener, der er flere 
årsager til folks øgede interesse for - 
via et testamente – selv at bestemme, 
hvem der efterfølgende skal nyde 
godt af  ens penge og ejendele.

– Det økonomiske styrkeforhold mel-
lem den ældre og yngre generation 
har ændret sig, påpeger hun. 
– I dag har børnene ofte en langt 
større formue end forældre, og man-
ge opfordrer i øvrigt også forældrene 
til selv at disponere over deres penge, 
mens de kan.

– Andre årsager er, at mange efter 
skilsmisser etablerer nye familier 
med ”dine, mine og vores børn”, 
hvilket gør det ekstra vigtigt at få på 
plads, hvem, der skal have hvad, efter 
hvem. Endelig er der mange barn-
løse, som vil sikre, at deres penge ikke 
bare tilfalder statskassen, tilføjer hun.

Men uanset bevæggrunden er det 
eneste rigtige, at få skrevet sit testa-
mente. Og der er ingen grund til, 
at vente til man er gråhåret, lyder 
opfordringen fra advokaten. 

Birte Dyrberg kender mennesker, der 
føler døden bliver ubehagelig nærvæ-
rende, når der snakkes testamente, 
men døden kommer jo hverken før 
eller senere af  den grund. 
Til gengæld er det hendes erfaring, 
at mange mennesker får en ro og en 
afklaring, når de har besluttet, hvem 
der skal nyde godt af  deres penge. 
Også i forhold til pårørende, hvis 
man har ønsker om, at en del af  
arven skal gå til velgørende formål.

Mere til arvingerne, 
mere til velgørenhed
Med den såkaldte 30/70regel kan 
testamenteringen endda blive en ren 
win-win situation. 
Reglen kan tages i anvendelse, hvis 
man ikke har arvinger i lige linje, 
dvs. børn og forældre – de såkaldte 
livsarvinger. 

Birte Dyrberg forklarer processen. 
Normalt skal ikke-livsarvinger, som 
f.eks. nevøer, niecer, søskende eller 
venner, betale 36,25 pct. i arveafgift 
til staten. Har man testamenteret 30 
pct. af  sin formue til velgørenhed, 
betaler den velgørende forening hele 
boafgiften/arveafgiften.

– Helt konkret får arvingerne der-
med flere penge, og en velgørende 
organisation får en donation, som 
den måske ikke ville have fået, dog 
mod at betale arveafgiften, fastslår 
Birte Dyrberg.

Hun understreger samtidig, at æn-

drer ens forhold sig, kan testamentet 
naturligvis laves om.  

– Men med et testamente er man 
sikker på, at dét, man efterlader sig, 
går til de mennesker eller den orga-
nisation – som Verdens Børn – man 
allerhelst vil have skal arve en, siger 
hun. – Uden et testamente kan man 
derimod risikere, at arven tilfalder 
staten eller familiemedlemmer, som 
man slet ikke har lyst til at tilgodese. 

Stigende interesse 
     for at skrive

Folk har fået øjnene op for den afklaring, det giver, 
at have skrevet testamente

AF HANNE GREGERSEN, REDAKTØR

Slip for advokatregningen

Verdens Børn har indgået 
aftale med advokat Birte 
Dyrberg, så folk, der vil 
betænke Verdens Børn, kan 
få oprettet et testa mente 
uden beregning. 
Et testamente, der er fuldt 
retsgyldigt og efterlever alle 
de regler og krav, som arve
loven stiller, og de ønsker du 
som arvelader måtte have. 

Overvejer du at lade Verdens 
Børn arve, kan du høre nær
mere hos vores formand Tue 
Bo Hansen, tlf. 31 67 80 90, 
TBH@verdensboern.dk 
eller kontakte Birte Dyrberg 
direkte for at aftale et møde 
på tlf. 98 90 09 77 eller mail 
bd@dyrberg.nu
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For befolkningen i det fattige land-
brugsområde i V. Sithur-området 
blev nedlukningen faktisk et større 
problem end smitterisikoen. Med 
børnene hjemme og ingen mulighed 
for at gå på arbejde, var det svært at 
skaffe penge til at kunne mætte de 
ekstra munde.
Takket være uddelingen af  madra-
tioner har alle klaret sig nogenlunde, 
og der er stor taknemmelighed over, 
at Verdens Børn og I faddere har 
muliggjort, at børnehjemmet med 
jævne mellemrum har kunnet uddele 
nødrationer til alle fadderbørn og 
deres familier. 

Børnene er nu gradvist kommet 
tilbage i skolen. De ældste elever kom 
først, det betød, at afgangseleverne 
kunne få den afsluttende eksamen. 
Jeg er så glad for at kunne fortælle, 
at alle otte har bestået deres afgangs-
prøve, så de nu har et godt afsæt for 
deres videre muligheder.

I november måtte også eleverne fra 
1. til 8. klasse komme tilbage, men 
børnene er først gradvist dukket op, 

fordi monsunregnen har gjort vejene 
ufremkommelige. Enkelte børn 
mangler endnu, men den voldsomme 
regn har flere steder skyllet lerhytter-
ne væk og gjort familier hjemløse, så 
de har måttet flytte. Vi arbejder på at 
afklare, hvor børnene befinder sig.

Halvstore børn uden faddere
Status er, at ud af  de 48 fadderbørn, 
Verdens Børn har i V. Sithur, er 
foreløbig de 29 tilbage på børne-
hjemmet, samtidig er der kommet 10 
nye børn, der ingen fadder har. Det 
er uholdbart og dyrt for hjemmet, så 
jeg håber, nogle faddere vil tage godt 
imod et nyt barn til erstatning for de 
børn, der er færdig med skolen eller 
har forladt børnehjemmet af  andre 
årsager.

Mange faddere vil gerne have så ungt 
et barn som muligt, så de kan følge 
barnet i en årrække. Men næsten alle 
de nye børn går i 5. til 9. klasse, fordi 
mange forældre i så svære og usikre 
tider foretrækker at have de yngste 
børn hjemme i stedet for at lade dem 
komme i skole. 

Nedlukning større problem 
end smitterisikoen
Oveni er kommet en voldsom monsunregn, 
der har skyllet mange hytter væk

AF HANNE MATTHIESEN
PROJEKTANSVARLIG
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Fra 1.  september fik de store elever 
igen lov til at vende tilbage til skole 
og børnehjem, og fra 1. november 
kunne også de yngre elever vende 
tilbage efterhånden som vejene, der 
til dels var ufremkommelige på grund 
af  den voldsomme monsunregn, 
igen blev farbare. Børn og unge var 
overmåde glade for at være tilbage 
i de vante omgivelser, for at gense 
deres kammerater og ikke mindst 
for igen at få gode og nærende og 
rigelige portioner mad. Det var også 
tiltrængt, for selv om uddelingen af  
madrationer har været af  uvurderlig 
betydning og har holdt liv i børnene, 
var de tynde og afkræftede, da de 
vendte tilbage. 

Men glæden varede kun kort. Man 
nåede at få fejret jul den 22. decem-
ber med god mad og kager, danse-
optræden og uddeling af  nyt tøj, 
inden børnene tog hjem på juleferie. 
Imidlertid lukkede en ny smittebølge, 
denne gang med omikronvarianten, 
igen skoler og børnehjem i Sydindi-
en, og kun de ældste elever i 10. til 
12. klasse har fået lov at genoptage 
skolegangen. 

Mad, tæpper og tallerkner
En del af  de hjemsendte børn har 
forældre, der på grund af  nedluk-
ningen og den medfølgende arbejds-
løshed er rejst til nabostaten Kerala 
for at finde arbejde, og børnene må 
derfor midlertidigt bo hos slægtninge 
eller naboer. Det er svært for dem at 

skaffe mad til de ekstra munde, så 
uddelingen af  madrationer fortsætter 
naturligvis. 

I bjergområdet, hvor Kariyalur og 
de omkringliggende landsbyer ligger, 
er det her i vintermånederne koldt 
om natten og i morgentimerne, så 
ud over madrationerne bliver der nu 
også delt tæpper og sovemåtter ud. 
Desuden får børnene en tallerken og 
en drikkedunk. For os, der lever i et 
overflodssamfund, kan det være svært 
at forestille sig, at bedsteforældre eller 
andre slægtninge ikke har en ekstra 
tallerken eller et krus, men det er så

dan, det er, og hjælpen fra Danmark 
er af  stor betydning.
Ud over pengene fra fadderne har 
Verdens Børn i december yderligere 
sendt 20.000 kroner til Kariyalur. 
De skal bruges til genopførelse af  en 
mur, der adskiller pigernes soverum 
fra en sti, som beboerne fra den nær-
liggende landsby benytter, når de går 
til det lokale tempel. Den voldsomme 
monsunregn har medført, at store 
dele af  muren er styrtet sammen, 
og af  hensyn til pigernes sikkerhed 
er det vigtigt, at muren genopføres 
hurtigst muligt. Dette arbejde er nu 
påbegyndt. 

   

Kortvarig glæde i Kariyalur
Efter et par måneders skolegang blev skolen lukket igen, 

og børnene sendt hjem – ofte til familie og naboer, 
fordi forældrene er rejst til naboprovinsen for at søge arbejde

Efter redaktionens slutning er det meddelt at alle skoler i Sydindien åbnede 1. februar for alle aldersklasser

AF HANNE MATTHIESEN, 
PROJEKTANSVARLIG 

I et overflodssamfund er 
det utænkeligt, at man 
ikke har en ekstra taller-
ken, krus eller tæppe, hvis 
man skal huse et ekstra 
barn. Men i Kariyalur er 
det sådan, det er. 
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Alle skoler på Sri Lanka er nu åbne. 
Børn over 12 år på Sri Lanka bliver 
vaccineret, og børn med handicap 
kommer sågar foran i køen, hvilket 
er en glædelig nyhed, da det betyder 
at børnene på projekterne lang-
somt kan vende tilbage til en mere 
normal hverdag. I mellemtiden har 
online-undervisning, gjort mulig via 
donationer, været vital.

På ’Senkadagala School for Deaf  and 
Blind School’ er der ekstra gode ny-
heder, da flere af  eleverne, ved hjælp 
af  løbende online undervisning, har 

bestået deres ’General Certificate 
Education’ (GCE) ’Ordinary Level’ 
eksaminer med topkarakterer.

Næste eksamen i maj
Grundet omstændighederne er det 
dog ikke alle, der har været oppe 
til deres eksaminer endnu, men de 
kan i stedet se frem til at få mulighe-
den i maj måned 2022. Det gælder 
blandt andet for eleverne Sanjula og 
Thraindu som mangler at færdiggøre 
deres fag inden for elektronik, com-
puter-kundskab og bagning. Begge 
drenge er især glade for deres bage-

kurser, og har medbragt hjemmebag-
te kager og andre snacks til skolen. 
Ydermere modtager de begge danse-
undervisning af  skolens nye frivillige 
danseinstruktører. Det har medført 
øget livsglæde samt et par gode dan-
sere i Sanjula og Thraindu.

En hjertelig tak 
skal lyde fra skolen til Verdens 
Børns faddere og donatorer. Online 
undervisning har været meget 
hjælpsomt og kun været muligt ved 
hjælp af  de donationer, som 
skolen har fået og stadig får.

Gode nyheder fra de 
Srilankanske projekter

Vaccinationer bringer børnene tilbage 
på skolerne

AF JESPER HALLAS JESSEN, 
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN

Seneste nyt:  Alle skoler er igen lukket i Sri Lanka, og både skolebørn og hostelbørn er sendt hjem
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Landsdækkende udgangsforbud og 
skolelukninger har præget 2021, den 
seneste varede fra juli til oktober, 
hvor børnene igen var hjemsendt. 

Den udfordring har lærerstaben på 
National Councils børnehjem for-
mået at tage op ved at undervise og 
træne eleverne online. Børnene har 
brugt deres forældres mobiltelefon for 
at følge med i lektionerne, og der blev 
fremskaffet brugte mobiltelefoner til 
de børn, der ingen havde. 
Hver lærer havde sin egen WhatsApp 
gruppe til at undervise i tegnsprog, 

tale og mundaflæsning. Man brugte 
også video og YouTube lektioner. 
Børn med hørehandicap eller indlæ-
rings-vanskeligheder har således un-
der de givne forhold opnået det mak-
simale udbytte. Desuden har de lidt 
ældre børn fået praktiske færdigheder, 
så de lettere kan finde sig et job. 

I de perioder, hvor skolen ikke var 
lukket, har lærerne gennemført ekstra 
undervisning efter skoletid. Dog har 
regeringen besluttet, at eksaminer i 
landets 5. klasse og den sidste afslut-
tende eksamen skal udskydes til 2022. 

Træplantningsdagen fejret
Skolens hygiejne-indsats har glæde-
ligvis bevirket, at ingen børn er blevet 
smittet på selve skolen. Fem børn 
er blevet smittet derhjemme. De er 
raske og tilbage på skolen, mens otte 
børn er i isolation hjemme på grund 
af  andre smittede.

Selv om nedlukningen har bremset 
en del aktiviteter på skolen, lykkedes 
det alligevel igen at fejre den årlige 
træplantningsdag i november. Her 
planter hver klasse et frugttræ på 
skolens område. 

I juli valgte vores bestyrelse at sende 
21.000 kr. fra vores katastrofepulje til 
børn af  63 fattige daglejerfamilier, så 
de kunne få mad under samfundets 
nedlukning. 
National Council for the Deaf  og 
Verdens Børn sender en stor tak 
donorer og faddere for jeres trofaste 
støtte til børnenes uddannelse.

Døve børn undervist 
via mobiltelefon

Også video og YouTube 
blev taget i brug under nedlukningen i Sri Lanka

AF LUDWIG CHR. NISSEN, 
PROJEKTANSVARLIG

Hænderne vaskes ved indgangen 
til skolen 

Undervisning

Elever fra kostafdelingen

Træplantning
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Et skulderklap til projekterne
De bulgarske myndigheder henviser børn til vores projekter. 

Det gavner økonomien

AF ASTRID MØLLER, 
PROJEKTANSVARLIG

Landets økonomi er blevet værre 
med øget arbejdsløshed på grund 
af  corona-epidemien, men vores 
projekter har klaret sig nogenlunde 
gennem et vanskeligt 2021. Takket 
være fadderbidrag, sponsorer, gaver 
og støttebeløb, ligesom der ikke har 
været meget sygdom på projekterne.

For to af  vores projekter gælder, at 
myndighederne er begyndt at henvise 
svage og udsatte børn. Det vælger jeg 
at tage som udtryk for anerkendelse 
af, at projekterne drives og kører godt 
med vores dygtige ledere i spidsen. 
Desuden er de nye børn med til at 
styrke projekternes økonomi, fordi 
kommunerne betaler for børnenes 
ophold, så projekterne har større 
budgetter at arbejde med.

Ny leder på plads i Mechka
Som omtalt i det seneste blad døde 
vores leder på projektet i Mechka, 
Peter Konov, desværre i efteråret 
2021. Den nye leder, Tsvetoslava, er 
på plads og får god hjælp og støtte 
af  vores dygtige administrator af  
VB-pengene Kiril.
De har fået købt den savnede brugt-
bil til skolens vareindkøb mm. De vil 
desuden søge om istandsættelse af  
sportspladsen og sparer også selv op. 
Tre dygtige studerende fortsætter og 
en afslutter her i år.

Projektet ligger i en fattig 
egn uden industri og job-
muligheder, og det gør 
skolens tilbud om mad og 
andre ting til skolebørnene 
særlig vigtigt. Der går nu over 130 
børn på skolen, og socialkontoret 
henviser børn fra socialt svage eller 
børnerige familier med dårlige bolig-
forhold til kostskolen. 
Skolens 9. og 10. klasser fungerer 
godt, og alle er glade for de to faglige 
uddannelser indenfor murerfag og 
syning. Det giver desuden romapiger, 
som ikke må tage væk hjemmefra, 
mulighed for at få en erhvervsuddan-
nelse i Mechka. 

Flere børn i Dupnitsa
Dupnitsa er en smuk by med herlig 
natur og bjerge i nærheden. Der bor i 
øjeblikket ca. 30 børn, og kommunen 
henviser nye børn til stedet, ofte børn 
med familiemæssige eller psykologi-
ske problemer. Men vi tager os også 
af  hjemmeboende sponsorbørn, som 
staten forsømmer, og som ikke ville 
kunne gå i skole uden vores hjælp til 
skolematerialer og tøj. De kommer 
på hjemmets fritidscenter efter sko-
letid, får frokost, toiletartikler, et bad 
og deltager i centrets aktiviteter. 

Vores leder Krassimira holder af  alle 
disse børn, vil hjælpe dem til en god 

fremtid og håber også at få sponsorer 
til de nye børn. Hun er meget glad 
for hjælpen fra Verdens Børn, både 
for sponsorater, donationer og forsen-
delserne med gaver fra Danmark. 

Lukovit-studerende 
klarer sig godt 
Projektet er Verdens Børns ældste 
i Bulgarien – startet i 1997 – med 
fokus på handicappede børn. 
For snart flere år siden introducerede 
Verdens Børn projektets børn for 
computerundervisning og compu-
terkursus. Det betyder, at mange 
elever uddanner sig her indenfor, og 
de studerende i Sofia fortsætter og 
klarer sig godt. Projektets børn går i 
kommuneskole, hvis det er muligt
Der kommer ikke så mange nye børn 
til projektet, fordi flere forældre i dag 
kan beholde børnene hjemme. Nogle 
bliver bortadopteret, og desuden prø-
ver myndighederne at placere dem i 
nærheden af  familien.
Lederen V. Tsekova  er meget tak-
nemmelig for hjælpen fra Verdens 
Børn. Pengene bruges til toiletartikler 
og medicin, materialer til fritidsarbej-
der og forhåbentlig igen til den 
årlige ferieudflugt.

Børnene fra Dupnitsa nød sneen
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Pigerne på Santibari er vilde med 
julen og glæder sig derfor altid til de-
cember, og 2021 var ingen udtagelse. 
I hele julemåneden optræder pigerne 
med sang og dans i den kirke, som 
er nabo til børnehjemmet. På selve 
juledagen optræder de inde på bør-
nehjemmet på en lille scene, hvor de 
synger i mikrofoner og danser for et 
lokalt publikum. 

Merete Hansson, projektansvarlig for 
Santibari, fortæller, at pigerne ”elsker 
at optræde – især når de får lov til at 
synge og underholde gennem mikro-
fonen”. 
Derudover er juledagen helt særlig 

for pigerne, da der bliver serveret 
lækkerier og får julegaver. 

– Når de den 25. december skal pak-
ke gaver op, vil de blive overrasket af  
blandt andet fine kjoler, neglelak og 
sminke, fortæller Merete Hansson. 
– Børnehjemmets personale sørger 
nemlig for at købe de helt rigtige 
gaver ind til pigerne flere måneder i 
forvejen. De dedikerede medarbej-
dere får også en gave juledag. Det er 
oftest er en ny sari eller et sjal.

Grundlagt af  en missionær
Julemaden i Indien er noget ander-
ledes end den, vi kender i Danmark. 

Flæskestegen er skiftet ud med dahl, 
en indisk gryderet af  kogte linser. Til 
hverdag serveres dahl som en vegeta-
risk ret, men til jul er der også kylling 
eller lam i, hvilket for pigerne er ren 
luksus. Derudover serveres der kage 
og kiks til dessert.

Santibari ligger i den lille landsby 
Narayanpur, hvor størstedelen af  
befolkningen er kristne santalere. 
Børnehjemmet er grundlagt af  den 
kristne missionær Ellen Laursen, og 
derfor er kristendom og jul betyd-
ningsfuld for lokalbefolkningen såvel 
som børn og medarbejdere 
på Santibari.

Kristen jul 
midt i Nordindien 

Pigerne på Santibari glæder sig altid til december, 
der er fyldt med sang, dans og glæde 

AF SARA VORRE ROTHSTEIN, 
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
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GAVEIDEER

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. 

Butikken har både ting til dig selv, og ting der er gode som 
værtinde- eller fødselsdagsgaver. Hvis det er noget for dig, 
så bestil via Verdens Børns hjemmeside eller kontakt mig, 
Bente Fabech, på tlf. 2336 6328 og mail 
bf@verdensboern.dk  Nogle af  tingene har vi i begrænset 
antal, så du må ikke blive skuffet, hvis der er udsolgt. 
Prisen er inkl. porto, hvis ikke andet er nævnt, og beregnet på ét stk. 

Køber du flere ting, kan der evt. løbe ekstra på i porto. 
Overskud går til Verdens Børn.
Se også sortimentet på www.verdensboern.dk/butik
… og selvfølgelig: Gavekort! En god gave til børnebørn, 
der har alt. Du bestemmer, hvor meget du vil give, Ver-
dens Børn sender dig gavekortet, og gaven 
går til støtte af  børn, der trænger!

SOLCELLELAMPER
til dig selv, børnebørn eller til dit
fadderbarn

Pris 180 kr. 

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. 

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

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.

Gaveideer til dig eller andre

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

VARME i den kolde tid
Hvedevarmepude
Kontakt Helle Holten
tlf. 23 80 71 44

Pris 150 kr. 

DANSK GADEKUNST
Bogen Dansk Gadekunst er gaven 
til kunstinteresserede i alle aldre. 
En antologi eller måske rettere et 
patchwork af  artikler, interviews, es-
says og fotografier, der giver plads til 
gadekunstens ansigter, meninger og 
stemmer. Det skulle være 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 Korse-
mann Horne har doneret bogen til 
Verdens Børn, og indtægterne går 
ubeskåret til Verdens Børn. 
Pris 200 kr. 
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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 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)

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 handi-
cappede børn og børn fra 
fattige hjem. Hjælpen kan ydes 
til unge og 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 forestår den
daglige og overordnede ledelse 
af organisationen 

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

Regnskabet
Årsregnskabet revideres af 
statsautoriseret revisor. 
Det offentliggøres på Indsam-
lingsnævnets hjemmeside 
og på VB's hjemmeside.

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 17.200 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
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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.

Vi tilbyder:
•  Dialog om anvendelsen af  jeres 

støtte
•  Dokumentation for hvordan støtten 

bliver brugt
•  Foredrag om det arbejde I støtter
•  Mulighed for besøg
•  Udsmykning i form af  fotostater og 

børnetegninger.

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 støtter Verdens Børn"-logo samt 
tilhørende tekst til jeres hjemmesi-
de, 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 personale-
blad

•  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.


