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TAK for din loyalitet og støtte gennem hele 2021 

Når jeg ser tilbage på 2021. må jeg desværre konstatere, at mange af udfordringerne med covid-19 fra 2020 

gik igen i 2021. Efter de første nedlukningsbølger i 2020 var der store forhåbninger om, at restriktioner og 

nedlukninger kunne reduceres i forsommeren 2021. Desværre så vi så en tredje bølge, der igen sendte børn 

hjem til deres i forvejen pressede familier. De lidt ældre børn fik lov at gå i skole og tage eksamener, men 

de yngste fra 0. til 7. klasse har i praksis med udgangen af 2021 ikke modtaget undervisning i 2 år. At det på 

længere sigt kommer til at have negative konsekvenser for disse årgange og for landenes udvikling generelt 

er helt sikkert. Hvor store konsekvenserne bliver, kan kun tiden vise. Vi har i Verdens Børn både i 2020 og 

2021 forsøgt at forholde os til og hjælpe med de kortsigtede konsekvenser.               

Vores lokale ledere i de lande, vi arbejder i, har arbejdet hårdt 

Som i 2020 har vi i 2021 sendt alle indbetalte fadderbidrag ned til vores skoler og børnehjem. Pengene er 

blandt andet blevet brugt til at sikre de mest basale behov som mad og medicin både til de børn, der har 

børnehjemmet som deres hjem, men også til alle de fra skolerne hjemsendte børn. Deres familier er typisk 

meget fattige, og der kan én ekstra mund at mætte, være det der gør situationen fuldstændigt håbløs,ikke 

mindst når det også er svært at finde arbejde. 

Vores lokale ledere og lærerstabe har indkøbt store mængder madrationer og leveret dem ud til børnene i 

deres familier. De har gjort en enorm indsats for at fastholde børnenes fokus på det, de allerede har lært, 

og at de skal tilbage på skolebænken, når der igen åbnes op i 2022. 

Der er mange faktorer, der afgør om et barn kommer tilbage på skolebænken. Daglejerfamilier er nødt til at 

være mobile og flytte derhen, hvor arbejdet er. Det betyder, at vi helt sikkert vil se en del yngre børn, der 

stopper som skolebarn støttet af Verdens Børn. Der vil også være en del børn, der har valgt eller er blevet 

nødt til at tage lavt betalte jobs for at bidrage til familiens overlevelse. Det bliver muligvis svært at få disse 

børn tilbage på skolebænken. 

I de lande vi arbejder i er det stadig ikke en selvfølgelighed, at ens barn skal gå i skole. Det kræver en stor 

indsats af den lokale ledelse at få børn og forældre til at prioritere skolen igen. Omfattende nedlukninger, 

som dem vi har været vidne til de sidste 2 år, resulterer helt sikkert i, at en del børn vil have svært ved at se 

meningen med at returnere til skolen. Desuden vil de børn, der kommer tilbage til skolen, være sat 2 år 

tilbage i deres læring og måske endda yderligere et år pga. eventuel aflæring.     

Hvor stort frafaldet bliver, ved vi desværre først i foråret 2022. Vi håber på det bedste.     

Der er også sket udvikling i Verdens Børn i løbet af 2021 

I januar 2021 hævede vi fadderbidraget per måned med 20 kr. per barn. Der har ikke været justeringer af 

taksterne i 10 år, og vores skoler og hjem har haft svært ved at få budgetterne til at hænge sammen. 20 kr. 

lyder ikke af mange penge her i Danmark, men for de enkelte skoler og hjem har de 10-15% højere 

indtægter stor betydning. Med dem kan de øge kvaliteten både af den mad, de serverer, og de 

skolematerialer, de indkøber. Men også sikre, at de har de simpleste former for medicin, der kan gøre livet 

lidt lettere for det enkelte barn. Der har været udvist stor forståelse og velvillighed fra alle jer faddere, og 

det skal I have stor tak for. Vi er jo altid bekymrede for at miste en fadder med de udfordringer, det giver 

for vores skoler og børnehjem. 



I 2021 har vi også skiftet medlems- og regnskabssystem. Det gik på ingen måde smertefrit. Vores 

fadderadministrations- og regnskabsafdeling har arbejdet langt mere end hvad man kan forvente af 

frivillige ressourcer. Håbet var at kunne skifte system med så lidt påvirkning for den enkelte fadder som 

muligt. Men opgaven har vist sig at være meget mere kompliceret end først antaget, og jeg er sikker på, at 

nogle faddere er blevet påvirket af ændringen. Det vil jeg gerne beklage. Samtidig vil jeg også gerne her 

sende en stor tak til alle de frivillige, der de sidste 6 måneder har kæmpet en brav kamp og sørget for, at vi 

nu igen har et system, der fungerer. TAK for det. 

I 2021 har Verdens Børn desuden været begunstiget med store arve, der kommer til at betyde, at vi kan 

skabe yderligere udvikling derude, hvor de virkelig trænger. Arvene stammer fra nogle af vores fantastiske 

faddere, der har været en del af Verdens Børn i mange år, og som derfor har tiltænkt os også i deres 

testamente. Det har blandt andet betydet, at vi nu har etableret en særskilt uddannelsesfond med 600.000 

kr., der udelukkende skal bruges til at hjælpe unge lovende talenter videre i uddannelsessystemet. Verdens 

Børn er taknemmelig for disse fadderes betænksomhed.             

Forventningerne til 2022               

Igen i 2022 håber jeg på, at hverdagen både i Danmark og ude i verden normaliserer sig i takt med højere 

vaccinationsniveauer. Jeg håber på, at vi får et stort antal af vores elever tilbage i skole, og at de kan få lov 

at blive der. Samtidig så håber jeg, at vi kan få alle vores skoler og børnehjem op at køre lige så godt, som 

de gjorde i 2019. Det et det, der er målet for 2022. 

Internt i Verdens Børn tror på at 2022 bliver et år, hvor vi skal bruge kræfterne på stabilisere alt det,vi i 

forvejen arbejder med. Vi skal altså ikke slå en masse nye tiltag i gang. Vi har en god organisation med 

energiske frivillige, og vi er en NGO hvor vi ikke spilder penge på lønninger i Danmark. Modsat andre 

hjælpeorganisationer, så sender vi hver en krone, der indbetales fra en fadder, ned til børnehjemmet/skole 

og barnet.  

Vi bruger meget få penge på at drive Verdens Børn, og de omkostninger vi trods alt har, dækkes af de 

fonde, vi modtager støtte fra. Det er nærmest unikt og et budskab vi skal mere ud med. 

Jeg vil gerne på vegne af Verdens Børn ønske dig og dine nærmeste et godt og sundt 2022 og samtidig sige 

tusind tak for din stadige støtte, der forbedrer udsatte børns fremtid. Dyb respekt herfra. 
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