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Indledning 

Verdens Børns hovedformål er at støtte udsatte børn og unge til uddannelse og sikre, at 

de kan leve og gå i skole i så trygge rammer som muligt.  

2021 var igen et år præget af COVID-19 og følgerne af nedlukninger og konsekvenserne 

af de dårlige eller helt manglende sociale og økonomiske sikkerhedsnet i de lande, vi har 

børnehjem og skoler i. 

Enkelte af vores projekter har via digital undervisning formået at fastholde børnenes 

skolegang og derved sikret en kontinuerlig undervisning.  

For de flestes vedkommende har COVID-19 haft den konsekvens, at børnene er blevet op 

til to år forsinket med den grundskoleuddannelse, der er så afgørende for at kunne komme 

videre i uddannelsessystemet.  

Vi må desværre også konstatere, at skolenedlukningerne har betydet, at en del lidt ældre 

elever har droppet skolen og taget arbejde i stedet for at kunne bidrage til deres familiers 

overlevelse.  

Konsekvenser har været tydelige fra midten af 2020, og vi besluttede derfor tidligt at 

udvide/justere de rammer for bistand, som vi normalt arbejder indenfor. I 2021 har arbejdet  

på skolerne igen i høj grad handlet om at sikre, at de hjemsendte børn har fået mad og 

samtidig forsøge at fastholde deres interesse for skole. Det har handlet at undgå at de 

mistede det, de allerede havde lært. Vi forventer at have det fulde overblik over effekten af 

COVID-19 på vores skoler og børnehjem i første halvår af 2022. 

Det vi dog ved er, at hver en krone der hver måned trofast er blevet indbetalt til et 

fadderbarn eller et projekt er blevet sendt afsted, og at alle disse donationer har været 

med til at redde liv og skabe et lille lys i mørket, for de børn vi har i vores 

fadderskabsprogram.        

Den støtte er vi alle i Verdens Børn, og ikke mindst de lokale ledelser, dybt ydmyge over 

og taknemmelige for.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Madration udleveret til pige fra Sct Joseph i Indien  
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Bestyrelsesarbejdet i perioden 

2021 generalforsamlingen blev gennemført i april 2021. På selve generalforsamlingen var 

der et godt fremmøde med omkring 30 medlemmer.  

VB-bestyrelsen efter generalforsamlingen og den efterfølgende konstituering: 

1 Tue Bo Hansen Formand 

2 Merete Hansson Næstformand 

3 Arne Kærlyt Økonomiansvarlig og kasserer 

4 Bente Fabech Rep - fadderadministrationen 

5 Betina S. Christensen Rep - projekter 

6 Ane Line Christensen Rep - fundraising 

7 Hans-Jørgen Pedersen Rep - kommunikation 

8 Maria Lambert Rep - faddere 

 

Bestyrelsen blev efter få måneder reduceret til syv medlemmer, da Maria af personlige 

årsager var nødt til at træde ud.   

Arne Kærlyt har desværre sidst i bestyrelsesperioden meddelt bestyrelsen, at han ikke 

ønsker at fortsætte som bestyrelsesmedlem, kasserer og økonomiansvarlig - primært pga. 

arbejdsbyrden. Arne har ydet en kæmpe indsats i en ellers meget svær periode med 

blandt andet udskiftning af økonomi- og medlemssystem. Den indsats vil vi i bestyrelsen 

gerne takke Arne mange gange for. Arbejdet med at etablere nye bedre rammer og 

engagere nye frivillige i økonomiafdelingen er gået i gang.        

Mødeaktivitet 

Bestyrelsen har afholdt syv bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, hvoraf de to 

har været med fysisk fremmøde og de resterende digitalt. I oktober 2021 afholdt vi også et 

fællesmøde, hvor frivillige fra kommunikationsgruppen, økonomigruppen og 

projektgruppen fik mere kendskab til Verdens Børn, og hvordan vi arbejder.    
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Resultatet 2021 

Det regnskabsmæssige resultat for 2021 blev et overskud på 2,1 mio. dkk. Primært drevet 

af en arv på 3 mio. dkk., der kom til udbetaling. Omkostningsniveauet til specielt 

rejseaktiviteter var stærkt begrænsede (7 t.kr ift. 150-180 t.kr i et normalt år). Hvorimod 

konvertering til vores nye IT-system har øget vores omkostninger i 2021 markant (271 t.kr. 

– budget 2022 er på 164 t.kr.) 

Resultatudvikling seneste 5 år: 

 

*Skyldes arv på 3 mio. dkk. **Skyldes opsætning af ny fond for videreuddannelse på 0,6 mio. dkk., ***Skyldes arv på 1,1 mio. dkk.) 

Vi har i 2021 indsamlet ca. 3,9 mio. dkk. direkte via fadderbidrag og vi har udbetalt ca. 4,2 

mio. dkk. I realiteten sender vi 8% mere ud end indbetalt, hvilket primært skyldes tre ting:  

1) I 2021 øgede vi fadderbidraget med 20 kr./måned og ikke alle faddere var med fra 

1. januar. Men vi valgte at udbetale det fulde beløb til projekterne alligevel;  

2) I Verdens Børn tager vi ansvaret for at videreføre et barn til endt eksamen også 

selvom en fadder skulle falde fra. Vi kalder det ”et fadderløst barn”. Det er et princip 

vi altid har haft for at sikre at et barn, der én gang er blevet taget ind i programmet 

også for chancen hele vejen til eksamen. 

3) Verdens Børn hjælper gerne talentfulde elever uden en fadder til en 

ungdomsuddannelse. Det kan både være en boglig eller en erhvervsfaglig 

uddannelse med målet om fremtidig selvforsørgelse. Dette gøres via vores 

Uddannelsesfond, der i 2021 er blevet en selvstændig enhed med egne midler.   

Udvikling i Medlemmer, Projektstøtter, Faddere, Fadderbørn og Fadderløse børn 

 

*   Projektstøtter er en blanding af engangsstøtter og faste projektstøtter 

** Støtten til et fadderløst barn betalt af Verden Børns reserver kostede 1320kr. i 2021  

* 

  

i 1000 kr. 2021 
Faktisk 

2021 
Budget 

2021 
Afvigelse 

2022 
Budget 

2020 
Faktisk 

2019 
Faktisk 

2018 
Faktisk 

2017 
Faktisk 

Fadder - indbetalt 3,899 3,955        - 56   3,893 3,597 3,614 3,570 3,577 

Indtægter totalt 8,742 5,483    3,259* 5,567*** 5,172 6,160 5,397 6,252 

Fadderbørn - udbetalt 4,156 4,135        - 21   4,170 3,672 3,650 3,984 3.596 

Donationer+omk totalt 6,624 5,899      - 725**   4,784 5,573 5,836 5,626 5,616 

Resultat 2,118 (- 416) 2,534      783 (- 401) 324 (- 229) 636 

 2021 
Faktisk 

2020 
Faktisk 

2019  
Faktisk 

2018  
Faktisk 

2017  
Faktisk 

VB Medlemmer 1.356 1.264 1.383 905 786 
Kontingenter 203 tkr. 202 tkr. 221 tkr. 92 tkr. 79 tkr. 
Antal projektstøtter * 202 192 197 148 87 
Projektstøttekroner 1.145 tkr 998 tkr 970 tkr 1.270 tkr 1.489 tkr 
Bidrag og Webshop 249 tkr 182 tkr 237 tkr 266 tkr 160 tkr 
Antal unikke faddere 1625 1613 1618 1588  
Antal fadderbørn 2114 2168 2210 2246 2289 
Antal fadderløse børn 61 børn 58 børn 64 børn 111 børn        54 børn 
VB Omk. fadderløse ** 80 tkr. 77 tkr. 84 tkr. 147 tkr. 71 tkr. 
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Administrations% i et nyt perspektiv 

I Verdens Børn sikrer frivilligheden lave omkostninger til driften.  

Vi har i mange år anvendt begrebet ”Administrations %”, som har været på 3 - 4%. Der er 

umiddelbart tre problemer med dette begreb;  

1) Alle NGOer definerer ”administration” forskelligt og en direkte sammenligning af 

forskellige organisationer er dermed nærmest umulig. På grund af vores 100% frivillighed 

har vi mulighed for at skille os markant ud fra mængden af organisationer med høje 

lønomkostninger. Det skal udnyttes i vores markedsføring af Verdens Børn.   

2) Når vi beregner en administrationsprocent, inkluderer vi de omkostninger, der reelt er 

projektrelaterede. De sidste to år har vi inkluderet alle de nye IT-omkostninger, men vi har 

aldrig haft omkostninger til medlemsblad eller besøgsrejser med.  

3) Faddere kan foranlediges til at tro, at 3 - 4% af de kroner de indbetaler, går til VBs 

administration. Men dette er misvisende, da 100% af fadderbidrag sendes ud til vores 

skoler og børnehjem og driftsomkostninger sikres via andre donationer og fonde. 

Derfor giver det mere mening at sammenligne vore totale driftsomkostning med vores 

totale indtægter for at få et billede at hvad det totalt set koster at drive Verdens Børn. Hvis 

alle NGOere gjorde dette ville vi have et reelt sammenligningsgrundlag.      

Den gamle Adminprocent og VB Total Omkostningsprocent                                                      

 

    

                          

*   Værdi af arv på 3 mio. dkk. er ikke medtaget som indtægt/indsamlede midler i 2021 

Anvendelsen af VBs interne driftsmidler    

Vores interne omkostninger er vi er nødt til at have for at kunne: 

- sikre at vi får nye faddere (markedsføring),  

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

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

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

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

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

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

Til disse omkostninger søger vi hvert år fonde og andre donorer. Medlemskontingenter 

bruges også på at drifte Verdens Børn.  

I 2021 havde vi en samlet indtægt til driften på 599 tkr. og vores samlede omkostninger 

til at drive Verdens Børn i 2021 beløb sig til 548 tkr.  

  

 2021 
Faktisk 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2020 
Faktisk 

2019 
Faktisk 

2018 
Faktisk 

2017 
Faktisk  

Adminprocent 6,9%* 6,0% 5,1% 3,7% 4,2% 3,2% 3,3% 

VB Total Omk% 9,9%* 10,8% 11% 6,9% 9,6% 12,2% 8,8% 
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Ny VB Uddannelsesfond etableret i 2021  

I Verdens Børn har der de sidste mange år eksisteret to uddannelsesfonde. Én dedikeret 

til Asienprojekterne, baseret på en gammel større arv til formålet og én for 

Uganda/Bulgarien, der har været finansieret via Verdens Børns 

sikkerhedsreserver/egenkapital. I 2020 mistede vi i Verdens Børn desværre et trofast 

medlem gennem 25 år, der havde støttet mange børns skolegang og videreuddannelse 

gennem os. Medlemmet testamenterede en stor sum penge til videreførelsen af vores 

arbejde og samtidig blev 600.000 kr. af disse er øremærket til videreuddannelse af udsatte 

børn og unge. 

Derfor valgte vi i 2021 at formalisere vores arbejde med videreuddannelse mere og blandt 

andet slå de to fonde sammen i en ny VB Uddannelsesfond. Vi har etableret standard 

retningslinjer for hvornår og hvordan et barn eller en ung skal kunne have mulighed for at 

blive optaget og derved blive støttet til videreuddannelse. Målet er på sigt at skabe en 

selvfinansierende enhed i Verdens Børn regi med fokus på at hjælpe talentfulde børn og 

unge det ekstra skridt, der giver dem mulighed for at opnå selvforsørgelse.           

 

 

Opfølgning på lokale regnskaber 

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

årligt i henhold til den gældende samarbejdsaftale. Kvaliteten af de modtagne regnskaber 

varierer en del, og der arbejdes med løbende forbedringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En sikkerheds mur i Indien blev genopbygget via VB midler efter at monsunen            

havde ødelagt 

 2021 
Faktisk 

2020 
Faktisk 

2019  
Faktisk 

2018  
Faktisk 

2017  
Faktisk 

Børn 100% i udd.fonden 31 38 43 55 47 
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Projekterne og Børnene 

 

Det har i 2021 været sparsomt med mulighederne for at besøge projekterne. Derfor vil 

rejseaktiviteten også være stor i 2022. Samtidig er der en del projektansvarlige der har 

valgt at overlade ansvaret til en ny engageret frivillig. Bestyrelsen vil gerne takke alle de 

afgående projektansvarlige og assistenter og samtidig byde velkommen til de nye, der i 

løbet af foråret 2022 har været gennemgået et træningsforløb. 

Projektansvarlige skifter således:  

Projekt Farvel til Velkommen til 

Sct. Joseph Kirsten (PA), Sana, Ann (PAA) Tue (PA), Nina, Jesper (PAA) 

Madera Betina (PA) og Annette (PAA) Lene (PA) og Anne Mette (PAA) 

Albella Merete (PA) Charlotte (PA) 

Bulgarien Astrid (PA på vej til at stoppe) Hans-Jørgen & Rumyana (PA) 

Kakundi Tue (PA) Sara (PA) & Mark (PAA) 

Entebbe  Ida (PAA) 

 

Land Antal støttede børn pr. 1/1 2022 Projektansvarlige 

Projekt 2021 2020 2019 2018 2017 PA PAA 

Cambodja 21 19 18 0    

Bright Hope Cambodja (nyt) 21 19 18   Camilla P Trine P 
        

Bulgarien 102 98 96 97 104   

Lukovit 18 19 19 18 18 Astrid M Rumyana D 

Mechka 52 50 48 48 50 Astrid M Rumyana D 

Dupnitsa 32 29 30 31 36 Astrid M Rumyana D 
        

Sri Lanka 165 170 173 170 174   

Senkadala Deaf & Blind 71 77 80 77 81 Ludwig N Maja N 

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

Indien 1144 1190 1222 1299 1334   

Albella 89 88 98 111 117 Merete H Jess 

DIP Children´s Camp 292 291 299 308 321 Merete H Jess 

Khelagar 85 98 110 117 126 Flemming W Lars M 

Santibari 53 52 54 69 70 Merete H Jess 

Happy Home 141 140 133 137 127 Per L Hanne M 

Kariyalur 66 65 67 68 71 Hanne M Per L 

Sct. Joseph 370 408 413 439 455 Kirsten B Sanaa, Ann  

V. Sithur 48 48 48 50 47 Hanne M Per L 
        

Uganda 632 641 651 630 627   

Mukono 231 234 248 241 241 Kristina A Marie N 

Madera 222 226 231 222 218 Betina S Annette R 

Kakundi 133 138 134 132 131 Tue H Hans-Jørgen  

Entebbe 39 37 37 35 37 Marie N Kristina A 

Seeta (nyt) 7 6 1   Kristina A Marie N 
        

Kenya        
Lipela 50 50 50 50 50 Lars B  

        

Total 2114 2168 2210 2246 2289   
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Frivillige 

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

- Projektstyring - der sikrer projektmidler anvendes som tiltænkt 

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

- IT - der sikrer pålidelige systemer, der understøttet arbejdet 

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

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

- Fundraising – proces igangsat 

Fundraising 

Planen for 2020 og 2021 har været at opstarte en struktureret gruppe med fokus på 

systematisk fundraising. I 2021 er det endelig lykkedes os at begynde at få de første 

rammer på plads. Ane Line Christensen har taget ansvaret for at få området i gang og har 

i 2021 deltaget i diverse infomøder og træningskurser. Vi har også i bestyrelsen i 2021 for 

første gang besluttet, at vi skal have et budget til fundraising.   

Den langsigtede plan er stadig at etablere en gruppe af frivillige trænede fundraisere i 

Verdens Børn. Formålet med denne gruppe vil være at styrke arbejdet med at rejse midler 

fra danske fonde og virksomheder og forhåbentlig også derved finde og etablere et 

samarbejde/partnerskab med én eller flere nye hovedsponsorer til Verdens Børn  

Kommunikation og digital markedsføring 

Zeynep Basoda har i 2021 formået at samle et nyt godt team af frivillige skribenter og 

kommunikationskoordinatorer. De har sammen stået for udsendelse af nyhedsbreve, 

kampagner, annoncering og vores tilstedeværelse på Facebook, LinkedIn og Instagram. 

Pga. tid har Zeynep valgt at det nu er tid til at lade nye kræfter tage over og derfor er 

ansvarsområder for den interne kommunikation blevet uddelegeret i teamet. Vi vil også 

gerne fra bestyrelsen sige Zeynep tak for den store indsats igennem adskillige år i 

Verdens Børn. Zeynep vil stadig følge med på sidelinjen og også være med til at udvikle 

Verdens Børn ifm. digital markedsføring.    

Ny overordnet kommunikationskoordinator er nu SVR - Sara Vorre Rothstein.   
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Medlemsbladets er udsendt i tre flotte numre med interessante artikler skrevet af 

projektansvarlige og andre frivillige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

information som muligt ud til faddere og andre interesserede.  

https:// www.instagram.com/verdensboern 

https://www.facebook.com/verdensborn 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/verdensboern
https://www.facebook.com/verdensborn
https://www.linkedin.com/company/verdens-børn-international-børnehjælp
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Afrunding  

Konsekvenserne for børnene ved de langvarige skolenedlukninger igen i 2021 har været 

synlige overalt i verden og er og vil fortsat være markante for børn i tredjeverdenslande og 

dermed de lande, vi arbejder i.  

Behovet for at hjælpe de børn, der allerede er en del af Verdens Børns støtteprogram er 

stort og det samme er tilfældet for de nye generationer af børn. Familierne har ikke den 

luksus, at kunne kigge 15, 18 og 20 år frem i tiden og planlægge for en god fremtid for 

deres barn. De må fokusere på dagen i dag og dagen i morgen for at sikre så meget 

tryghed som muligt og mad på bordet. Det er de forældre, der har brug for vores støtte til 

at kunne sendes deres børn i skole i håb om at de må klare sig bedre end de selv har haft 

mulighed for. 

Vi er en lille organisation, der hvert år sikrer i omegnen af 2100 børn enten et sted at bo,  

skoleundervisning eller begge ting. Mange af vores skoler og børnehjem er også 

samlingspunkt for lokalsamfundet, hvilket igen er med til at fremme forståelsen for hvor 

vigtig skolegang er i meget bredere forstand. 

En væsentlig del af vore skoler og børnehjem fokuserer på børn med specielle behov i et 

forsøg på at sikre dem et værdigt liv og vise omverdenen, at disse børn sagtens kan 

udvikles, trænes og på sigt være med til at bidrage i samfundet. Det er også en vigtig 

opgave, vi har. 

2021 har også været et specielt år for arbejdet i Verdens Børn internt. Vi har ikke kunnet 

gøre det, vi plejer som fx at besøge projekterne og hjælpe med udviklingen af skolerne og 

deres faciliteter. Vi har ikke haft mulighed for at udbygge samarbejdet med de lokale 

ledelser og bygge videre på tilliden. Internt i Danmark har vi arbejdet med nyt IT-system, 

der i første omgang ikke har gjort livet lettere for os. 

Fadderadministrationen og økonomiafdelingen har fået styr på, hvordan de skal arbejde 

med det nye system. Nu skal vi have organiseringen på plads.  

Vi har fået genetableret en stor og engageret kommunikationsgruppe, så arbejdet nu hviler 

på flere skuldre, og vi er så småt i gang med også at få hovedet rundt om hvorledes 

fundraisingarbejdet skal foregå i Verdens Børn.  

En del frivillige i kommunikationsgruppen har valgt også at blive projektansvarlig, hvilket vil 

betyde, at vi kan få endnu bedre integrering mellem de to grupper og mange flere af de 

gode historier fra projekterne ud til alle der interesserer sig for børnehjælp.  

Vores opgave i Verdens Børn er i dag endnu vigtige end nogen sinde før. I 2022 skal vi ud 

at hjælpe, så vi ikke taber de børn, vi allerede havde i programmet før Corona, og vi skal 

ud at sikre, at vi har faciliteterne til at tage alle de nye trængende børn ind i programmet.   

Tak til alle trofaste støtter af Verdens Børn, alle frivillige der kæmper for den gode sag og 

alle de lokale ledelser derude, der arbejder helhjertet på at forbedre forholdelse for udsatte 

børn             

April 2022 


