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LEDER

Som nyudnævnt formand har jeg fra 
maj måned fået en større indsigt i, 
hvordan maskinrinrummet i Verdens 
Børn fungerer, og det er ikke dårligt. 
Verdens Børn har omkring 50 frivilli-
ge, der på hver deres måde bidrager 
til, at vi som forening kan drives 100 
% og samtidig videresende 100 % af  
fadderskabs-pengene.

Uddannelse er vejen til succes
I 2019 igangsatte bestyrelsen i Ver-
dens Børn et pilotprojekt på Mukono 
Children's Home i Uganda, hvor for-
målet var at undersøge gevinsten ved 
at få flere elever ind i en erhvervsud-
dannelse efter endt grundskole.
 
Som omtalt inde i bladet viste pilot-
projektet, at de lange – og dyre –  vi-
deregående uddannelser ofte fører til 
arbejdsløshed eller job som ufaglært. 
Det rejser flere spørgsmål: Hvordan 
kan bestyrelsen og de projektansvar-
lige (PA) i Verdens Børn være med at 
at ændre holdningen om, at kun de 
akadamiske udddanelser fører til høj 
status og god løn, når virkeligheden 
er en anden? 
Er tiden kommet, hvor vi bør stille 
krav til vore samarbejdspartnere om, 
at de skal sikre, at flere elever får 
mulighed for at vælge en erhvervsre-
lateret uddannelse?  

Det er et emne, vi løbende vil tage op 
i bestyrelsen, sammen med PA’erne 
og de forsekllige projketers ledere.

Besøgsrejser og fadderbreve 
Fadderbetalingerne er nødvendige 
for Verdens Børn, men de er – des-
værre  - ikke tilstrækkelige. Skolerne 
og børnehjemmene behøver ofte eks-
tra midler til reparationer og vedlige-
holdelse, møbler og andet inventar, 
bøger, medicin, videreuddannelse. 

Desværre har fadderskabskontoret 
oplevet, at fadderskaber er stoppet, 
fordi fadderne ikke har modtaget  
nyhedsbreve eller hilsner fra spon-
sorbarnet. Det er både beklageligt og 
ærgerligt, fordi fadderbetalingerne er 
fundamentet for hele vores arbej-
de. Men vi har under pandeminen 
været hæmmet af, at vi dels ikke har 
kunnet gennemføre besøgsrejser til 
projekterne, dels af  at projekterne i 
lange perioder har været lukkede, og 
børnene sendt hjem.

Besøgsrejserne er genoptaget og fort-
sætter vinteren over. Dermed skulle 
nyhedsbreve og hilsner fra fadderbør-
nene atter komme i vant gænge.

Yngre faddere og flere frivillige
En af  de større udfordringer, vi står 

overfor, er at skaffe flere faddere i de 
yngre aldersgrupper.

Mange af  vores faddere har væ-
ret med næsten fra starten og har 
gennem årtier været solide støtter, 
der har opbygget og sikret Verdens 
Børn. De er i sagens natur nu oppe i 
årene, og vi må indse, at det over en 
årrække vil betyde et fald i fadderska-
berne, medmindre vi formår at skabe 
en tilgang af  nye. 

Den allerstørste udfordring, vi har 
pt, er at skaffe nye frivillige.Vi søger 
engagerede og kreavtive frivillige 
til vores såkaldte SoMe-team, der 
skal fortælle om Verdens Børn på de 
sociale medier. I den sammenhæng 
modtager vores kommunikationsko-
ordinator, Sara Vorre Rothstein, med 
glæde ansøgninger til teamet. Sara’s 
kontakoplysninger står på side 15 
under bestyrelses-oversigten.

Verdens Børn  står overfor flere ud-
fordringer, men jeg glæder mig over 
det store engagement, hver især bi-
drager med. Et engagement, som jeg 
tror på, kan løse udfodringerne, fordi 
den hjælp, vi yder, har en stor  effekt  
i familierne, på skolerne og en positiv 
afsmitning på lokalsamfundene.

Den hjælp, vi yder, har stor effekt i 
familierne, på skolerne og en positiv afsmitning 
på lokalsamfundene

Spændende udfordringer forude
Skal vi bl.a. målrette de unge mod 

erhvervsuddannelserne, 
og hvoran finder vi nye frivillige og yngre faddere? 

AF HANS-JØRGEN PEDERSEN, FORMAND
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KORT NYT

AF HANNE MATTHIESEN,
PROJEKTANSVARLIG 

Efter et par års pause er det heldigvis 
nu igen blevet muligt at rejse til In-
dien og besøge børnehjemmene. Jeg 
tager afsted midt i november, og jeg 

glæder mig meget til gensynet med 
de børn, jeg kender i forvejen. 
Corona-pandemien har imidlertid 
medført nogen udskiftning, så der 
er kommet en del nye børn, som jeg 
skal møde for første gang. I starten 
er de som regel noget generte og 

beklemte ved situationen, men da jeg 
altid har kager med, når jeg kommer, 
tør de som regel hurtigt op. Jeg har 
mulighed for at tilbringe et par dage 
på begge børnehjemmene, så jeg kan 
være meget sammen med børnene. 

Når jeg kommer hjem igen, kan jeg 
med nye foto og indtryk fra besøgene 
give en opdatering i både blad og 
årsrapport.  

Hvis nogen af  jer vil have breve og 
hilsner med til jeres fadderbarn, skal 
de blot sendes til min adresse: Hanne 
Matthiesen, Delken 9, 6000 Kolding,  
senest 1. november, så skal jeg 
nok overbringe dem til børnene. 

Gensynsglæde ved et tidligere besøg

AF BENTE FABECH,
BESTYRELSESMEDLEM

På en smuk sensommer-lørdag i 
september deltog Verdens Børn igen 
i Grantoftegårds årlige og meget vel-
besøgte høstmarked. Grantoftegård 
er en social-økonomisk virksomhed 
beliggende i Pederstrup ved Ballerup. 
Grantoftegård dyrker økologiske 
grøntsager og sælger økologisk kød 
fra får, geder og kreaturer. 
Høstmarkedet er meget populært og 
tiltrækker hvert år mange børn og 
voksne.

I år havde Verdens Børn fået en 
stadeplads indendørs i stalden, og 
de mange gæster hyggede sig med 
at ”hoppe-i-hø” og se fåre-klipning.  
Butikkens varer blev præsenteret på 
bedste vis, og det farvestrålende sorti-

ment tiltrak mange mennesker. 
Vi fik mangen en god snak om Ver-
dens Børn med de besøgende – og 
salget gik godt. 

Grantoftegårds høstmarked bød på 
mange forskellige aktiviteter, f.eks. 
klap en ged, ansigtsmaling og boder 
med grøntsager, keramik, træting – 
og så ja, Verdens Børns butik. 

Primus motor fra Verdens Børn var 
Sara Lee Olsen, Merete Hansson og 
Bente Fabech. Sara havde ”opdaget” 
høstmarkedet året før og fik en plads 
til os. 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.

Hilsen med til fadderbørn 
på V. Sithur og Kariyalur 
Jeg tager gerne brev eller hilsen med, hvis jeg har det inden 1. november

Verdens Børn til høstmarked 
Flere tusinde besøgte Grantoftegård
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Madera-skolen ligger i det nordøstli-
ge Uganda i byen Soroti. Området er 
et af  Ugandas fattigste, og efter to års 
tørke løb skolens brønd tør. Siden da 
har eneste vandforsyning været gen-
nem en tynd slange, der skulle dække 
de 379 dag- og 560 kostskoleelevers 
daglige behov for vand til hyppig 
håndvask – der er stadig corona-for-
anstaltninger – bad, vask af  tøj og 
sengetøj, drikkevand, madlavning, 
opvask, rengøring og toiletbesøg.

Når der altså var vand!

På vores første tilsynsbesøg på skolen 
i juni blev det hurtigt tydeligt for os, 
hvor alvorligt et problem skolen stod 
med. Elektromagnetiske målinger 
havde vist, at den eksisterende brønd 
ikke kunne gøres brugbar igen. 
Det var derfor nødvendigt for skolen 
at etablere en helt ny brønd.

Penge fra VB og privat sponsor
Med 62.500 kr. fra Verdens Børn og 
en privat sponsor var der basis for, at 
Madera-skolen kunne gå i gang med 
projektet.
Skolen har fået udarbejdet tre tilbud 
på brøndboring og valgt det billigste 
i samarbejde med skolemyndigheder 
og ”vandmyndigheder”. 
Målet er en vandkapacitet på 2000 
liter vand i timen – en firedobling af  
den gamle brønds kapacitet, og den 
6. september kunne skolen begynde 
boringen til sin nye brønd.

Når boringen er færdig, og målet for 
vandindvindingen er nået, kender vi 
dybden på brønden. Det er herefter 
planen at installere en pumpe drevet 
af  solceller, ligesom vi desuden arbej-
der på at skaffe hjælp til etablering 
af  brøndring og indhegning omkring 
brønden. 

Det bliver en stor lettelse for alle, at 
der ikke længere skal slæbes vand i 
dunke og spande fra den tynde vand-
slange. Sr. Elizabeth fortæller, at en 
sten faldt fra hendes hjerte, da vi fik 
skaffet midler til at påbegynde arbej-
det med boringen. Det manglende 
vand havde været en uoverskuelig 
udfordring for både børn og voksne. 

På vores næste tilsynsbesøg glæder 
vi os til at se, hvordan brønden har 
ændret dagliglivet på Madera-skolen.         

Ny brønd på 
Madera-skolen i Uganda

Efter to års tørke var skolens brønd tørlagt 
og de omkring 1000 elever henvist til mangelfuld vandforsyning. 

Nu er boringen til en ny brønd begyndt

AF LENE JEPPESEN OG ANNEMETTE ROLIGHED OLESEN, 
PROJEKTANSVARLIGE

Den eneste vandkilde, 
en lille vandstråle. Der bores... Hard rock drilling Brøndens placering fremvises  
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Efter knap to års lukning af  skolerne 
i Uganda på grund af  coronapande-
mien blev det endeligt muligt for os 
som nye projektansvarlige at besøge 
Madera Girls Primary School. Besøget 
var da også længe ventet, og vi blev 
modtaget med åbne arme af  glade, 
smilende og ikke mindst nysgerrige pi-
ger. Udover at gennemføre de mange 

kontrolopgaver, der er forbundet med 
et tilsynsbesøg, ville vi også lære piger-
ne at kende, og tog derfor del i deres 
hverdag både i skole og fritid.

Fælles start på dagen
Hver morgen begyndte med morgen-
samling i gården, hvor der blev givet 
fælles beskeder og sunget, så man fik 

en god, fælles start på dagen. 
Et af  højdepunkterne var at sidde 
med til undervisningen. Eleverne gør 
meget ud af, at de som klasse har sat 
deres personlige præg på lokalet, og 
vi fandt dem tit – både i pauserne og 
efter skoletid – i klasselokalerne travlt 
optaget af  at klippe og klistre.

Vores første besøg på Madera, 
en pigeskole i Uganda   

Det var en fantastisk inspirerende oplevelse at møde pigerne 
og deres engagerede lærere. Og så fik alle lært at spille rundbold

AF ANNEMETTE ROLIGHED OLESEN OG LENE JEPPESEN, 
PROJEKTANSVARLIGE

Pigerne var meget interesseret i, 
om Anne Mettes hår var hendes eget, 
og hvorfor man kunne se hendes 
blodårer på armene 

Pigerne er ivrige efter at lære, 
og lærerne er ivrige efter at lære fra sig.

Det var store smil og åbne arme, 
der tog imod os på Madera. 

Hver dag begynder med 
morgensamling i gården 

6



Det var også en fornøjelse at se lærer-
nes engagement og motivation til at 
lære fra sig. Det fremgik tydeligt ved, 
at lærerne efter lektionerne deltog i 
boldspil eller underviste i musik. 
Søndag morgen var vi med til guds-
tjeneste, der blev holdt på skolen. 
Det er et nyt tiltag for at forhindre 
pigerne i at blive udsat for unødvendig 
smitte udenfor skolens område.

Rundbold-succes 
Vi havde hjemmefra taget en masse 
udendørs idrætsudstyr med til skolen, 
blandet andet bat og tennisbolde. Så 
på vores sidste aften kunne der høres 
hujen fra en masse piger og høje vok-
senstemmer inde fra skolens område. 
Lene havde delt lærerne i to hold og 
var gået i gang med at vise dem, hvor - 
dan man spiller rundbold. Som kam-
pen skred frem, spredte rygtet sig. 
Flere og flere lærere kom til, mens 
pigerne stimlede sammen rundt om 
banen, hujede, klappede og kom med 
tilråb til lærerne. Kampen sluttede 
først, da det var blevet for mørkt til 
at se noget. En kæmpesucces for alle 
parter.

Farvel og på gensyn
Tiden flyver afsted, når man er i godt 
selskab. For os har det været en fan-
tastisk inspirerende oplevelse endelig 
at møde og se Madera, og vi kan ikke 
vente med at skulle tilbage til et nyt 
tilsynsbesøg i 2023. Det var med tårer 
i øjnene, at vi vinkede farvel 
til alle Maderas piger. 

VORES TILSYNSOPGAVER 

Vores opgave som projektansvar-
lige er bl.a. at undersøge om de 
piger, der modtager fadderstøtte, 
stadig går på skolen. 
På Madera drejer det sig om lidt 
over 200 piger. 
Det håndterede vi på den måde, 
at pigerne mødte op klassevis, vi 
krydsede hver enkelt af  på vores 
børneliste og spurgte, om de var 
kostskolepiger eller dagskolepiger. 
Herefter blev der taget et billede 
af  hver pige. 

Siden sidste kontrolbesøg var 
en del piger droppet ud grundet 
pandemien. Nogle var flyttet med 
familien til et andet område, an-

dre måtte arbejde og et par styk-
ker var blevet gravide. Heldigvis 
havde fadderne til de pågældende 
børn bestemt sig for at sponsere 
et nyt barn, så alt i alt manglede 
der kun tre piger, som var indlagt 
med malaria.

På hvert tilsynsbesøg skal der 
desuden udarbejdes en besøgs-
rapport, som beskriver skolens 
fysiske tilstand og økonomi, 
ligesom der aftales nye fokusom-
råder for samarbejdet. Endelig 
var det nødvendigt at vi fik lavet 
en ny 5-årig samarbejdsaftale 
med skolen, da den gamle aftale 
udløber i februar.

Pigerne vinker farvel og på gensyn

Idrætslæreren med nyt udstyr 
medbragt fra Verdens Børn

Pigerne laver selv bolde af  sam-
menkrøllet pap overtrukket med 
plastik, de finder rundt omkring, 
så vores medbragte bolde vakte 
stor glæde. 

Lærerne undervises i rundbold af  Lene, 
mens pigerne står som tilskuere.
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Situationen i Sri Lanka har udviklet 
sig så alarmerende, at det er noget 
nær umuligt for vore projekter at leve 
op til den samarbejdsaftale, de har 
indgået med Verdens Børn.

I aftalen står, at faddernes bidrag skal 
gå til skoleudgifter, et nærende måltid 
mad hver dag, medicin og skoleuni-
form. Børn, som bor på skolen, skal 
også have dagens øvrige måltider 
dér. Men den høje inflation i landet 
betyder, at skolerne ikke kan købe 
den ernæringsrigtige kost. Det går ud 
over børnenes indlæringsevne.

I Columbo er der 96 børn og i Kan-
dy 66 børn. Det drejer sig hovedsa-
geligt om døve børn, men også børn 
med andre handicaps. På skolen i 
Kandy er der for eksempel også fem 

blinde børn. De fleste af  børnene bor 
på skolernes børnehjem.

Få og dyre fødevarer
Den store nød forværres af  en vold-
somt stigende inflation på grund af  
diverse nedlukninger efter pandemi-
en plus alvorlig mangel på brændstof  
og fødevarer. De fattige familier 
har ikke penge til at købe de dyre 
madvarer, og der er ingen socialhjælp 
i landet.

FAO og WFP – World Food Pro-
gramme – har netop konkluderet, at 
39% af  landets befolkning ikke får 
en tilstrækkelig kost. I samme kvartal 
sidste år lå tallet på 3,4%. WFP er 
verdens største humanitære organisa-
tion, der bekæmper sult i hele verden. 
Verdenssamfundet er klar over disse 

forhold. I begyndelsen af  september 
blev der på embedsmandsniveau 
indgået en aftale om en kredit til Sri 
Lanka på 2,9 mia. USD fra IMF.        

Brug for ekstra bidrag
Vore fadderbørn på de to døveskoler 
er blandt de sårbare. I erkendelse 
heraf  har bestyrelsen udbetalt 20.000 
kr. ekstra til hvert af  projekterne, og 
det overvejes at supplere disse beløb 
med yderligere støttekroner.

Hvis der er nogen blandt vore læsere, 
der ønsker at give et bidrag til bør-
nenes mad, vil det være en stor hjælp 
og skabe glæde hos børnene. Det 
kan gøres ved at overføre et beløb til: 
Danske Bank konto 4710 600 0037 
med teksten: Mad til Sri Lanka.

Sri Lanka er hårdt ramt
– ekstra penge til næringsrig mad

Ifølge FAO får hver tredje srilankaner ikke tilstrækkelig kost. 
Sidste år var det kun omkring hver 30. 

Børnene på vores døveskoler i Colombo og Kandy har brug for ekstra hjælp

AF LUDWIG CHR. NISSEN, PROJEKTANSVARLIG
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Chamathka Dewmini fra Sri Lanka 
er døv, men har i dag job i en forret-
ning, hvor hun syr broderede skjorter 
til småbørn. Dermed kan hun for-
sørge sig selv og samtidig hjælpe sin 
mor økonomisk. Ikke nogen selvfølge 
for handicappede, der ofte har store 
vanskeligheder med blot at kunne 
forsørge sig selv. 

Chamathkas held var, at hun som 
barn via et fadderskab blev elev på 
døveskolen i Colombo. Her får de 
unge efter den 10-årige grundsko-
le tilbud om oplæring i forskellige 
praktiske fag, mens de fortsat kan bo 
på skolens børnehjem. Formålet er 
at sætte dem i stand til at få lønnet 
arbejde. 

Verdens Børns Uddannelsesfond har 
støttet – og støtter – flere af  børnene, 
herunder Chamathka Dewmini. Hun 
blev færdig tidligere på året, og har i 
den anledning sendt os et farvel-brev. 
Heri skriver hun blandt andet, at hun 
er meget glad at have fået jobbet, 
at hun arbejder sammen med fem 
andre piger, og at kvinden, der ejer 
butikken, hver dag betaler hende for 
det antal skjorter, hun har syet i løbet 
af  dagen.
Hun fortæller videre, at hendes mor 
også er glad, fordi hun trods sit arbej-

de i en købmandsbutik har svært ved 
at leve for sin månedsløn, da alting 
stiger hver dag. Så hun vil fortsætte 
med at arbejde hos købmanden.

Chamathka Dewmini slutter sit brev 
på følgende vis:
– Jeg takker dig kære sponsor og 
sender dig dybfølte, kærlige hilsner. 
Jeg kan se frem til at leve et normalt, 
lykkeligt liv i fremtiden på grund af  
din hjælp og venlighed.  Må Herren 
velsigne dig.

Jeg kan se frem til 
et normalt, lykkeligt liv

20-årige Chamathka Dewmini har sendt et takke-brev til Verdens Børn, 
efter hun er blevet uddannet til syerske

 

AF  FLEMMING BJØRK PEDERSEN, UDDANNELSESFONDEN
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AF KRISTINA ANDERSEN, 
PROJEKTANSVARLIG 

På Mukono Children's Home har 
både skoleleder James Lubanga 
og jeg som projektansvarlig længe 
været optaget af, hvordan vi sikrer, at 
fadderbørnene får de bedst mulige 
betingelser i voksenlivet. 

Fadderbørnene kommer fra de 
fattigste familier i området og har 
i flere tilfælde mistet en eller begge 
forældre. Takket være bidragene fra 

Verdens Børn er de kommet i en 
god skole. Næste skridt er, at få dem 
godt videre, så de kan klare sig selv, 
når Verdens Børn og deres faddere 
slipper dem efter endt skolegang.
I Uganda er der ligesom i Danmark 
mangel på faglært arbejdskraft, mens 
der er en overflod af  unge med en 
gymnasial (senior school) eller akade-
misk uddannelse. 

I 2019 godkendte Verdens Børns 
bestyrelse derfor et 3-årigt pilotpro-
jekt på Mukono Children's Home, 
hvor op til 12 fadderbørn, der havde 

afsluttet grundskolen, kunne få en 
erhvervsuddannelse. 

Uddannelse er dyr
Det er klart, at vi allerhelst vil lade 
børnene selv vælge, hvilken uddan-
nelsesretning de ønsker, og hvor 
længe de vil læse. 

Det er bare ikke muligt, fordi 
uddannelse er dyr i Uganda. Fad-
derbidraget på 210 kr./måned kan 
ikke dække de faktiske udgifter til en 
videreuddannelse efter gymnasiet. 
F.eks. koster det godt 7.000 kr. årligt 

Grundskole + erhvervs-
uddannelse = selvforsørgelse 

Et 3-årigt pilotprojekt i Mukono viser, 
at grundskolen kombineret med en erhvervsuddannelse 

giver børnene de bedste jobmuligheder. 

EN GOD AMBASSADØR

Heldigvis kan jeg have den aller bedste ambassadør med 
mig på mødet. Nemlig min gode ven  
Ssekamatte, som er vokset op med en enlig far og har været 
fadderbarn i Verdens Børn gennem hele sin skolegang. 
Efter grundskolen fik han en mekanikeruddannelse igen-
nem Verdens Børns uddannelsesfond, da han desværre mi-
stede sin fadder. Desuden fik han doneret en værktøjskasse 
gennem Operation Livsværk (en indsamling arrangeret af  
unge med særlige behov i Danmark), så han kunne komme 
i gang med at arbejde efter endt uddannelse. 

I dag er Ssekamatte selvstændig med sit eget transport-
firma. Han fik i foråret sit erhvervskørekort, og derfor er 
det med stor glæde, at jeg har hyret ham til at være min 
chauffør under mit næste tilsynsbesøg. Jeg er sikker på, at 
han kan være med til at tydeliggøre, at en erhvervsuddan-
nelse sagtens kan føre til succes.
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ANALYSE AF PILOTPROJEKTET

Analysen bygger på henvendelse 
til 55 tidligere fadderbørn/elever, 
der indenfor de seneste fem år 
har afsluttet et tilbudt uddannel-
sesforløb efter grundskolen. 

Ud af  seks elever med en er-
hvervsuddannelse er fire i 
arbejde, mens to er under omsko-
ling/videreuddannelse.

Ud af  fire elever med videregå-
ende uddannelse arbejder to 

inden for deres fag, mens to ar-
bejder som ufaglært i udlandet.

Ud af  41 elever med gymnasial 
uddannelse har ni arbejde (seks 
som ufaglærte), seks er uden job, 
mens 22 er i gang med en form 
for uddannelse/videreuddannelse 
(en i udlandet).

Fire elever har ikke kunnet 
kontaktes.

Namiiro Patricia er i lære som teknisk operatør

plus bøger og indskrivningsgebyr at 
blive sygeplejerske. Det betyder, at 
børnene enten selv skal finde en 
delvis egenbetaling, eller at Verdens 
Børns uddannelsesfond evt. skal sup-
plere fadderbidraget. 
Ydermere tager en videregående 
uddannelse ofte mange år, hvorfor 
økonomien sætter naturlige grænser 
for, hvor mange børn vi kan tilbyde 
en videregående uddannelse. 

Billigere og hurtigere
Da analysen af  det 3-årige pilot-
projektet viser, at det er svært at  

få job alene med en gymnasial  
uddannelse i lommen, har skole - 
ledelsen og jeg i fællesskab kon-
kluderet, at en erhvervsuddannelse 
efter grundskolen er en god ide.  
En konklusion som jeg er lykkelig 
for, at Verdens Børns bestyrelse har 
tiltrådt. 

Pilotprojektet implementeres nu, 
som et fast tilbud til alle fadderbørn 
på Mukono Children’s Home, så de 
efter grundskolen kan vælge en er-
hvervsuddannelse efter eget valg, hvis 
fadderskabet opretholdes.

En erhvervsuddannelse er billigere 
og hurtigere end en videregående 
uddannelse, ligesom muligheden for 
at få arbejde i nærområdet er større. 
Eksempelvis koster det 1.800 kr. pr. 
år plus bøger, værktøj etc. at uddanne 
en automekaniker, mens en sygeple-
jerske som nævnt koster 7.000 kr. 
årligt. Automekanikeren kan uddan-
nes på tre år – sygeplejerske på
6,5-9 år.
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Mange af  fadderbørnene drømmer 
om at blive ingeniører, læger og 
advokater, fordi der er langt større 
prestige i at have en lang videre-
gående uddannelse end at være 
håndværker eller fagligt uddannet. 
Det synes ikke bare børnene, men 
også deres forældre og – for de 
forældreløses børns vedkommende 
– deres værger.

Altså en nød, der skal knækkes. 
Derfor holder James Lubange på 
Mukono Children’s Home og jeg 
under min næste besøgsrejse i okto-
ber et møde forældre og værger til 
de børn, der afslutter grundskolen 
til december. Her vil vi præsentere 
de muligheder, det nye tilbud giver 
børnene.

Det er vigtigt at få profileret er-
hvervsuddannelsen som et interes-
sant og synligt alternativ til den lan-
ge videregående uddannelse – også 
for forældre/værger, der har brug 
for, at børnene hurtigt kan bidrage 
økonomisk til familien i stedet for at 
være bundet mange år til studierne. 

Risikoen kan være, at børnene slet 
ingen uddannelse får.

Vi har desværre ikke tal for, 
hvordan fadderbørn, der kun har 
den 7-årige grundskole, har klaret 
sig. Der er dog bred enighed om, 
at 13-14-årige børn uden anden 
skolegang ikke står særlig stærkt i 
en industrialiseret og specialiseret 
verden. 

På mødet skal der også gøres 
opmærksom på en anden væsent-
lig ting: Nemlig at elever med en 
erhvervsuddannelse har med deres 
faste løn mulighed for at videre-
uddanne sig. Både på fuld tid eller 
på aftenkurser. Ganske som vores 
analyse viser, at to af  eleverne med 
en færdig erhvervsuddannelse har 
valgt at gøre.

Betyder det så, at det er slut med 
at få en gymnasial, videregående 
uddannelse fra Mukono Children’s 
Home? Nej. 
Elever, der afslutter grundskolen 
med "first grade" svarende til et 
dansk karaktergennemsnit på 10-
12, vil stadig have mulighed for at 
få en gymnasial og evt. videregå-
ende uddannelse, hvis fadderen er 
indforstået med det.

Nakimuli Jane uddanner sig til skrædder

Interessen for 
kloge hænder skal øges

Også i Uganda er der større prestige kloge hoveder end i kloge hænder. 
Møde med forældre og værger 

skal øge interessen for erhvervsuddannelserne

                             
                           AF KRISTINA ANDERSEN, PROJEKTANSVARLIG
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Verdens Børn støtter 
20 projekter i seks lande

Hvem er vi?

Verdens Børn er en uafhængig og 
humanitær organisation.

Vi er cirka 50 frivillige, der arbejder i 
vores fritid i hver vores fagfelter.

Vi arbejder for at hjælpe forældre-
løse, syge og handicappede børn 
samt børn fra fattige hjem til at få en 
uddannelse.

Hvordan blev vi til?

Oprindelig var Verdens Børn en del 
af  organisationen Terres des Hom-
mes, som hjalp børn uden for Dan-
mark og formidlede adoptioner.

En kerne løsrev sig og dannede Ver-
dens Børn i 1974 for at koncentrere 
sig om at støtte børn med fadderska-
ber i bl.a. Indien og Bangladesh.

Hvordan arbejder vi?

Sammen med lokale samarbejds-
partnere hjælper vi ca. 2.200 børn på 
udviklings- og skoleprojekter i Indien, 
Sri Lanka, Cambodja, Kenya, Ugan-
da og Bulgarien. Støtten kommer 
primært fra fadderskaber.

I Verdens Børn udføres alt arbejde af  
frivillige.
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GAVEIDEER

Butikken har nye og gammelkendte ting til dig selv eller 
som værtinde-, fødselsdags- eller julegaver. 
Nogle af  tingene har vi i meget begrænset antal, så du må 
ikke blive skuffet, hvis der er udsolgt. 
Overskuddet går til Verdens Børn.
Er der noget for dig, så bestil via Verdens Børns hjemme-

side www.verdensboern.dk/webshop.dk – eller ring eller 
mail til Bente Fabech, tlf. 2336 6328, 
mail bf@verdensboern.dk 

SOLCELLELAMPER
til dig selv, børnebørn eller til dit
fadderbarn
Med efterår og vinter bliver det 
mørkere og koldere. I år skal vi spare 
på strøm mv. 
Solcellelamper får strøm fra solen, 
også om vinteren. Opladning sker, fx 
ved at stille lampen med solcellerne i 
et vindue.

 

Pris 180 kr. og dertil kommer 30 kr.
i porto til et sted i Danmark. 
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 projektansvar-
lige, om han/hun måske kan tage 
den med på næste besøg.MULEPOSER

- en langtidsholdbar erstatning 
for plastposer
Muleposerne er praktiske og tåler 
vask. De holder til brug den ene 
gang efter den anden.
100 kr./stk.

Gaver til efterår, jul og gæstebud

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

TASKER OG PUNGE
På Seeta har de lavet fine tasker, 
punge mv. 
De bageste tasker er dekoreret med 
træ og fint forede.
Rød og flere farver: 
Ca. 27 x 20 cm, pris  150 kr.
Små punge, perle-broderet 
med for: Ca. 20 x 12 cm 100 kr.
Den lilla taske på billedet er solgt

Skuldertasker fra Kakundi-skolen 
Taskerne måler ca. 
30 x 20 cm 125 kr.

Små og lidt større punge af stof
Størrelsen er fra ca. 25 x 30 
til 10 x 17 cm 50 - 60 kr. 

»» Se også sortimentet på www.verdensboern.dk/butik ««

GAVEKORT 
kan være en god og nyttig julegave. 
Op mod jul ledes der efter gaver! 
Hvad finder man på til børn og 
børnebørn, der har alt? 
Pris: Du bestemmer, hvor meget du 
vil give, Verdens Børn sender dig 
gavekort, og betalingen for gaven går 
til støtte af  
børn, der trænger. 
Eller til en af  de 
skoler, som 
Verdens Børn 
støtter.

Verdens Børn har fortsat et fint 
udvalg af 

HALSKÆDER
De kulørte halskæder haves med 
små, mellem og store perler fra kort 
til lang. ”Perlerne” er lavet af  hårdt 
sammenrullet papir og lakerede, så 
de holder godt. Nogle er ensfarvede 
andre har perler i forskellige farver.
Prisen er 70 kr. for en kort halskæde 
og 100 kr. for en lang

Porto for forsendelse er indregnet i prisen. 
Den er beregnet på køb af  et styk og kan blive 
lidt højere, hvis du køber flere af  samme slags. 
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Verdens Børns hjemsted Vandværksvej 32, 5000 Odense C. 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
Hans-Jørgen Pedersen
tlf. 22 92 22 95
HJP@verdensboern.dk

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

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

Bente Fabech
tlf. 23 36 63 28
BF@verdensboern.dk

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

Sara Vorre Rothstein
tlf. 61 60 28 41
SVR@verdensboern.dk

Suppleanter
Pia Gerner Belt
telf. 22 88 90 88
PGB@verdensboern.dk

Lene Jeppesen
tlf. 21 45 99 75
LJ@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)

Sara Vorre Rothstein
tlf. 61 60 28 41
SVR@verdensboern.dk
Kakundi (1326)

Lene Jeppesen
tlf. 21 45 99 75
LJ@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
Tue Bo Hansen
tlf. 31 67 80 90
TBH@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
I 2021 beløb de samlede 
indtægter sig til 5,5 mio. kr.
Hertil kommer arv på 3,1 mio. 
kr., tilskud fra Kulturstyrelsen 
samt indtægter fra værdipapirer.

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 
Hans-Jørgen Pedersen
tlf. 22 92 22 95
eller HJP@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

Lokalafdeling
Svendborg
Helle Holten
Skytten 10 C, 
5700 Svendborg
tlf. 23 80 71 44

VASER 
i fedtsten fra Uganda

Verdens Børns frivillige har købt 
vaser med hjem fra Uganda. 
Vaserne er solide og med fine dekora-
tioner med afrikanske dyr. 
De høje er ca. 25 cm 150 kr. 
De mindre er ca. 12-15 cm  125 kr.

SALATSÆT 
i træ fra Uganda
Salatsættene med girafhoveder 
eller med dekoration midt på skaftet 
koster 100 kr. 
Salatsættet til venstre i billedet 
koster 150 kr. 
 

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

Pris 150 kr. 

15



Verdens Børn bidrager til 
FN’s verdensmål

AF TORKIL ERIKSEN,
TIDLIGERE PROJEKTANSVARLIG FOR MUKONO OG KAKUNDI

”Fra verdensmål til hverdagsmål” lød 
overskriften på Ballerup kommunes 
store verdensmåls-festival afholdt 24. 
september.  En festival, der involvere-
de flere foredrag og debatter, samt 
udstillere fra erhvervsliv, foreninger og 
andre aktører, der understøtter FN’s 
verdensmål.
Her iblandt også Verdens 
Børn.

Solveig Nielsen, der er assiste-
rende projektansvarlig på Mu- 
ko no, og jeg brugte dagen på  
at sprede kendskabet til Ver-
dens Børns arbejde for udsat-
te børn og dermed fremme af   

verdensmålene om afskaffelse af  fat-
tigdom, bedre sundhed og trivsel, kva-
litetsuddannelse og anstændige jobs 
samt økonomisk vækst.  

Vi fik os eksponeret ganske godt både 
overfor de mange, der passerede vores  
telt, og pladsens gæster i øvrigt. 

Efterfølgende kan se vi, at mindst en 
ny har tegnet fadderskab.

Undervejs mødte vi et søsterpar, som 
i mange år har støttet børn på Santi-
bari. Det var dejligt at høre om deres 
glæde ved at hjælpe børn til en bed-
re fremtid og deres tilfredshed med 

Verdens Børn. Det var ikke 
mindst dét, at vi som organisa-
tion er totalt baseret på frivil-
lige og derfor har meget lave 
administrationsomkostnin ger, 
som havde vakt deres interes-
sere for Verdens Børn.

Torkild Eriksen (th) og Solveig Nielsen udbredte kendskabet 
til Verdens Børn – bistået af  Solveigs mand, John Salmony 

Overvejer du at lade Verdens Børn arve?
Hør om fordele og muligheder hos advokat Birte Dyrberg, tlf. 98 90 09 77, bd@dyrberg.nu 
eller Verdens Børns formand, Hans-Jørgen Pedersen, tlf. 22 92 22 95, HJP@verdensboern.dk


