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Kære faddere, kære sponsorer. 

2022 var et år, hvor covid-19 heldigvis ikke længere betød lukning af vores skoler, og hvor  vores projektansvarlige og 

projektassistenter efter to års venten igen kunne tage på projektbesøg. Gensynsglæden var stor for alle parter. 

Min forgænger på formandsposten, Tue Bo Hansen, skrev i årsbrevet 2021 bl.a. om forventningen til 2022, at det ville blive 

et år, hvor vi primært skulle søge at afslutte de mange opgaver, vi har iværksat. Bestyrelsen har i samarbejde med andre 

frivillige derfor bl.a. brugt året på at udarbejde en kommunikations- og fundraisingspolitik, bogføringsteamet har udarbejdet 

en rykkerprocedure i forbindelse med manglende fadderbidrag, fadderkontoret har iværksat et undervisningsprogram for 

nye projektansvarlige og projektassistenter, kommunikationsteamet har lavet en ny Verdens Børn brochure, og 

bestyrelsen har planlagt et fællesmøde for alle frivillige den 5. marts 2023. Tak til alle for disse og andre indsatser. 

Gennem flere år har bestyrelsen ønsket større fokus på fundraising og markedsføring, og i 2020 afsatte vi penge til dette. 

Vi er heldige i bestyrelsen at have frivillige med forskellige kompetencer, bl.a. Sara Vorre Rothstein, der studerer 

kommunikation og har ansvaret for kommunikationsteamet, og Anne Line, der har stor erfaring som management 

konsulent med forandringsprocesser i store virksomheder. Anne Line har påtaget sig opgaven som tovholder på 

fundraising og de løbende dokumentationsprocesser i Verdens Børn. 

Vi mærker desværre en mindre nedgang i fadderindbetalingerne. Det kan der være mange årsager til, men den høje 

inflation har ikke været nem for alle her i Danmark. Endnu værre er situationen dog desværre i de lande, hvor vi har 

projekter.  

Prisniveauet i alle de lande, vi arbejder i, har generelt været støt stigende de seneste 10 år. Hertil kommer, at der er en 

skævvridning af lærernes løn i f.eks. Uganda. På de statsstøttede skoler, som Verdens Børn er engageret i, har lærerne 

bedre løn- og pensionsforhold, end på de uafhængige skoler, som selv skal afholde løn af deres driftsmidler, og det er 

svært. Den ulighed, det skaber, har en stor effekt for de skoler, der selv skal finde pengene. Det er svært at fastholde de 

uddannede lærere, der søger hen på skoler med bedre løn- og pensionsforhold. Vi kan ikke gøre så meget ved disse 

forhold, men vi er opmærksomme på, hvordan skolerne udvikler sig. I den forbindelse vedtog bestyrelsen i løbet at 2022 at 

sende penge til forbedringer af klasselokalerne på Kakundi skolen, Mukono Children's Home fik bevilget beløb til 

renovering af klasselokalerne, Madera Girls Primary School fik etableret en ny brønd ved hjælp af donationer fra private 

samt et bidrag fra Verdens Børn, og vores projekter på Sri Lanka fik ekstraordinære midler pga. den økonomiske situation.  

Vi har ca. 50 aktive frivillige, som gør en kæmpe indsats på mange forskellige områder i foreningen. Takket være de 

frivilliges og faddernes støtte og store indsats, kan Verdens Børn sende fadderbidrag og donationer ubeskåret til vores 

børn og unge i alle de projekter, vi støtter.  

Med håb om din fortsatte støtte til Verdens Børn vil jeg på bestyrelsens vegne ønske dig et godt nytår 2023, og samtidig vil 

jeg takke dig for den uvurderlige støtte, du giver til uddannelsen af de udsatte børn og unge via Verdens Børn. Og fortæl 

gerne om Verdens Børns arbejde til andre, så de også kan få lyst til at støtte børn i andre lande. 

 

Med venlig hilsen 

Hans-Jørgen Pedersen 

formand, Verdens Børn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKSEMPLER PÅ KOMMUNIKATIONSGRUPPENS ARBEJDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Artikel i nyhedsbrev 
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Instagram opslag efter Halima 

blev Verdensmester i 800 m løb 
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