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Det imponerende tal skyldes ikke dyre reklamer eller
annoncer, men dedikerede faddere, ildsjæle og samarbejdspartnere. Tak på børnenes vegne!
❙❙ Af Flemming Bjørk Pedersen
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formand
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formand
Bølgerne gik højt, da International Børnehjælp for 40 år siden
søsattes. Årsagen var en kontrovers i den danske afdeling af Terres
des Hommes, som endte med, at nogle brød ud og dannede den nye
forening. De første projekter var knyttet til Indien og Bangladesh,
hvor et af bestyrelsesmedlemmerne tidligere havde arbejdet, samt til
Sri Lanka. Uganda kom til i 1987, og det sidste af de nuværende fem
lande, Bulgarien, kom til i 1996.

Redaktør
Hanne Gregersen
hg@verdensboern.dk
tlf. 86 44 50 95
Mediekoordinator
Ditte Nørgaard Holm
dnh@verdensboern.dk

Vi har været i 14 lande
International Børnehjælp har i kortere eller længere perioder også
været engageret i mange andre lande, dog ikke altid i form af fadderskaber. Til denne kategori af lande hører Pakistan, Nepal, Rumænien, Guatemala, Cameroun, Kina, Chile og Rwanda. Endelig blev
der på et tidspunkt givet støtte til indkøb af mælkepulver til sultende
børn i Nordkorea. Totalt altså 14 lande!
Det er ikke let at svare på, hvor mange børn International Børnehjælp (nu Verdens Børn - International Børnehjælp) egentlig har hjulpet til at få en grundskoleuddannelse. F.eks. har det påvirket rotationen af børn, at en grundskoleuddannelse tager 10 år i f.eks. Indien,
men syv år i Uganda. Antagelig er det nogenlunde korrekte svar: Vi
har gjort det muligt for næsten 14.000 børn at få en grundskoleuddannelse. Mange af børnene har desuden fået en videreuddannelse.
Der er al mulig grund til at takke de mange tusinde faddere, som har
været med til at gøre en forskel.
I betragtning af at alle i Verdens Børn altid har arbejdet ulønnet, og
at der ikke er brugt penge på dyre annoncer og andre typer reklame,
er tallet 14.000 imponerende. Derfor vil jeg takke de mange ildsjæle,
som i årenes løb har brugt - og bruger - en stor del af deres dyrebare
tid på frivilligt arbejde i foreningen. Samarbejdspartnerne fortjener
også at blive hyldet i anledning af 40 års jubilæet. De mange dedikerede personer på projekterne har i høj grad bidraget til, at resultaterne af de fælles bestræbelser er blevet så gode!
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Produktion
trykteam svendborg as
Papir: Scandia 2000
Forsidefoto
Morten Lundrup
Pige fra Kakundi i Uganda

Medlemsbladet
udkommer 4 gange årligt.
Oplag: 3000

“

Vi sætter vores lid til at
bestræbelserne på øget
synlighed vil betyde en
opadgående kurve med
hensyn til antallet af
fadderskaber.

“

Telefonsalg en ny mulighed
Verdens Børn befinder sig lige nu i smult vande. Det vidner regnskabet for 2013 om. Men vi hviler ikke på laurbærrene. For midt i al
glæden over det, der er udrettet siden 1974, skal det ikke skjules, at
Verdens Børn i dag hjælper 25% færre børn end for 7 - 8 år siden.
Behovet for støtte til grundskoleuddannelse er nemlig ikke mindsket i
de fem lande, hvor vi er engageret.
Vi sætter vores lid til, at bestræbelserne på øget synlighed - f.eks.
gennem deltagelse i Folkemødet på Bornholm i juni - vil betyde en
opadgående kurve med hensyn til antallet af fadderskaber. Gør de
ikke det, må andre metoder overvejes. Så som telefonsalg. Men vel at
mærke metoder, som ikke vil gøre indhug i fadderskabsbetalingerne,
der fortsat skal gå ubeskåret til børnene.

Grafisk tilrettelæggelse
www.trykteam.dk
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Andet

Udgifter %
Kort fortalt om
Verden
2,7 3,4 1,7 Børn
•
27,7

•
•
•
•
•

Vi er en uafhængig, dansk humanitær organisation stiftet i 1974
100% baseret på frivillig arbejdskraft, pt. er vi 50 om arbejdet
64,6
Administrationsudgifterne svinger
mellem 2,5-3%
Hovedparten af indtægterne
kommer fra faddere, der sponsorerer et specifikt barn.
Vi ejer ikke selv skoler og børnehjem, men samarbejder med
lokale organisationer om driften
For hvert projekt, er der en
projektansvarlig, som varetager
dialogen og kontrollen med projektet – samt kontakten til faddere
og sponsorer

Men det vigtigste er børnene
• Vi har ca. 2400 fadderbørn
• Alle fadderpengene går
til børnene
• Vi hjælper børn uanset køn,
religion og politiske anskuelser
• Vi har børn på 19 skoleprojekter/
skolehjem i Bulgarien, Uganda,
Sri Lanka, Indien og Bangladesh
• Vi fokuserer på at give børnene
en grunduddannelse, mad og tøj
• I den udstrækning det er muligt,
søger vi at skaffe børnene mulighed for en videreuddannelse
Vil du vide mere se
www.verdensboern.dk
eller ring til faderskabskontoret,
tlf. 70 26 01 06

Udgifter %
2,7 3,4 1,7
Fadderskaber
2,7 3,4 1,7

Fadde

27,7

Ulandsprojekter
Administrationsudgifter
27,7
Oplysningsomkostninger
Rejseudgifter

64,6

Fadderskaber

Uland

64,6
Ulandsprojekter

Admi

Administrationsudgifter

Oplys

Oplysningsomkostninger

Rejse

Rejseudgifter

Ulands-projekter er bidrag til vores 19 projekter.
Oplysningsomkostninger er bl.a. trykning og forsendelse
af medlemsblad. Indtægten udgør 6,6 mio. kr.
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Uden sponsorer var det langt sværere
En af Verdens Børns mangeårige
og meget store sponsorer er firmaet
Trasborg, der indsamler og håndterer
brugt tøj med salg for øje.
Samarbejdet giver hvert år Verdens
Børn 700.000 kr., der går til at dække
nogle af de mange ønsker om f. eks.
inventar eller vedligehold af bygningerne, som projekterne har.
Ønsker som naturligt nok hverken kan
eller skal dækkes af fadderpengene.
Bestseller har i flere år, været vores
største enkeltfadder, men det beroede på en tidsbegrænset aftale, som
desværre er ophørt. Mange sponsorer
yder engangsbeløb øremærket til et
bestemt projekt. Det gælder bl.a. Lufthansa, Store Nord, Carl Bro fonden
og advokatfirmaet Hannes Snellman,
der alle i 2013 betænkte Verdens
Børn. Løbende har vi modtaget penge

fra salget af Lasse Korseman Hornes bog Dansk Gadekunst, ligesom
Innerwheel i Svinninge er trofaste
bidragsydere.
Men også enkeltpersoner tænker på
Verdens Børn, således indkom der
159.000 kr. fra faddere og andre i
årets løb, kunne VB’s formand Flemming Pedersen fortælle på generalforsamlingen i april.
Der er andre måder at bidrage
på f.eks. i form af
• tid og kompetencer
• IT-support
• juridisk support
• trykkeri
• brugt IT-udstyr
• mobiltelefoner
• skolegrej, legetøj etc. ect.

Rejsekonkurrencen
Der blev tegnet 48 ny fadderskaber i forbindelse med vores
rejsekonkurrence. Vinderen blev
Sankt Petri Kirke, Larslejstræde i
København.
Tak for den store interesse og
tillykke. til vinderen.

Udgifter %

Steen Trasborg ved en af
de tøjcontainere, som
firmaet har stående over
hele landet. Brug dem!

Verdens Børn
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Verdens Børn
blev startet i protest
Den 8. juni i år er det 40 år siden Verdens Børn blev startet.
Det skete efter en stormfuld generalforsamling i Terres des Hommes
❙❙ Af Kirsten Jansbøl

bestyrelsesmedlem og sygeplejerske, Karen Herlufsen
tidligere have arbejdet.

Verdens Børn – eller International
Børnehjælp, som organisationen blev
døbt ved sin fødsel – var frem til 1974
en del af organisationen Terres des
Hommes. Men Terres des Hommes
brækkede midt over på årets generalforsamling. Flertallet af bestyrelsen
brød ud og på et møde i Svendborg
blev International Børnehjælp stiftet
med sognepræst Jeff Beck, som organisationens første formand og Hanne
Dahl som næstformand.

Annoncer – fortrinsvis i
Søndagsavisen -, hvor der
vistes fotos af en række
børn på projekterne, bevirkede, at der hurtigt meldte
sig faddere, og annoncerne
gav løbende nye faddere i
takt med udviklingen af de
første projekter og de nye,
der kom til.

”Uoverensstemmelserne i Terre des
Hommes bundede i, at et flertal i
bestyrelsen ønskede, at adoptionsafdelingen blev udskilt fra hovedorgansationen,” fortæller Hanne Dahl, der
sad i Terres des Hommes bestyrelse.
”Vi fandt, at adoptionsafdelingen blev
ledet, uden bestyrelsen havde nogen
indflydelse på arbejdet, men de adopterende familier mødte talstærkt op på
generalforsamlingen, og de ønskede
ingen ændringer.”
Efter det stiftende møde i Svendborg
kontaktede bestyrelsen de kredse og
medlemmer, den kendte, med henblik
på medlemskab af International
Børnehjælp, og den tog forbindelse til
nogle projekter, som bestyrelsesmedlemmerne følte sig ansvarlige for –
ligeledes med henblik på fadderskaber
og anden støtte.
Dermed blev de første projekter
knyttet til Indien og Bangladesh, hvor

Bodil Ohl varetog arbejdet
med fadderskaberne, og
frimærkeindsamling, som
Hanne og Poul Dahl havde
varetaget i Terre des Hommes, blev med det samme
sat i værk i regi af International Børnehjælp.

Medlemsbladet
Allerede nogle få måneder efter den
stiftende generalforsamling udkom
det første medlemsblad, der siden er
udkommet fire gange årligt. Det vil i
skrivende stund sige godt 150 blade.
Det er imponerende, at en så lille forening, drevet kun af frivillige, gennem
alle årene har magtet det.
Undervejs har der kun været fem
redaktører, med Vivi Labo som den
første. Dernæst kom Hanne Dahl, der
varetog opgaven i hele 18 år. Hun blev
efterfulgt af Bent Børresen, Margrethe
Dantzer og derefter den nuværende
redaktør Hanne Gregersen.

V e rd e ns B ø rn
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Gennem læsning af medlemsbladet
får man et ganske godt indtryk af den
enorme udvikling den oprindelige
lille forening har gennemgået. Man
kan læse, hvordan den blev mere og
mere kendt og anerkendt, hvordan
bevillingerne blev større og større fra
Tips- og lottomidlerne.
Men ikke kun det offentlige gav penge, også fadderne bidrog med mere
end et fadderskab.
I hvert blad var der indsat et girokort,
og artiklerne omtalte ofte dette eller
hint formål man kunne støtte ved at
benytte girokortet.
Lad mig give et eksempel: En storm
havde revet taget af en skole. Et nyt
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Her i jubilæumsåret er Verdens Børn
med i 19 projekter fordelt på fem
lande i tre Verdensdele.
Også godt gået af en lille, frivillig
organisation og noget, der ikke var
muligt uden vore velvillige faddere,
medlemmer og andre støtter.

Det unikke
I de første mange år var det et bestyrelsesmedlem eller to, der tog ud og
besøgte projekterne, når dte var godkendt af bestyrelsen. I 2002-03 blev
det ændret til, at fem projektgrupper
med hver to-fire bestyrelsesmedlemmer fik ansvar for samarbejdet med
projekterne i henholdsvis Nordindien,
Sydindien, Sri Lanka, Afrika og Bulgarien. Det sikrede en tættere kontakt
til projekterne. Senere udviklede det
sig til, at der blev udpeget en projektansvarlig for hvert projekt – det
system som vi kender i dag - og som
gør, at Verdens Børn er unik ved sin
tætte kontakt til projekterne. Hvert
projekt bliver besøgt hvert eller hvert
andet år.
To andre forhold er unikke ved
Verdens Børn, nemlig at vi fortsat og
meget målbevidst kan formå at holde
administrationsomkostningerne nede
under 3 pct.

tag ville koste 25.000 kr. To blade
senere bragte man et ”før- og efter”
billede, hvor man så den ødelagte
skole og ved siden af den nyistandsatte skole.
Lokalafdelingerne, som på et tidspunkt nåede op på 18, har også spillet
en ganske stor rolle i udbredelsen af
kendskabet til International Børnehjælp ved hvervning af faddere og
indsamling af penge. Og iderigdommen har været stor. Små hæklede
julehjerter, frimærkeindsamling,
ballonsalg, deltagelse i markeder og
messer, stå for bespisning til foreningens årsmøder, overskud fra Forårskoncert, etablering af genbrugsforretning m.m. Alene i 2013 gav Hanne og
Pouls Dahls salg af brugte frimærker
og balloner 100.000 kr.

Børnene og projekterne
Mange tusind børn er gennem de 40
år blevet hjulpet til en bedre tilværelse
takket være danske faddere og vores
samarbejdspartnere i projekterne. Det
er ikke muligt at opgøre præcist hvor
mange børn, men det drejer sig om
mange tusinde børn. Udsatte børn,
som gennem Verdens Børn har fået
skolegang, sundhed og tryghed!

Og det tredje er, at vores arbejde fortsat udelukkende er baseret på dedikerede frivillige, som lægger masser af
arbejdstimer i Verdens Børn uden at
få andet til gengæld end bevidstheden
om, at de skaber en bedre fremtid for
mange af verdens børn.

Verdens Børn har gennem årene fået
mange ansøgninger om støtte til et
givent projekt. Men det har hverken
været økonomisk eller tidsmæssigt
muligt at rejse ud og besøge de foreslåede projekter. Verdens Børn har
derfor valgt kun at optage projekter,
der er besøgt og anbefalet af andre
danskere.

V e rd e ns B ø rn
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Såerddaetn

gået dem!

Brev fra Suja

Efter faderens selvmord blev Suja som 12-årig taget ud af skolen
for at arbejde. En plads på Happy Home sikrede videreuddannelse
og siden et velbetalt job
Mit navn er Suja. Jeg er 20 år og har
netop færdiggjort min handelsskoleeksamen og har nu fået arbejde i
rådgivningsafdelingen hos Bilkompagniet Tata.

Suja er usædvanlig godt
begavet og har fået en
meget fin eksamen. Lønnen på 16.000 rupies er en
rigtig god løn. Til sammenligning tjener en sygeplejerske ca. 9.000 rupies om
måneden.
Selvmord er desværre
ret almindeligt blandt de
dårligst stillede familier i
Sydindien. Faderen i familien stifter ofte gæld for at
skaffe penge til de daglige
fornødenheder, og det er
meget svært at afdrage
gælden, der tværtimod
vokser på grund af åger.

Hanne Mathiesen, projektansvarlig

Min far var daglejer og plejede at
transportere varer på det lokale
marked. Da jeg var 12 år begik min
far selvmord, fordi han skyldte mange
penge væk. Min mor, mine to brødre
og jeg selv var nu uden forsørger og
måtte kæmpe for det daglige brød.
Min mor fik arbejde som daglejer, og
jeg måtte gå ud af skolen for at arbejde. Også mine brødre måtte arbejde
for at afdrage min fars gæld.
Jeg fik arbejde i en telefonkiosk, og
mens jeg var der, blev jeg reddet af
familien Nathaniel og kom på Happy
Home. Takket være Happy Home og
Verdens Børn kunne jeg nu genoptage
min skolegang. Fra jeg var 13 år har
Happy Home taget sig af mig, og
det ændrede mit liv. Jeg vandt mange
præmier i skolen og fik så fine eksamensresultater, at jeg blev optaget på
Shankara College i Coimbatore.
Jeg gjorde mit allerbedste, og i alle
fem semestre blev jeg blandt de tre
bedste på holdet. Det bevirkede, at jeg
fik tilbudt arbejde hos Tata Bilkompagni, hvor jeg kan tjene 16.000
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rupies om måneden. Det betyder, at
jeg nu ikke alene kan forsørge mig
selv, men også hjælpe min mor og
mine brødre.
Jeg er dybt taknemmelig for den
hjælp, jeg har fået af min fadder,
Verdens Børn og Happy Home. Uden
denne hjælp havde det ikke været
muligt for mig at nå hertil, hvor jeg
er i dag. Jeg takker jer for at have
givet mig denne mulighed og for at
have ændret mit liv og tændt et lys i
mørket.
Der er mange andre piger, der som
jeg gerne vil gå i skole og få en uddannelse, men ikke har den mulighed
på grund af familien økonomiske
situation. Jeg beder mange bønner
om, at jeres værdifulde arbejde må
lykkes godt, så mange andre piger kan
få sammen chance, som jeg fik.
Tusind tak
Suja
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Fyrtårnene fra Happy

Stærke, unge kvinder der ved og kan, hvad de vil.
Sådan er de færdiguddannede piger, vi mødte på Happy Home.
For dem er uddannelse forskellen på ”alting” og ”ingenting”

❙❙ Af Per Lindrup

bestyrelsesmedlem i Verdens Børn

I februar besøgte jeg Happy Home
sammen med Hanne Mathiesen, der
er projektansvarlig for flere projekter i
Sydindien. Happy Home ligger i Ooty
i Nilgiris bjergene, et billedskønt,
frugtbart sted med det ene smukke
natursceneri efter det andet. Man
skal dog ikke lade sig forblænde eller
narre af de betagende landskaber og
scenerier. Under overfladen er der
meget stor fattigdom, nød og elendighed. Ved første øjekast lægger man
ikke nødvendigvis mærke til de hårde
kår midt i den smukke natur, men i de
små landsbylignende områder uden
for Ooty hersker der en knugende
armod.

Fra fattigdom, vold og selvmord
Isaac Nathaniel, lederen af Happy
Home, fortalte, at der i omegnen
af Ooty findes 14-16 stammer med
”tribal people” eller ”local people”.
Blandt disse mennesker, som absolut
hører til de nederste i hierarkiet, er
der mange og store problemer med
arbejdsløshed, vold, druk og selvmord.
Ofte er fædrene daglejere med lidt
eller meget usikkert arbejde, og de har
derfor svært ved at forsørge deres familie. Resultatet er ofte, at de drikker,
forlader familien for at søge lykken i
en storby, begår selvmord eller forsøger at tage livet af kone og børn.

Det er blandt disse mennesker Isaac
Nathaniel fra Happy Home finder
velbegavede børn, som efter endt uddannelse vil være i stand til at forsørge
både deres familier og sig selv. Happy
Home optager fortrinsvis piger, for
som Isaac siger: ”Støtter du en pige,
understøtter du en hel familie. En
dreng rejser ofte fra egnen for at
opsøge et godt job i en storby”. Det er
naturligvis et udtryk for en generalisering, og der er absolut også dygtige og
velbegavede drenge på Happy Home,
men ca. 75 pct. af eleverne er piger.
Både familierne og børnene selv
er meget taknemmelige for at blive
optaget på Happy Home og dermed
få chancen for skolegang. De er alle
helt klar over, at det ganske enkelt er
forskellen mellem ”alting” og ”ingenting”. Den uddannelse, børnene får,
er for dem en enestående mulighed
for at opnå langt bedre livsvilkår.

12 timer med bus for at sige tak
Jeg kan nok bedst beskrive det med en
oplevelse, vi havde den første morgen,
vi kom til Happy Home. På vejen
udenfor stod en ca. 20-årig pige med
sin mor. Hanne Mathiesen kendte pigen fra tidligere år, så gensynsglæden
var stor. Vi talte sammen, og der blev
taget billeder. Efter ca. 10 minutter
sagde vi farvel til hinanden igen,
hvorefter vi gik indenfor, og de gik
ned ad vejen mod busstationen. Jeg
anede ikke hvem de var, men Hanne
kunne fortælle, at det såmænd var en
færdiguddannet pige, der var kommet for at sige farvel og tak for den
uddannelse og støtte, hun havde fået
V e rd e ns B ø rn
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gennem årene. En uddannelse, der
nu betød, at hun kunne forsørge sig
selv og sin familie. Pigen og moderen
havde rejst med bus hele natten blot
for at være sammen med Hanne og
mig i den korte tid, hvorefter de så tog
bussen tilbage.
Igennem hele dagen på Happy Home
mødte vi flere af disse ”store piger”,
som kom for at sige farvel efter endt
uddannelse. Pigerne havde fået en efterfølgende uddannelse fra det 12. til
15. skoleår, ofte støttet af deres fadder.
Det betød, at de havde fået en uddannelse som sygeplejerske, lærer, en
bachelor i Commerce eller Computer
Science eller lignende. De havde alle
fået job, og de og deres familier var
sikret en god fremtid.
At møde disse store piger var en
kæmpe oplevelse, som virkelig gav mig
en klump i halsen. Pigerne, var 19-21
år og kom rejsende med en mor, en
onkel eller en bror, for at sige farvel
til os og takke for både uddannelse og
støtte. En busrejse på ofte 12 timer
hver vej – blot for at udtrykke deres
taknemmelighed.

Parat til at være rollemodeller
For mig satte det vores arbejde i
Verdens Børn i relief og fik nytten
af vores indsats til at fremstå klart og
tydeligt. Pigerne var veluddannede.
De havde gode jobs og gode lønninger
samtidig med at de havde et godt fast
blik og var parate til at være rollemodeller for både mindre søskende og
andre børn i deres lokalsamfund.
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Home
Ledelsen på Happy Home går meget
op i at sikre eleverne en efterfølgende
uddannelse. Der er gode kontakter til
sygeplejeskoler og lærerseminarier i
storbyen Coimbatore i naboregionen,
hvorfor mange af eleverne går der.
Eleverne fra Happy Home er dygtige,
så de kommer ret nemt ind på disse
skoler. Ledelsen på Happy Home
gør således et helt enestående stykke
arbejde med at sikre fattige og dårligt
stillede børn en god skolegang, som
kan sikre fremtiden for både dem og
deres familier.
Så jo, de uddanner virkelig fyrtårne
og rollemodeller på Happy Home.

19-årige Vinodhini havde sammen med sin far
rejst over 300 km med bus for at aflevere en
taknemmelig hilsen og et brev til sin fadder, der
betaler hendes uddannelse til sygeplejerske
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Bulgarske Ani Markar
sidder i et finansfirma
Som 10-årig kom hun til Lukovit og kalder sig selv
et taknemmeligt sponsorbarn
Jeg hedder Ani Markar og er 26 år
gammel. Siden jeg var 10, har jeg
boet på børnehjemmet i Lukovit. Der
fik jeg udviklingsmuligheder, gik på et
computerkursus, sponsoreret af Verdens Børn og afsluttede skolen med
valgfaget økonomi i 2006 Da jeg
som 18-årig skulle forlade børnehjemmet, lykkes det mig at studere i Sofia,
takket være støtten fra Verdens Børn,
Astrid Møller og et job. Jeg bestod
både bachelor- og magistergraden i
marketing og international finans med
1. karakter og arbejder nu i Paribas, et
stort finans/bank firma.

Trods mit handicap - jeg bruger kørestol og krykker - har jeg altid været
meget sportsinteresseret. Jeg svømmer,
spiller bordtennis og professionel
kørestols-tennis og har vundet mange
medaljer og pokaler ved statslige turneringer i Bulgarien.
Jeg sender mange hilsener, de bedste
ønsker til fremtiden og tak for hjælpen
til et godt liv!
Ani Markar

Uddanner sig i
reklamegrafik

Såerddaetn

gået dem!

Stefan fra Bulgarien har valgt computervejen

Jeg hedder Stefan og er født i Stara
Sagora, en gammel, smuk by i Bulgarien. På grund af vanskelige livsbetingelser bl.a. som kørestolsbruger kom
jeg på hjemmet for børn med fysisk
handicap i byen Lukovit. Der har jeg
boet i syv år, hvor jeg har afsluttet
grundskolen med 1. karakter og lært
meget, blandt andet at klare mig selv
uanset forholdene.

nær Troyan, hvor jeg fortsætter min
uddannelse på kunstgymnasiet med
faget reklamegrafik. Uddannelsen er
baseret på computerarbejde, som jo er
min fremtidsmulighed.

I et år har jeg nu boet i en god og
velegnet ungdomsbolig i Dolbok Dol

Med tak og mange hilsner
Stefan Viet

Verdens Børn
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Jeg er Verdens Børn og min sponsor
meget taknemlig for hjælp og støtte
dertil.
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Joseph vil gerne
være snedker

13-årige Joseph er sikret fortsat skolegang og uddannelse
takket være en arv fra sin afdøde fadder

❙❙ Af Torkil Eriksen

projektansvarlig for Mukono
Children's Home

En af vore mangeårige faddere døde
sidste år, men havde et stort ønske om
at hendes tre fadderbørn alle kunne
komme godt i vej. Hun valgte derfor
at lave et testamente, hvor hun tilgodeså dem med et mindre beløb hver.
En af de heldige er den 13-årige
Joseph Kasawuli, der dengang gik i 5.
klasse i skolen i Mukono.
Joseph bor få kilometer fra skolen
sammen med sin syge far og sine fem
brødre og er familiens yngste. Moderen døde af AIDS for en del år siden.

Opgaven var nu at sikre, at pengene
også blev brugt som ønsket i testamentet. De kan ikke udbetales til Joseph selv, og udbetales de til faderen,
risikerer de at gå til at dække andre
påtrængende behov i familien.
Pengene er derfor indtil videre indsat
på en særkonto i Verdens Børn,
hvorfra de ratevis kan udbetales, når
Joseph med udgangen af 2015 afslutter sin uddannelse og skal vælge sin
videre vej frem. Udbetalingen kan så
ske til det nye undervisningssted gennem vores lokale samarbejdspartner,
JWS, der driver selve skolehjemmet i
Mukono.

Eneste med uddannelse
Forinden skulle vi dog have accept af
ideen fra JWS og fra Josephs familie,

og da jeg alligevel skulle besøge skolen
i oktober, lå det lige for at besøge
familien og forelægge dem ideen.
En solrig lørdag dukkede jeg således
op hos familien, der alle boede i et lille hus på en jordlod ikke meget større
end en dansk parcelhushave. Det viste
sig, at faderen var snedker, men da
han led af knogleskørhed kunne han
ikke løfte tungere byrder og havde
sjældent arbejde. Oveni var han smittet med HIV virus, og familien levede
primært af, hvad de kunne dyrke på
deres jordstykke samt af salg af grise,
som de havde fire af til opfedning.
Moderens grav lå midt på jordstykket
under nogle bananpalmer.
Fire af Josephs brødre boede stadig
hjemme. Ingen af dem havde fået en
uddannelse, men bidrog til familiens
økonomi med det, de kunne tjene
ved forefaldende arbejde, når der
var noget. Hele familien var glade
og taknemmelige for muligheden for,
at Joseph kunne få en uddannelse og
dermed større chance for arbejde.
Og Joseph selv? - ja, han ville gerne
være snedker som sin far.
Nu ser vi, om Joseph stadig gerne vil
være snedker om to år, for så er det
dét, arven vil hjælpe ham til at blive.

Joseph med sin far og tre af sine
storebrødre foran familiens hus
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Det skulle give mening
Det griber en om hjertet, når et barns hele liv og ejendom
kan rummes i en metalkasse, fortæller Niels Erik Westermann
- nybagt projektansvarlig for Kakundi i Uganda

Da Niels Erik Westermann 1. August
2013 takkede af som folkeskolelærer,
havde han allerede overvejet, hvad
den ekstra fritid skulle bruges til.
Det skulle være noget, der gav god
mening!
Han sparrede lidt med Margrethe
Dantzer og Kirsten Jansbøl, henholdsvis daværende formand og
projektansvarlig i Verdens Børn.
Enden på snakken blev, at Niels Erik
Westermann skrev små historier til
Verdens Børns hjemmeside. Kort efter
var der imidlertid behov for en ny
projektansvarlig på Kakundiskolen,
og i november oplevede Westermann
så på en besøgsrejse sit første møde
med fadderbørnene på Mukono og
Kakundi.

Overrumplende møde
”Det overraskede mig, hvor rørende

det var at møde børnene,” siger han.
”Men det gav også en stor glæde,
fordi jeg fik en klar fornemmelse af,
at vi kunne hjælpe, og at hjælpen var
meget vigtig.”
Det var glade børn, han mødte, og
den tidligere lærer blev straks draget
ind i deres leg. Bl.a. spillede en flok
drenge fodbold med en hjemmelavet
bold, og Niels Erik Westermann ville
vide, hvordan de havde lavet den. I
løbet af kort tid fik drengene samlet
en bunke gammelt papir og tøjstrimler, og efter et par timers arbejde
havde de fodbolden klar. Den kunne
holde en lille uge, hvis de passede på,
fortalte drengene ham.
Størst indtryk gjorde imidlertid en
lille pige, der trak ham ind på sovesalen. Børnene har alle deres ejendele
i hver sin metalkuffert. Pigen åbnede

sin og viste billede for billede, ting for
ting Niels Erik Westermann sit liv og
historie. Ikke grædende og klynkende,
men stolt og glad.
”Det gør noget ved en,” fastslår han.

Kreativ sans
Niels Erik Westermann blev også
overrasket på en anden måde, nemlig over omfanget af arbejde som
projektsansvarlig. Det var større end
han havde beregnet - med årsrapporter, kontrolbesøg, sikre at der er
overenstemmelse mellem antallet af
fadderskaber og fadderbørn, plus ikke
mindst løbende kontakt med ledelsen – ofte under ustabile digitale og
mobile forbindelser.
”Det kræver tålmodighed,” siger han.
”Men det er interessant, og så kan jeg
lide, jeg får lov at være kreativ, fordi
jeg hele tiden udtænker, hvordan jeg
kan rejse ekstra penge til skolen. F.
eks. er vi lige nu på jagt efter 140.000
kr., som det vil koste at reparere skolens tag.”
Så arbejdet er stort, men det giver god
mening, understreger han. Nøjagtig
dét, der var betingelsen, da han sagde
goddag til sin tilværelse som efterlønner.

Billede for billede fortalte pigen om sit liv
og sin historie til Niels Erik Westermann
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Voila, så er fodbolden klar til brug

V e rd e ns B ø rn

13

4 0 å rs jub i l æ um

Brev fra
Udeni

17-årige Udeni drømmer om
at blive kunstner
Mit navn er Udeni Mihirika, jeg er 17 år gammel og læser på
Senkadagala Deaf & Blind school.
Jeg vandt førsteprisen ved The International Elder’s Days konkurrence i tegning. Det var en ære for min skole. Min lærer, Mr. Kumara
Rajapakshe, hjalp mig med at nå målet. Min ambition er at blive
kunstner. Jeg er villig til at arbejde hårdt med alting for min skoles
skyld. Jeg er præfekt på skolen og læser i år til the Ordinary Level
Exam.
Min oprigtige tak går til min ICWS sponsor, som hjælper mig med
min uddannelse, og tak også for støtten til alle faciliteterne på hjemmet. Længe leve vores ICWS.

Udeni Mihirika

Udeni med førsteprisen
og diplom
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Såerddaetn

gået dem!

Prasanna er blevet
ægtemand og far

Den tidligere elev fra blindeskolen er nu ansat på sin gamle skole

Prasanna med Manjula og parrets søn

Mit navn er Prasanna Kumara
Wickramasinghe. Jeg fik min grunduddannelse på Senkadagala Deaf &
Blind School, hvor jeg var sponseret
af ICWS/Verdens Børn. I forbindelse
med min videreuddannelse blev jeg
optaget på King’s Woods College og
udvalgt til at gøre min eksamen i psykologi færdig på University of Kelaniya. Efter endt eksamen fik jeg i 2004
en stilling som udviklingskonsulent for
synshandicappede i departementet
for Social Services, og i dag arbejder
jeg på min gamle skole. I øjeblikket

indsamler jeg information om skolens
tidligere elever, og jeg er præsident
for Sri Lanka National Federation
of Visually Handicapped Society in
Central Province.
Ligeledes i 2004 mødte jeg en smuk,
normaltseende kvinde, Manjula, og
blev gift med hende imod hendes
forældres ønske. Nu er jeg den stolte
far til en dejlig søn, som går i Grad 2.
Vi har et lykkeligt liv.
Jeg har købt et stykke jord af regeringen, hvor jeg har bygget mig et hus,
og afdrager beløbet. For at skaffe en

V e rd e ns B ø rn

15

ekstra indtægt synger jeg og spiller
tværfløjte om aftenen og underholder turisterne på Five Star Hotels in
Kandy.
Jeg er meget taknemmelig for den
hjælp og støtte, jeg har fået af min
danske ICWS-sponsor. Den har gjort
det muligt for mig at få en god stilling
og leve et meget succesfyldt liv.
Jeg ønsker ICWS al mulig held og
lykke fremover.
Prasanna Kumara Wickramasinghe

4 0 å rs jub i l æ um
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Butik og jordlod holder
familier oven vande

Økonomisk hjælp til familierne betyder, at Gloria og Christine fra Uganda kan koncentrere
sig om deres videreuddannelse

❙❙ Af Kirsten Jensen

projektansvarlig

Adikini Gloria og Akol Christine er
to fadderbørn fra Maderaskolen i
Uganda, der er i gang med en videreuddannelse. Maderaskolens leder, Sr.
Elizabeth, er normalt fortaler for at
prioritere grunduddannelse til børnene, men disse to piger anbefalede hun
til videre støtte, hvis det var muligt at
skaffe pengene til det.
Da vi fra en Soroptimist-gruppe i
Vestsjælland havde fået tilsagn om
fadderskaber til højere uddannelse for
et par piger, fik de to chancen. Gloria
går i sekundærskole (mellemskole), og
Christine går på universitetet, der især
er dyrt. De har således været meget

heldige at blive støttet i deres brændende ønsker om uddannelse.

råd til lidt skolematerialer til børnene
samt til sin nødvendige medicin.

Et indsamlet beløb blandt soroptimisterne gik sidste år til at hjælpe de to
pigers familier, idet pigerne forinden
var blevet spurgt om, hvordan deres
familier evt. kunne få et forbedret
økonomisk grundlag.

Christines nære familie består kun af
hendes søster og deres gamle far.
Hun ønskede penge til at investere i
majs, bønner og ris, som efter oplagring blev solgt til en højere pris og gav
et pænt overskud til følge. Christine
ser ud til at have et særligt forretningstalent og har nu investeret en del af
sit overskud i et jordstykke, som hun
vil dyrke.

Butik og jordlod
Glorias far døde i 2009, hvorefter
hendes mor, der har et skrantende
helbred, stod alene med fem børn.
Gloria vendte tilbage med et forslag
om penge, så hendes mor kunne starte
en lille forretning med brugt tøj. På
billedet ses Glorias mor i sin lille butik. I et medfølgende brev skriver hun,
at hun nu kan tjene penge til familiens
basale fornødenheder som olie, sæbe,
sukker og ris. Derudover kan hun få

Da Christine ikke bor hjemme mere,
er det søsteren, der passer den svagelige far og sammen med et par hjælpere
dyrker jorden. Det giver råd til mere i
husholdningen og til en bedre pasning
af faderen, som er over 80 og har
behov for medicin.

Glorias mor sælger brugt tøj fra sin lille butik
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Det vigtigste for os er ikke nærkontakten med
pigerne, men at vi kan give den en skolegang,
så de bedre kan klare sig senere i livet, fastslår
Elin og Villy Nielsen

Pigerne sidder i
Sri Lanka og Bangladesh
Og det er ganske naturligt, når man har to fadderbørn i Verdens Børn.
Fadderparret Elin og Villy Nielsen valgte organisationen til efter uheldigt
bekendtskab med en norsk præst

Det var de lave administrationsomkostninger i Verdens Børn, der fik
fadderparret Elin og Villy Nielsen
fra Ballerup til at tegne sig for et par
fadderskaber i VB.

ede de. For på et tidspunkt afslørede
medierne, at præsten var mest optaget
af at hjælpe sig selv frem for børnene,
som kun så lidt eller slet ingenting af
fadderpengene.

”Vi så for nogle år siden en opgørelse
i en avis, som listede de forskellige
børnehjælps-organisationer op,” fortæller ægteparret. ”Heraf fremgik det,
at VB havde de laveste administrationsomkostninger. Vi kunne godt lide
at hele fadderbeløbet gik til børnene,
og at organisationen havde snor i
økonomien.”
Ægteparret havde nemlig tidligere
– ligesom så mange andre – været
i hænderne på en norsk præst, som
drev en tilsvarende organisation. Tro-

”Det var ærgerligt,” siger Elin Nielsen, ”så derfor var vi ekstra påpasselige med efterfølgende at finde en
organisation, vi kunne stole på.”
Her borgede de mange år, som Verdens Børn har på bagen, for kvaliteten
mente de, som pt. har to fadderpiger
– en i Sri Lanka og en i Bangladesh.
Elin og Villy Nielsen har ikke besøgt
pigerne. De holder kontakten med
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børnene på samme niveau, som de
fleste andre faddere, nemlig et årligt
brev, hvor de takker for de fine tegninger eller andet, pigerne har sendt.
Og så får hver pige en 100 kr. seddel
oveni som julegave.
”For os er det primære ikke nærkontakten, men at vi kan sikre pigernes
skolegang, så de har en større chance
for at skabe sig en bedre tilværelse,”
lyder det fra parret.

4 0 å rs jub i l æ um

Fra et hjem
med fadderbørn

Men interessen for det frivillige arbejde fik Ditte Nørgaard Holm
først for alvor i Sydafrika, da hun erfarede, at virksomhederne har
svært ved at skaffe velkvalificerede sorte medarbejdere

Ditte Nørgaard Holm, bestyrelsesmedlem i Verdens Børn, er vokset
op med fadderbørn, forstået sådan,
at hendes forældre altid har været
faddere for et barn eller to. Ikke nødvendigvis fra Verdens Børn, men det
betød, at Ditte var vant til hjemmefra,
at man engagerede sig i fattige børn i
udviklingslandene.
I 2012 opholdt hun sig i en periode
i Sydafrika, mens hun skrev speciale
i emnet mangfoldighedsledelse. Til
formålet havde hun kontakt med fem
danske firmaer i Sydafrika og opdagede, at det var svært for virksomhederne at rekruttere arbejdskraft blandt
den sorte befolkning.

”Skolegang giver børnene
en mulighed for at komme
fri af slummen,” fastslår
Ditte Nørgaard Holm

”De ville faktisk gerne ansætte sorte
afrikanere,” siger Ditte Nørgaard
Holm, ”men problemet var, at den
sorte befolkning stadig mangler uddannelse og dermed de tilstrækkelige
kvalifikationer. Det gjorde det helt tydeligt for mig, hvor let de bliver tabt,
og hvor svært det så er for dem senere
i tilværelsen at skaffe sig og familien
nogle bedre kår.”
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Det er derfor, det er så vigtigt at få fat
i børnene, er hendes konklusion. De
skal i skole og i gang med en uddannelse, så de har noget at bygge på, når
muligheden melder sig.
Som færdiguddannet cand. mag. fik
Ditte job hos tøj- og designfirmaet
Bestseller, der i flere år var en af
Verdens Børns største faddere. Dermed var vejen ikke lang til at forfølge
tanken om at gøre en indsats for børn,
der ellers var afskåret fra skolegang.
Hun kontaktede Verdens Børn for at
melde sig under de frivilliges faner. I
2013 blev hun valgt som suppleant
til bestyrelsen. En post hun i dag er
rigtig glad for.
”Oprindeligt var det faktisk mit mål
at blive projektansvarlig, men efter jeg
har set det store arbejde og det ansvar
en projektansvarlig løfter, er det godt
nok at stå lidt i lære først,” siger Ditte
Nørgaard Holm.
”Så kan jeg altid arbejde mig op til at
blive projektansvarlig,” siger hun.
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Maskinrummet

Fadderskabskontoret er Verdens Børns nervecenter – eller maskinrum
om man vil. Det er her, der holdes styr på tilgang og afgang af fadderbørn
og faddere plus en hel del andet
regnskabsansvarlig og næstformand.
I perioder et noget hæsblæsende
ansvarsområde, men nye VB-frivil
lige er kommet til, så Ludwig Nissen
har indenfor de sidste års tid kunnet
koncentrere sig 100 pct. om at være
telefon, register- og mailadresse for
alle henvendelser til Verdens Børn.

Ludwig Chr. Nissen

”Maskinmesteren” er Ludwig Chr.
Nissen, der i de seneste 11 år har været Verdens Børns fadderskabkontor.
Løseligt anslået har han gennem årene udstedt fadderbeviser til omkring
5.000 børn. Børn, som dermed har
fået mulighed for et bedre liv, fordi en
fadder i den anden ende, har villet betale for skolegang, mad og lægehjælp.
Derfor har Ludwig Nissen heller ikke
fundet arbejdet træls. Tværtimod kalder han det en daglig tilfredsstillelse,
at være med til at hjælpe fattige børn.

Fuld opbakning hjemmefra
Ludwig Nissen kom med i bestyrelsen
i 2002, da Verdens Børn søgte nye
bestyrelsesmedlemmer. Selv havde
han været fadder i mange år, og var
lige gået på pension. Da han havde
tid og kræfter at bidrage med, blev
han interesseret.
”Jeg har en forstående kone, og jeg fik
hendes fulde opbakning,” siger han.
Den fulde opbakning var en god ting.
For kort efter overtog Ludwig Nissen
Fadderskabskontoret, og han har i
årenes løb desuden også fungeret som
kasserer, projektansvarlig, bogholder,

Derfor er det stadig ham – i hvert fald
virtuelt – nye faddere møder, når de
henvender sig til Verdens Børn. Ham,
der evt. sammen med den projektansvarlige, finder et fadderbarn, som
passer med fadderens evt. ønsker om
pige, dreng eller land. Men det er
også hos ham, de faddere lander, som
må opgive et fadderskab oftest på
grund af økonomien.

Et rigtigt fingerpeg ?
Finanskrisen har bevirket, at flere faddere har sagt farvel end goddag til Verdens Børn. Et ubehageligt faktum, som
Ludwig Nissen håber, vil ændre sig, når
krisen klinger af. Den netop afsluttede
rejsekonkurrence med tilgangen af 48
nye faddere giver et fingerpeg i den
retning, mener han, og håber de alle
som én holder ved.
”Der er brug for dem,” pointerer han,
som hver dag på sit skrivebord kan
se bunken med børn uden en fadder
vokse.
Søger 150 nye faddere
Ofte ringer projekterne om nye
fattige, forældreløse eller gadebørn,
der har brug for et sted at bo, skolegang og mad. Det er trist at sige nej,
konstaterer han, for principielt tager
Verdens Børn ikke flere børn ind, end
der er faddere til. Men hvis en fadder
må sige fra undervejs, lades barnet
nødigt i stikken. Verdens Børn forsøger at skaffe penge, så det kan gøre
V e rd e ns B ø rn
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grundskolen færdig. Netop nu har 150
børn brug for en fadder.
Ludwig Nissen er ikke i tvivl om,
hvorfor han efter 12 år stadig er en
del af holdet.
”Det er en glæde for mig, at jeg sammen med mange andre og med vore
fadderes hjælp, kan give mit bidrag til
at videreføre det vigtige arbejde, som
nu er blevet udført i 40 år,” lyder det
fra maskinmesteren.

Kontoret formidler diverse
henvendelser til relevante
bestyrelsesmedlemmer og
projektansvarlige, samt svarer
på henvendelser fra nye eller
nuværende faddere og sponsorer.
Der udarbejdes fadderbeviser
til nye faddere og foretages
udskiftninger af fadderbørn,
der har afsluttet uddannelsen.
Kontoret holder styr på indbetalinger fra fadderne og foretager de årlige indberetninger
til SKAT.
Yderligere laves rapporter og
relevante oplysninger til bestyrelse og projektansvarlige
vedr. børn og/eller projekter.

Et fadderskab koster 110 eller
190 kr. pr. måned. Hør evt.
mere hos Verdens Børn, telefon nr. 70 26 01 06 eller mail:
info@verdensboern.dk.

4 0 å rs jub i l æ um

Hug bare ideen

”Jeg har et sponsorbarn i Indien. En pige. Ja, jeg har faktisk flere.”
Sådan begynder en annonce, som Mikkel Hass for egne penge indrykkede
i lokalavisen ”2770 Tårnby”
hjem, hvor hendes fremtid ellers ville
have været som tigger, børnearbejder
eller allerværst børneprostitueret. For
min 190 kr. pr. måned får hun nu
tre måltider mad om dagen, tøj på
kroppen, tag over hovedet, skolegang,
kærlig omsorg og lægehjælp, hvis det
behøves. Og jeg trækker de 190 kr. fra
i skat – næsten en win-win situation.”

Mikkel Hass

I annoncen skriver Mikkel Hass bl.a.,
at han synes det er fantastisk at kunne
række en hjælpende hånd over kontinenterne, og annoncen fortsætter:
”Min ”datter” bor nu på et børne-

Hensigten med annoncen er at gøre
opmærksom på Verdens Børn og
organisationens arbejde for meget fattige børn i udviklingslandene, fortæller
Mikkel Hass, der har været med i VB
siden 1998. Han håber, at annoncen
kan inspirere nogle af ”2770 Tårnbys” læsere til at tegne et fadderskab i
Verdens Børn.
”Men ideen med annoncen må meget
gerne plagieres af andre, så vi kan få
spredt budskabet om Verdens Børn,”

understreger han. ”I modsætning til
andre hjælpeorganisationer bruger
vi jo ikke penge på dyre tv-reklamer.
Her går alle pengene til børnene.”
Og Niels Erik Westermann, selv
fadder i Verdens Børn, har straks
grebet ideen. Han skrev en tilsvarende
A4 side med udgangspunkt i sin egen
situation og sendte den til lokalavisen
sammen med besked om, at Verdens
Børn i år fylder 40 år.
Responsen udeblev ikke. Avisen ville
meget gerne fortælle ikke blot om jubilæet, men også om Verdens Børn og
det arbejde vi gør rundt om i verden
generelt og specifikt om Kakundiskolen i Uganda, hvor Westermann er
projektansvarlig.

Glade indiske piger
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Organisation
Fadderskabskontoret
Verdens børn
Kaløvej 6, 8410 Rønde, tlf. 70 26 01 06

Bestyrelse
Formand
Flemming Bjørk Pedersen
tlf. +46 152 10 819
+46 73 89 99 763
fp@verdensboern.dk
Næstformand
Jens Hviid Sørensen
tlf. 20 81 44 55
jh@verdensboern.dk
Kasserer
Karen Margrethe Oxenbøll
tlf. 21 31 51 18
kmo@verdensboern.dk
L. Chr. Nissen
tlf. 70 26 01 06
lcn@verdensboern.dk
Kirsten Jensen
tlf. 45 42 45 68
kj@verdensboern.dk
Per Lindrup
tlf. 86 26 45 25
phl@verdensboern.dk
Wagn Winkel
tlf. 33 24 02 09
23 92 46 05
ww@verdensboern.dk
Suppleant
Ditte Nørgaard Holm
tlf. 22 23 30 52
dnh@verdensboern.dk
Suppleant
Merete Hansson
tlf. 23 37 05 62
mh@verdensboern.dk
IT-administrator
Gert Ohl
go@verdensboern.dk

Projektansvarlige
Uganda
Torkil Eriksen
Tlf. 44 97 51 02
te@verdensboern.dk
Mukono (1316, 1346, 1322)

N.E. Westermann
tlf. 61 45 67 17
new@verdensboern.dk
Kakundi (1326, 1329)

Merete Hansson
tlf. 23 37 05 62
mh@verdensboern.dk
Santibari (1336, 1337)Albella
Boys Home
(1310, 1317)

Lone Kamper Rietz
tlf. 35 12 30 44
41 15 24 42
lkr@verdensboern.dk
Entebbe (1325)

Flemming Løfgren
Wakabayashi
tlf. 40 84 24 19
fl@verdensboern.dk
Khelagar (1309, 1312)

Kirsten Jensen
tlf. 45 42 45 68
kj@verdensboern.dk
Madera (1323)

Sri Lanka
Annelise Terndrup
tlf. 39 67 80 88
alt@verdensboern.dk
Senkadagala Deaf & Blind
School (1315)
National Council for the Deaf
(1328)

Flemming B. Pedersen
tlf. +46 152 10 819
+46 73 89 99 763
fp@verdensboern.dk
Rubaga (1324)
Bulgarien
Astrid Møller
tlf. 38 71 81 21
am@verdensboern.dk
Mechka (1302)
Dupnitsa (1303)
Lukovit (1307)

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 handicappede børn og børn fra fattige
hjem. Hjælpen gives uanset køn,
nationalitet, religion og politisk
anskuelse.
Hjælpearbejdet er primært
koncentreret om udviklingsog skoleprojekter i Indien,
Bangladesh, Sri lanka, Uganda
og Bulgarien. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af
organisationen.

Bangladesh
Wagn Winkel
tlf. 33 24 02 09
23 92 46 05
ww@verdensboern.dk
Calvary Apostolic (1330)
Sydindien
Wagn Winkel
tlf. 33 24 02 09
23 9246 05
ww@verdensboern.dk
Sct. Joseph (1301, 1305, 1306)
Hanne Mathiesen
Tlf. 28 24 28 20
hm@verdensboern.dk
Kariyalur (1331)
V. Sithur (1311)
Happy Home (1318)

Økonomi
Indtægten udgjorde 6,6 mio.
kr. i 2013. administrationsomkostninger 2,7 pct. Regnskabet
revideres af statsautoriseret
revisor og offentliggøres på
hjemmesiden.

Nordindien
Chr. Mortensen
tlf. 28 58 67 38
cm@verdensboern.dk
Durgapur Child Care (1313, 1314)

Verdens Børn

23

Indsamlinger
Frimærker:
Verdens Børn
Granvænget 20
5700 Svendborg
Tlf. 62 20 84 93
hannedahl@kabelmail.dk

40 års jubilæum

Tøj
Firmaet Trasborg anviser nærmeste tøjcontainer,
tlf. 43 52 63 87
Generel information
info@verdensboern.dk
Foredrag om Verdens Børn
Kirsten Jansbøl
Tlf. 39 67 80 88 eller
70 26 01 06
info@verdensboern.dk
Beløb til Verdens Børn
Betaling for fadderskab kan ske
via de fremsendte girokort eller
via PBS opkrævning. Årskontingent og gaver til børn kan
overføres til reg.nr. 4710 konto
6000037.
Testamentering
Kontakt venligst formanden
Flemming Pedersen
tlf. +46 152 10 819 eller
fp@verdensboern.dk
Alternativt Ludwig Chr.
Nissen, tlf. 70 26 01 06 eller
fadderskab@verdensboern.dk
Fradragsregler
Hele bidraget er fradragsberettiget, dog max 14.500 kr.
Særlige regler for gavebreve, se
www.verdensboern.dk
Husk adresseændring
Sendes til Fadderskabskontoret
fadderskab@verdensboern.dk

Lokalafdelinger
Svendborg
Helle Holten
Nyvej 30,
5762 Vester Skerninge
Tlf. 23 80 71 44
Sønderborg
Elsa Jefsen
Østergade 7, 1.
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 72 50

Jeg har altid valgt piger
De regnes ikke for så meget
i familierne, siger Kirsten
Lehfeldt om sit valg af
fadderbørn i Verdens Børn

At hun blev fadder skyldtes en snak med en veninde, der fortalte, hvordan man
gennem et fadderskab kunne støtte et barn. En tanke, der tiltalte hende, fordi
hun på den måde kunne følge barnet og samtidig være sikker på, det kom i
skole.
Kirsten Lehfeldt synes, det er fint, at hun dermed påtager sig en medansvarlighed. Ikke kun i forhold til pigernes uddannelse, men også i kraft af den støtte
det er til familiernes økonomi, når de ikke skal betale for skolegangen.
Mens valget af piger som fadderbørn er helt bevist, var det et tilfælde, at
fadderskaberne kom i stand gennem Verdens Børn. Hun kendte ikke organisationen.
”Men jeg hørte om den,” siger hun, ”kikkede lidt på den og fandt den både
troværdig og sympatisk.”

2400 børn, 5 lande,
19 projekter, 50 frivillige
Ovenstående er Verdens Børn i en nøddeskal.
Stiftet i 1974 – nu som dengang baseret 100 pct.
på frivillig, ulønnet arbejdskraft.
Vores faddere hjælper børn uanset køn, alder, race og religion.
Kirsten Lehfeldt er en af dem.
Mød andre inde i bladet og nogle af de frivillige. Hør børnene
fortælle – også de, der er blevet voksne, og som takket være
fadderne er kommet fra fattigdom til selvforsørgelse.

Afsender: ID-NR.: 46641, Verdens Børn International Børnehjælp Kaløvej 6 8410 Rønde

Kirsten Lehfeldt er fuldstændig klar i mælet. Når hun gennem sine 20 år som
fadder i Verdens Børn har valgt piger, er det ganske bevidst.
Hun har altid haft piger, altid to og altid fra Indien. Ikke fordi, hun mener, at
drenge ikke fortjener en uddannelse. Men piger har det generelt sværere, og de
regnes ikke for så meget i familien, påpeger hun. Der er i Indien – som i mange
andre kulturer – mere prestige i sønner.
”Derfor synes jeg, det er ekstra vigtigt, at jeg kan være med til at gøre det muligt
for piger at få skolegang, uddannelse og oplysning,” siger Kirsten Lehfeldt.

