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LEDER

AF TUE BO HANSEN, TIDL. FORMAND, NU KASSERER

I Verdens Børns bestyrelse har vi 
gennemført en del forandringer efter 
generalforsamlingen i slutningen 
af  april. Jeg er trådt tilbage som 
formand men fortsætter i bestyrelsen 
som kasserer. 

Formandsposten og ledelsen af  Ver-
dens Børn har Hans-Jørgen Pedersen 
taget på sig. Hans-Jørgen har gennem 
sine hidtidige to år i bestyrelsen 
opsamlet en masse VB-erfaring og er 
godt funderet til opgaven.

Arne Kærlyt ønskede ikke genvalg på 
generalforsamlingen. Han er derfor 
trådt ud af  bestyrelsen og hvervet 
som regnskabsansvarlig og kasserer. 
Vi har lyttet til Arnes begrundelse 
– at arbejdsbyrden er voldsom – og 
deler nu funktionen op i tre: Regn-
skabsansvar, kasserer og bogføring. 
Arne har indvilget i at tage sig af  
bogføring, jeg går ind som kasserer, 
mens vores nyvalgte bestyrelses-
medlem, Pia Gerner Belt, står som 
regnskabsansvarlig. Pia har mere end 
20 års erfaring med regnskabsvæsen, 
så jeg forudser, vi har fundet en god 
løsning for området.

I Verdens Børn har vi også sat gang  
i en større udskiftning af  projektan-
svarlige i Indien og Uganda. En ud-
fordring der indeholder muligheder. 
Flere af  de nye projektansvarlige og 
deres assistenter er i forvejen tilknyt-
tet kommunikationsteamet. 
De vil kunne generere flere gode his
torier fra projekterne i medlemsblad, 
nyhedsbreve og sociale medier – og 
dermed øge opmærksomheden om 
Verdens Børn. Eksempelvis overlader 
jeg ansvaret for Kakundiskolen til 
Sara Vorre Rothstein og Mark Gosse, 
mens jeg selv overtager ansvaret for 
det indiske projekt Skt. Joseph Devel-
opment Trust efter Kirsten Behnke.

De færreste forandringer er lette og 
kan være forbundet med en vis usik-
kerhed. Kommer det nye til at virke? 
Bliver kvaliteten dårligere? Skaber 
vi flere problemer end løsninger for 
fremtiden? 

Jeg sidder i skrivende stund på et fly 
på vej hjem fra Uganda og tænker 
på, om dette var mine sidste oplevel-
ser i Uganda. I syv år har jeg været 
tilknyttet dette fantastiske land, og 

har netop introduceret alle de gode 
mennesker, der lokalt er involveret 
i skolen, for Sara og Mark. Deres 
tilgang til opgaven og udfordringerne 
som projektansvarlige gør mig 100% 
sikker på at denne forandring kom-
mer til at accelerere Kakundiskolens 
udvikling. 

Det samme skal vi sikre sker på alle 
vores andre projekter. 

Jeg takker af  som formand for Ver-
dens Børn i denne omgang og byder 
Hans-Jørgen velkommen. 
Jeg takker af  som PA for Kakundi 
i Uganda og glæder mig til at lære 
Indien bedre at kende. 
Og jeg takker alle de frivillige i  
Verdens Børn, der gør og har gjort 
et fantastisk arbejde.

Et spændende 2022 er i gang. Jeg tror 
på, at det er året, hvor vi i Verdens 
Børn flytter os både i forhold til pro-
jektudvikling, fundraising, markeds-
føring og kommunikation. De fire 
vigtigste elementer, når Verdens Børn 
skal sikres som en sund organisa-  
tion i udvikling. 

Et spændende 2022
er i gang

Efter generalforsamlingen blæser forandringens vinde i Verdens Børn. Nye 
og flere engagerede mennesker på mange poster vil fortsætte vejen mod 
et Verdens Børn i udvikling

De vil kunne generere flere gode historier 
fra projekterne og dermed øge 
opmærksomheden om Verdens Børn
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KORT NYT
Penge fra styrelse
Verdens Børn modtog også i 2021 
tilskud fra to puljer under Slots- og 
Kulturstyrelsen.
Den ene hedder Puljen til landsdæk-
kende almennyttige organisationer. 
Der er tale om en driftspulje, som 
yder tilskud for cirka 53 mio. kr. om 

året til i alt knap 400 ansøgere. 
Verdens Børn modtog 129.149 kr.

Den anden hedder Bladpuljen. 
Den yder tilskud til distribution af  
periodiske tidsskrifter. 
Vi fik 9.601 kr.  

Kære faddere 
Verdens Børn vil gerne kunne kom-
munikere godt og hurtigt med jer. 
Derfor gemmer vi jeres kontaktoplys-
ninger som adresser, telefonnumre og 
mailadresser i vores database. 
Som tiden går flytter faddere og an-
dre støtter, telefonnumre og mailad-
resser ændres.
Det er ikke altid man husker at få 
meldt adresseændringer hele vejen 
rundt. Det samme kan gælde nyt 
telefonnummer eller ny mailadresse, 
og der er ikke megen hjælp at finde 

på internettet om f.eks. adresseæn-
dringer.

Vi vil gerne kunne sende årsopgø-
relser og børnebrevene videre til 
fadderne – det er en slags bevis for, 
at fadderpengene er kommet frem, 
ligesom vi gerne vil kunne ringe til en 
fadder, hvis der er behov for det, eller 
sende en mail. 

Opdater dine oplysninger
Vi vil derfor gerne opfordre til, at 
faddere og andre støtter sender os 

information om nye adresser, telefon-
numre og/eller mailadresser! 

Er du i tvivl om, hvorvidt Verdens 
Børn allerede har disse oplysnin-
ger, så send dem blot igen til Bente 
Fabech, mail bf@verdensboern.dk, 
vi sørger i givet fald for at opdatere 
dem. 
Så kan børnebrevene nå frem, 
Verdens Børn kan komme i kontakt 
med dig, og vi siger mange tak for 
hjælpen.  

Hjælp! Vi mangler oplysninger
Vi sidder lige nu med en del breve til faddere om årsopgørelser og breve fra 

fadderbørn, som vi ikke kan komme af med. Vi mangler adresser på fadderne.

AF BENTE FABECH, BESTYRELSESMEDLEM
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KORT NYT

I mange danske medier har der 
gennem længere tid været fokus på, 
hvor meget de forskellige danske 
hjælpeorganisationer bruger på drift. 
Det har samtidig vist, at flere organi-
sationer bruger en større eller mindre 
del af  de modtagne donationer til 
drift. Med andre ord: Kun en del af  
pengene når frem til dem, hjælpen 
var tiltænkt.

På den baggrund vil jeg gerne slå 
fast, at når en fadder i Verdens Børn 
indbetaler 130 kr. eller 210 kr. til sit 
fadderbarn, så er det 130 kr. eller 210 
kr., der sendes til det hjem eller skole, 
barnet er tilknyttet. Der trækkes ikke 
forlods 4%, 10% eller 25% fra belø-
bet til driften af  Verdens Børn, inden 
det sendes videre. Det kan lade sig 
gøre, fordi vi alle er frivillige, ulønne-
de og arbejder hjemmefra. Verdens 
Børn har hverken hovedsæde eller 
kontorer - og er dermed ”billige i 
drift.”

Øremærket og ikke-øremærket
I vores årsregnskab figurerer fadder-
støtten som øremærkede midler, 
fordi hele beløbet skal bruges, som 
fadderen forventer, og altså er 
øremærket barnets behov.

Driften af  Verdens Børn sker via de 
ikke øremærkede midler. 
Midlerne bruges bl.a. til it, medlems-
blade, kontrolrejser til projekterne 
m.m., og kommer primært fra 

ansøgninger til fonde, Kulturstyrelsen 
og andre former for donationer, der 
gives uden øremærkning.
Som fadder i Verdens Børn kan du 
derfor være 100% sikker på, at alle 
dine penge kanaliseres direkte og 
ubeskåret til at dække barnets behov 
for uddannelse, sundhed og tryghed. 
Det er et godt set-up og en endnu 
bedre fortælling, som vi arbejder på 
at få ud til mange flere af  de danske-
re, der endnu ikke kender os.

Vi arbejder løbende på at minimere 
arbejdsbyrden i bogføringsteamet. 
Således engagerede vi sidste år firma-
et FarPay til at administrere automa-
tiske indbetalinger. 
Men der er stadig flere ting, vi kan 
gøre, og en af  dem er at automatisk 
minde om udeblevne betalinger 
– altså betalingspåmindelser.

Det sker relativt ofte, at betalingen 
fra en fadder stopper, uden at det var 
meningen. 

Med FarPay kan vi automatisk sende 
en venlig påmindelse ud og derved 
forsøge at undgå det tab, som en 
manglende betaling giver for Verdens 
Børn.

Bliv derfor ikke overrasket eller 
nervøs, hvis der skulle havne en 
sådan påmindelse i postkassen eller i 
indbakken. 
FarPay hjælper os blot med noget, der 
ville tage os adskillige timer at håndte-
re og ofte med store forsinkelser.

Brev eller mail fra FarPay? 
Det er fra os 

Siden starten af 2021 har Verdens Børn samarbejdet med FarPay 

AF TUE BO HANSEN, KASSERER

Verdens Børn er billige i drift
Ikke én krone af fadderbidraget bruges til drift af Verdens Børn. Hele beløbet går 

ubeskåret til at dække barnets behov

AF TUE BO HANSEN, KASSERER
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Tidligere Kakundi-elev 
er blevet skrædder i storbyen: 
Jeg føler mig stolt 

Nabukenya Rashida (tv) viser en af  sine nyeste kreationer frem. 
Til højre ses skolelærer på Kakundi Community School Akello Hellen Rose i en af  
sine yndlingskjoler, som er syet af  Rashida (Foto: Sara Vorre Rothstein) 

AF SARA VORRE ROTHSTEIN, 
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN

Nabukenya Rashida, tidligere 
elev på Kakundi Community 
School, har med viljestyrke 
og talent for at sy startet 
sit eget skrædderi i Ugandas 
hovedstad, Kampala 

Engang sad Nabukenya Rashida selv på skolebænken 
på Kakundi Community School, nu syr hun skoleu-
niformer til eleverne og har startet sit eget skrædderi 
i Ugandas livlige hovedstad, Kampala. Rashida, som 
kommer fra fattige kår, er stolt over at have fået succes 
som skrædder og mest af  alt lykkelig for at kunne 
forsørge sin egen søn. 

– Det betyder meget for mig at have mit eget skræd-
deri. Førhen havde jeg svært ved at tjene penge nok til 
at forsørge min søn og jeg selv, men siden jeg startede 
skrædderiet, har jeg bedre kunne tage mig af  min søn, 
siger hun med et smil.
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Har jeg virkelig lavet det her? 
Nabukenya Rashidas interesse for 
at sy blev vækket, da en tidligere 
fadder fra Verdens Børn donerede en 
symaskine til Kakundi Community 
School. Hun øvede sig på maskinen, 
og det viste sig hurtigt, at hun havde 
talent for at sy og øje for smukke 
designs. Der var dog én udfordring – 
elektriciteten på Kakundi er begræn-
set, og derfor var der ikke mange 
timer at øve sig i. Rashida flyttede 
derfor til byen Masaka i det sydlige 
Uganda for at komme i lære som 
syerske. I dag har hun drevet sit eget 
skrædderi i knap et år og producerer 
op til 12 kjoler dagligt. 

– Jeg kan bedst lide at sy kjoler, for de 
bliver så smukke, og så er de nemme 
at lave. Det er klart sværere at sy buk-
ser til mænd, jeg øver mig stadig på 
at lave dem helt perfekt, griner hun. 

For Nabukenya Rashida er det ikke 
kun indkomsten, der tæller. Det 
er også vigtigt for hende at have 
noget at være stolt over. Det mærkes 

tydeligt, da hun med strålende øjne 
fortæller, at hun selv sparede op til sin 
symaskine – den symaskine som nu 
er en vigtig indtægtskilde for hende 
og sønnen. 

– Jeg sparede op til den helt selv! Og 
jeg bliver altid glad, når jeg ser nogen 
i mit tøj, så tænker jeg: Har jeg virke-
lig lavet det her? Det gør, at jeg føler 
mig stolt af  mig selv.

Startede på Kakundi som 12-årig
Nabukenya Rashida voksede op i 
Masaka hos sin bedstemor. Hun 
fortæller, at det var svært for bed-
stemoren at forsørge hende, og da 
bedstemoren kendte ’Aunt Naome’, 
som skolelederen på Kakundi bliver 
kaldt, fik hun plads på børnehjemmet 
og flyttede til Kakundi som 12årig. 

– Dengang jeg boede her på Kakun-
di, var der ikke ligeså mange byg-
ninger, og der var intet vandsystem. 
Vi plejede at hente vand nede i søen, 
det var en hård tur op og ned. Der 

er sket mange gode ting på Kakundi 
siden, siger Rashida. 

Selvom Nabukenya Rashida har 
travlt i skrædderiet i Kampala, hjæl-
per hun stadig til på Kakundi. Når 
skoleleder Naome skal ind til Ugan-
das hovedstad, tager Rashida ud til 
skolen og hjælper til i mellemtiden. 
Heldigvis har hun en partner i skræd-
deriet, som kan passe forretningen, 
mens hun er væk. Derudover syr hun 
skoleuniformer til skolens elever, og 
på sigt skal hun producere fodbold-
trøjer til elevernes fodboldhold. 

Fremtidig leverandør til Verdens 
Børns webshop
Verdens Børn arbejder på at sætte 
Rashidas kjoler, tasker og øvrige 
designs til salg i Verdens Børns 
Webshop. Samarbejdet vil være 
bæredygtigt for både Verdens Børn, 
Nabukenya Rashida og for Kakundi 
Community School. Og så kan Ras-
hidas designs bringe lidt flere farver 
på hverdagen i Danmark. 

To små piger poserer i guldkjoler, som Rashida 
har designet og syet. (Foto: Privatfoto)

Til venstre ses Rashidas butik, hvor to mannequins skal lokke 
kunder til fra gaden. Der er altid gang i Rashidas sybord, som på 
billededet til højre, hvor hun er i gang med at sy en kjole til en lille 
pige. (Foto: Privatfoto)
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Nysgerrige øjne og generte bør-
nesmil møder os, da vi ankommer 
til Kakundi Community School. 
Skoleleder Naome byder os velkom-
men og viser rundt på Kakundi – en 
skole omgivet af  den smukkeste sø og 
frodig natur. Det største indtryk gør 
dog den gæstfrihed, som vi møder fra 
første sekund. 

Glade og sunde børn 
Det er vigtigt for os at lære både 
børn og personale at kende. Derfor 
tilbringer vi meget tid med børnene 
og sidder med i undervisningen. Det 
springer hurtigt i øjnene, at børnene 
på Kakundi er glade og sunde. 

De deltager aktivt i undervisningen, 
støtter hinanden, og så er de noget 
nær de største grinebidere, vi længe 
har mødt. Livsglæden bobler, på 
trods af  at børnene kommer fra 
fattige kår.

Bæredygtigt landbrug
Skoleleder Naome viser os, hvordan 
skolens landbrug bogstaveligt talt 
har spiret de seneste to år. Kakundi 
Community School høster masser 
af  majs, kartofler og bønner på sine 
marker og har køer og høns – så 
skolen er stort set selvforsynende. 
Samtidig skaber landbruget både 
lokale arbejdspladser og sikrer skolen 
en ekstra indtægt, når det er muligt at 
sælge ud af  en god høst. 

Sikkerhed først – nye myggenet 
På børnenes sovesale bemærker vi, at 
flere af  myggenettene er hullede og 
slidte. I fællesskab med Naome tager 
vi en hurtig beslutning, og sender 

bud efter nye myggenet for at sikre 
børnene mod malariamyg og andre 
insekter. Da de nye net kommer, er 
det til stor glæde for børnene, der 
med stolthed henter deres eget myg-
genet og bærer det ind i sovesalene. 

Fremtidige forbedringer 
Det er tydeligt, at der er behov for 
forbedringer på skolen. Flere af  klas-
selokalerne har hullede gulve og øde-
lagte opslagstavler. Lærerne fortæller, 
at inspirerende omgivelser er vigtige 
for lysten til at lære – derfor undersø-
ger vi mulighederne for at forbedre 
klasselokalerne. Samtidigt har vi 
efter aftale med skoleleder Naome 
sat projektmidler af  til at renovere 
lærerboligerne i håb om at fastholde 
flere af  skolens dygtige lærere.

Tak til Tue Bo Hansen for flere års 
store arbejde for Kakundi. Vi glæder 
os til at tage over og lære nye 
og kommende faddere at kende.

Gæstfrihed, grinebidere 
og givtigt landbrug 

Auntie Sara og Uncle Mark. Sådan kalder børnene på Kakundi Community 
School os. Vi er nye projektansvarlige for skolen og har netop været 

på tilsynsbesøg i Uganda med tidligere projektansvarlig Tue B. Hansen. 

AF MARK GOSSE OG SARA VORRE ROTHSTEIN, KOMMUNIKATIONSGRUPPEN

Pigerne henter de nye myggenet 
To gode venner i højt humør 
en tidlig morgen inden skolestart  Flere klasseværelser trænger til renovering

Meld dig gerne på 
www.verdensboern.dk 
hvis du vil være 
fadder for et barn 
på Kakundi
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Santibari er en af  flere institutioner 
som afdøde missionær Ellen Laursen 
grundlagde i Narayanpur i Vest-
bengalen. Hendes gode indflydelse 
har været af  stor betydning for den 
fattige befolkning i hele området. 
Verdens Børn har fulgt op på flere af  
Ellen Laursens projekter med sund-
hedsklinikken Seva Kendra, samt 
børnehjemmet for piger Santibari. I 
Ellen Laursens ånd blev der i 2005 
etableret en lille forskole, Santibari 
Village School, for både drenge og 
piger fra de omkringliggende lands-
byer samt for Santibaris egne mindre 
piger.

For ca. to år siden modtog Santibari 
Village School en større sum pen-
ge til forskolen fra Ellen Laursens 
Stipendie og Repair Fond. Fondens 
penge er øremærket til forbedring af  
skolen, både hvad angår de fysiske 
rammer, materialer og undervisning.
På grund Corona-pandemien har 
skolen været lukket i den forløbne 
tid, men der er købt nye skolemøbler, 
hvilket var meget tiltrængt. Fremstil-
lingen og leveringen af  møblerne er 
som så meget andet blevet forsinket - 
også på grund af  Corona, men de er 
nu undervejs.

Jernstænger har et formål
For nogle år siden blev den gamle 
skolebygning udsat for større og min-
dre skader under et stort jordskælv i 
Nepal. Skaderne blev udbedret den-
gang, så en nedrivning af  bygninger-
ne blev undgået. Taget på bygningen 

kunne imidlertid ikke blive ved med 
at holde regnen ude, og i begyndel-
sen af  året blev en større restaurering 
sat i gang. 

I Indien ser man ofte jernstænger 
stritte op fra de flade hustage. Det er 
skam ikke byggesjusk, men derimod 
en klargøring til evt. tilføjelse af  en 
ekstra etage på huset. Således også på 
Santibaris skolebygning. 

Her er der nu etableret to store rum, 
hvor det ene skal bruges til computer-
laboratorium, og det andet lidt større 
rum skal bruges til klasselokale samt 
multifunktionsrum, hvor pigerne bl.a. 
kan øve dans. 
Der mangler endnu at blive malet og 
dekoreret i rummene og ikke mindst 
mangler de nye skolemøbler. 
På Santibari glæder de sig meget til 
at begynde at bruge de nye lokaler.

Fond bag udvidelse af  
Santibari Village School

Det utætte tag er renoveret efter jordskælv, 
og nye skolemøbler er på vej

AF MERETE HANSSON, PROJEKTANSVARLIG

Rabindranath Tagore var en indisk 
forfatter, digter, komponist, filosof, 
maler og musiker født 1861 og død 
1941. I 1913 modtog han Nobel-
prisen i litteratur. 
Han kom fra en velhavende familie 
i Vestbengalen, og især i denne del 
af  Indien er han meget værdsat og 
elsket. Hans fødselsdag d. 7. maj 

er helligdag i Vestbengalen, og han 
fejres hvert år med egne danse, 
digte, sang og musik. 
Alle skolebørn i Indien har et 
indgående kendskab til Tagores 
værker. I år fejrede Santibaris piger 
hans fødselsdag med dans og sang i 
de ikke helt klargjorte nye skole-
klasser.

Festdag for Tagore
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For den nye rektor, Nyangoma 
Alice Basara, er Entebbe Children’s 
Welfare Primary ikke ukendt land. 
Dels har hun selv gået på grundskole 
i Entebbe, dels har hun været rektor 
på en anden af  byens skoler.

-Desuden har jeg efterfølgende læst til 
lærer og har en bachelor i grundsko-
leundervisning. Lige nu er jeg i gang 
med at fuldføre en kandidat-grad i 
uddannelsesledelse og -planlægning, 
tilføjer den nye rektor, som har 36 års 
undervisningserfaring med sig.

Jobbet er et kald
Alice Basara tøver ikke med at kalde 
jobbet for ”et kald”. Arbejdet med 
handicappede børn er en kæmpeop-
levelse for hende – om end hun først 
spekulerede en del på, om hun ville 
være i stand til det. Hun havde ikke 
arbejdet med handicappede børn før.

– Men jeg var positivt stemt overfor 
udfordringen og var hurtigt i stand til 
at relatere godt til børnene, fortæller 
hun. – Børnene vil altid gerne være 
omkring mig og er gode til at fortælle, 
hvad de vil, og hvordan de har det. 
Da de havde deres første ferie fra 
skolen, savnede jeg dem meget. Jeg 
har lært, at de har behov for opmærk-
somhed og kærlighed. 

 

Selv om handicap-området er nyt for 
hende, har hun allerede både visioner 
og ønsker for børnene og for skolen.

– Ja, siger hun, – jeg ønsker at se bør-
nene lære nye færdigheder, der kan 
hjælpe dem i fremtiden. F.eks. syning, 
bagning, strikning, frisørarbejde, 
tømrerarbejde, computerfærdigheder, 
musik og meget mere. Da mange 
af  børnene elsker musik, dans og 
drama, ønsker jeg, at vi på skolen kan 
købe musikinstrumenter, så børnene 
kan lære at spille. 

Bil på ønskesedlen
Men ønskesedlen er længere endnu. 
Rektor Alice Basara ser et behov 
for at både børn og lærere får lov at 
opleve omverdenen. Altså besøge 
partnerskoler i andre lande og se, 
hvordan de gør tingene dér. 

– Og så håber jeg, at vi på et tids-
punkt kan få os et transportmiddel, 
så vi kan hente de børn, der har 
brug for vores hjælp til at komme til 
skolen, siger hun.
   
Målet for alle børnene må være at 
færdiggøre grundskolen, mener hun. 
Det vil give de børn, der er i stand til 
at lave akademisk arbejde, mulighed 
for at komme på universitetet. Det 

gælder både børn med handicap og 
dem uden handicap, som er forældre-
løse og derfor sårbare. 

– De børn, som vi sender videre fra 
Entebbe Children’s Welfare Primary 
til universiteterne, klarer sig altid 
super godt, fastslår hun. 

Behov for udvidelser
Skolen oplever for tiden en tilgang 
af  elever. Det ugandiske samfund er 
begyndt at indse, at børn med et han-
dicap også har behov for at gå i skole, 
hvorfor stadig flere forældre ønsker at 
sende deres børn i skolen. 

– Desværre har vi pt ikke plads nok 
til flere børn, siger Alice Basara. 
–Vi har brug for at få bygget nogle 
nye sovesale til eleverne, ligesom vi 
har brug for flere lærere, der har 
viden om, hvordan man håndterer 
og underviser børn med forskellige 
handicaps. 

Skolens placering op ad en stor, 
trafikeret vej betyder, at der tillige er 
brug for et hegn rundt om skolen, 
så børnene ikke forvilder sig ud på 
vejen. Men den digitale infrastruktur 
bør også opgraderes. 

Skiftedag på 
Entebbe 

Children’s Welfare Primary
Efter otte år takker Christine Mugwanya af som rektor på Entebbe i Uganda.

Vi har talt med skolens nye rektor, Alice Basara

AF IDA-MARIE OLSEN, KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
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– Jeg ønsker, at skolen kan få en 
webside og internetforbindelse, så det 
bliver muligt for os at kommunikere 
nemmere med andre mennesker, 
lyder det fra rektor. 

Tvivlen gjort til skamme
Lige fra starten havde Alice Basara 
et godt førstehåndsindtryk af  skolen. 
Den var lille og håndterbar, i mod-
sætning til de store skoler med mange 

elever hun havde været vant til. Den 
indledningsvise tvivl om, hvorvidt 
hun kunne relatere til eleverne, er 
gjort til skamme.

– Jeg har gjort mit bedste for at lære 
dem at kende og blive deres ven, 
siger hun – og jeg føler, det er lykke-
des. Børnene er blevet en del af  mig. 
Jeg forlader normalt først skolen, når 
børnene er klar til at gå i seng. Om 

morgenen løber de mig i møde for at 
få et kram og byde mig velkommen. 
Jeg føler glæden ved at se dem smile 
og at se dem være sunde og raske. 

At hengivenheden er gensidig ses af, 
at de døve børn har givet hende et 
navn på tegnsprog. Så selvfølgelig 
har rektor lært tegnsprog, så hun kan 
kommunikere med dem.

Den tidligere rektor, Christine Mugwanya(th), har valgt at gå på pension. Hun har i 
sin tid arbejdet hårdt for at gøre hverdagen og undervisningen på skolen bedre. Rektor 
Alice Basara fortæller, at hun altid spørger Christine til råds, når hun er i tvivl om 
noget eller har brug for at vende et problem vedrørende skolen. Fra Verdens Børn takker 
vi Christine for mange års godt samarbejde.
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Der lød dystre toner, da FN's gene-
ralsekretær Guterres i midten af  maj 
talte om verdens fødevaresituation: 
”Der er yderligere titusindvis 
millioner af  mennesker, som kan 
komme til at opleve fødevareusikker-
hed”. Han advarede om, at det kan 
lede til stigende underernæring og 
udbredt sult. Og han var urolig for, at 
krisen – som også betyder inflation 
– vil vare i flere år.

Generalsekretæren opregnede tre 
årsager til denne kritiske situation: 
Knaphed på korn og kunstgødning; 
klimaforandringer som følge af  
stigende temperaturer; og coro-
na-pandemien, som har medført 
midlertidig lukning af  arbejdspladser 
rundt omkring i verden.
At ”globalisering” ikke er lig med 
en altid velsmurt leverandørkæde 
fra producent til forbruger oplevede 
vi i 2020, hvor nogle lande indførte 
forbud mod eksport af  udstyr, som 
de selv behøvede til bekæmpelse af  
Covid-19. Heller ikke den globale 
opvarmning er jo et nyt fænomen. 

Ukraine er blevet betragtet som 
”verdens brødkurv” 
Landet plejede hver måned at eks-
portere 4,5 millioner tons af  hvede, 
majs og solsikkeolie - svarende til 
betydelige andele af  verdens behov. 
Det skønnes f.eks., at Ukraines 
produktion af  hvede vil falde med 
35 % i år. Hvad værre er: Russiske 
marinefartøjer blokerer for eksport 
fra Ukraines havne ved Sortehavet. 
Eksport ad landevej og via havne i 
Rumænien er ikke realistiske alterna-
tiver. Generalsekretæren opfordrede 
til, at Rusland tillader, at der igen kan 
eksporteres korn fra Ukraine. 
Alt tyder desværre på, at han talte for 
døve øren. 

Rusland er verdens største eksportør 
af  kunstgødning. Krigen har ledt til 
et stort fald i eksporten – ledsaget af  
kraftige prisstigninger. 
Også Ruslands betydelige produktion 
og eksport af  hvede er mindsket.
Fra Kreml hævdes det, at kilden til 
sult-problemerne er Vestens 
sanktioner rettet mod Rusland.

Det er ikke kun dønningerne fra pan-
demien og Ukrainekrigen, der sætter 
skub i Sri Lankas inflation.
En længerevarende økonomisk ned-
tur og valutakrise betyder, at landet 
mangler hård valuta til import af  
varer. Oveni kommer et lavere høst-
udbytte, efter at regeringen sidste år 
forbød brug af  kunstgødning. Udover 
at det gør det svært for fattige fami-
lier at sætte mad på bordet, har det 
også udløst voldsomme uroligheder. 

Børnebreve på vej
Trods uroen er skolerne åbnet igen 
efter Nytårs-ferien, og fadderbidrage-
ne kommer frem til rette modtagere. 
Meldingen fra vores projekter er, at 
alle børnene er vendt glade tilbage og 
i fuld gang med at dygtiggøre sig. 
Også postforbindelsen er i gang, og 
de første børnebreve fra Døveskolen 
i Colombo er sendt til fadderne. 
Fra Døve- og Blindeskolen i Kandy 
forventes brevene at komme i løbet 
af  maj/juni. 
Det vil kunne ses, at en del af  bør-
nene er noget ældre, hvilket skyldes, 
at de ikke har kunnet gå op til den 
afsluttende eksamen på grund af  
Coronaen. Flere af  dem kan først gå 
op til eksamen i år.

En stor tak skal lyde til vore faddere 
for, at de har hjulpet børnene igen-
nem denne vanskelige periode.  

Krigen i Ukraine 
giver global 

fødevareusikkerhed 
I Verdens Børn sammenhæng medfører 

den tiltagende fødevareusikkerhed i første række, 
at vore lokale samarbejdspartnere oplever store 

prisstigninger på basale madvarer

AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, FRIVILLIG

Sri Lanka 
er hårdt 

ramt
En stigning i fødevare-

priserne på 30 pct. 
gør det svært for fattige 
familier at skaffe mad. 

Til sammenligning ligger 
stigningen i Danmark 

på seks procent

AF L. CHR. NISSEN, 
PROJEKTANSVARLIG

Et nyt fænomen er derimod
knapheden på korn og kunstgødning, 
som hænger sammen med 
krigen i Ukraine 
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Med et overskud på 2,1 mio. kr. kom-
mer Verdens Børn betydelig bedre ud 
af  2021 end budgetteret.
Det gode budskab havde Tue Bo 
Hansen med, da han overfor omkring 
30 fremmødte aflagde sin formands-
beretning på generalforsamlingen i 
Verdens Børn. Forskellen skyldes en 
tidligere arv på 3,1 mio. kr., som kom 
til udbetaling i 2021, og vendte det 
budgetterede underskud på 416.000 
kr. til et overskud.

I sin beretning kunne Tue Bo Hansen 
også pege på fremgang andre steder. 
Blandt andet er antallet af  projekt-
støtter – i form af  engangsbeløb og 
fast støtte – det højeste siden 2018. 
Også antallet af  faddere, der pt. 
tæller 1625, har ikke været højere i 
de seneste fire år. Det lover godt for 
fremtiden, mente formanden. 
Til gengæld er antallet af  fadderbørn 
faldet, så hver fadder – regnet som et 
gennemsnit – støtter lidt færre børn 
end i 2018.

Turbulente år – trofaste faddere
Tue Bo Hansen helligede en del af  
sin beretning de turbulente corona- 
år, hvor skoler lukkede, åbnede og 
lukkede igen. Det sendte børnene på 
en rutsjetur med ophold hos forældre 
eller slægtninge og digital undervis-
ning, hvis det var muligt. Fadderpen-
gene blev krone for krone konverteret 
til madvarer og andre fornødenheder, 

som projekterne på eget initiativ på-
tog sig at fordele til børnene og deres 
familier.

– Det har reddet liv, fastslog Tue Bo 
Hansen. Han roste projekterne for 
deres indsats og udtrykte en taknem-
melig ydmyghed overfor faddernes 
trofaste støtte og tillid til, at pengene 
blev forvaltet godt, selv om projekter-
ne ikke har været besøgt i to år.

Men han lagde heller ikke skjul på, 
at der forestår et rekonstruktions-
arbejde. En del lidt ældre børn har 
droppet skolen for at bidrage til 
familiens forsørgelse, og piger er 
blevet bortgiftet for at lette presset på 
familierne. 

– I løbet af  kort tid vil vi have et klart 
overblik, sagde han, – men generelt 
betyder Covid-19, at børnene er 
blevet op til to år forsinket i deres 
grundskoleuddannelse. 

Kontrolrejser i gang igen
Også internt i Verdens Børn har 
2021 været et specielt år, hvad arbej-
det med projekterne angår. 

– F. eks. har vi ikke kunnet besøge 
projekterne, som vi plejer, og hjælpe 
med udviklingen af  skolerne og deres 
faciliteter, påpegede Tue Bo Hansen. 
– Derfor genoptages kontrolrejserne 
hurtigst muligt, så vi kan fortsætte 
samarbejdet med de lokale ledelser 
og bygge videre på den gensidige 
tillid. 

– For nok er Verdens Børn en lille 
organisation, fortsatte han. 
– Men mange af  vores skoler og 
børnehjem er også samlingspunkt for 
lokalsamfundet. Derved er de med til 
at udbrede forståelsen for hvor vigtig 
skolegang er.

(Se i øvrigt lederen side 3)

Arv har konsolideret 
Verdens Børn

Underskud er vendt til overskud, 
men der var også andre fremskridt 
i formandens beretning

AF HANNE GREGERSEN, REDAKTØR

Ny formand i 
Verdens Børn
På generalforsamlingen var Tue 
Bo Hansen på valg. Han bad om 
en pause fra formandsposten, men 
ville gerne fortsætte i bestyrelsen, 
hvor han overtog hvervet som 
kasserer.

Han sluttede derfor sin beretning 
af  med en varm tak til alle frivilli-
ge, faddere, og de lokale ledelser, 
for deres helhjertede indsat for de 
udsatte børn.

Formandsposten blev efter kon-
stitueringen lagt i hænderne på 
Hans-Jørgen Pedersen, der har 
været medlem af  bestyrelsen de 
seneste to år.

Næsten hverdag igen
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GAVEIDEER

De flittige børn på Seeta har lavet tasker og andre fine ting 
til dig selv og dine venner: Hvis det er noget for dig, så 
bestil via Verdens Børns hjemmeside 
– du kan også ringe eller skrive til Bente Fabech, 
tlf. 2336 6328, mail bf@verdensboern.dk 

Nogle af  tingene har vi i begrænset antal, så du må ikke 
blive skuffet, hvis der er udsolgt. Prisen er inkl. porto, hvis ikke 
andet er nævnt, og beregnet på ét stk. Hvis du køber flere ting, 
kan der evt. løbe ekstra på i porto. Evt. overskud går til 
Verdens Børn.

SOLCELLELAMPER
til dig selv, børnebørn eller til dit
fadderbarn

Pris 180 kr. 
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 projektansvarlige, om han/
hun måske kan tage den med på 
næste besøg. 

MULEPOSER
er en god erstatning for plastposer
Pris. 100 kr./stk.

Uganda åbner efter corona. Nye gavemuligheder

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

DANSK GADEKUNST
Bogen Dansk Gadekunst er gaven 
til kunstinteresserede i alle aldre. 
En antologi eller måske rettere et 
patchwork af  artikler, interviews, es-
says og fotografier, der giver plads til 
gadekunstens ansigter, meninger og 
stemmer. Det skulle være muligt både 
at blive stærkt underholdt, oplyst, 
begejstret, forarget og forbavset – det 
er op til dig. Det er gadekunst på alle 
mulige og umulige måder.

Forlaget og forfatteren Lasse Korse-
mann Horne har doneret bogen til 
Verdens Børn, og indtægterne går 
ubeskåret til Verdens Børn. 
Pris 200 kr. 

Børnene har lavet fine tasker, punge 
mv. De bageste tasker er dekoreret 
med træ og fint forede.
Lilla taske: Ca. 30 x 33 cm  200 kr.
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.

Børnene har også lavet skuldertasker 
med for.
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. 

… og selvfølgelig: 

GAVEKORT! 
En god gave til børnebørn, der har 
alt. Du bestemmer, hvor meget du 
vil give, Verdens Børn sender dig 
gavekort og 
gaven går til 
støtte af  børn, 
der trænger!

TASKER OG PUNGE

»» Se også sortimentet på www.verdensboern.dk/butik ««
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Verdens Børns hjemsted Dalsvinget 6, 6400 Sønderborg. 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
telf. 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. 
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

Lokalafdelinger
Svendborg
Helle Holten
Skytten 10 C, 
5700 Svendborg
tlf. 23 80 71 44
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Grundskolen er en nødvendig ballast på den videre 
vej mod en uddannelse, der kan føre til et job og der-
med mulighed for at forsørge sig selv og familien. 

Verdens Børns primære formål er at sikre børn en 
grundskoleuddannelse ved hjælp af fadderskaber. 
En del af de unge på vores projekter formår også at 
videreuddanne sig indenfor sygepleje, it-området el-
ler et håndværksfag. Men ofte kræver det lidt ekstra 
økonomi, at komme så langt. SU som i Danmark er 
et ukendt begreb i vores projektlande, og børnene 
kommer hovedsageligt fra fattige landområder.

Det er her vores nyoprettede Uddannelsesfond 
træder ind i billedet. Gennem bidrag til fonden kan du 

hjælpe talentfulde og motiverede unge i udviklings-
lande til at gå videre efter grundskolen.

Verdens Børns Uddannelsesfond støtter især børn, 
som ikke længere har en fadder; nogle af dem er 
handicappede. Fonden kan også supplere op, hvis 
fadderstøtten ikke er tilstrækkelig til, at den unge kan 
gennemføre sin uddannelse.

Det er skoleledelserne på vores projekter, der 
indstiller om den unge skal hjælpes skridtet videre 
mod mulig selvforsørgelse. Støtten kan maksimalt 
oppebæres i fire år, og højst svare til den normale 
fadderskabsbetaling for børn, der ikke bor hjemme 
(pt. 210 kr. pr. måned).

Verdens Børn, stiftet i 1974, drives udelukkende af 
frivillige, der ikke modtager nogen form for løn eller vederlag.
Verdens Børn støtter 20 projekter i seks lande. 
Se mere på www.verdensboern.dk

Uddannelse til job 

Men du vælger selv, hvor meget 
eller hvor lidt, du vil give

Du kan vælge at give et fast, månedligt beløb til Uddan-
nelsesfonden eller at give et engangsbeløb – og i begge 

tilfælde bestemmer du selv hvor meget. Din støtte knyttes 
ikke til et bestemt barn.

Uddannelsesfondens aktiviteter vil blive beskrevet i års-
beretning for Verdens Børn, ligesom fondens indtæg-

ter og udgifter vil fremgå af årsregnskabet. Fondens 
administrator arbejder frivilligt.


