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LEDER 3
Nyt, flot og farverigt logo

Drengen med koen er ikke kun for
mange af vores mangeårige støtter indbegrebet af Aktion Børnehjælp. Det er
også et logo, som vi er mange i bestyrelsen, på sekretariatet og blandt de frivillige, der holder meget af. Det har
derfor ikke været nogen nem beslutning at udskifte logoet. Det er en tankeproces og efterfølgende arbejdsproces, der har stået på i godt og vel et års
tid. Der er især to årsager til, at logoet
med drengen og koen ikke længere er
holdbart.
Den ene årsag er, at mange synes, at
det er for trist. At et logo bør signalere
mere optimisme. Det er selvfølgelig en
personlig sag – nogle bliver ikke triste,
men får tværtimod lyst til at handle, når
de ser drengen med koen. Men vi er
blevet opmærksomme på, at rigtig
mange mennesker reagerer modsat –
de bliver opgivende. Og dem er vi nødt
til at tænke på.

Den anden årsag er, at alle tænker på en
hellig ko, når de ser logoet. Men det er
langt fra alle indere, der betragter køer
som hellige. Faktisk er det sådan, at
langt de fleste af de fattige og udstødte
indere – som primært er kasteløse hinduer samt kristne og muslimer – ikke
betragter koen som hellig, men tværtimod oplever diskrimination på baggrund af uenigheden om koens status i
det indiske samfund. Og det er netop
disse fattige og udstødte mennesker, vi
prøver på at hjælpe. Så virker det jo
ikke så godt at bruge et logo, der for
mange fattige indere er et symbol på
religiøs undertrykkelse.
På baggrund af disse tanker begyndte vi
for et års tid siden at overveje mulighederne for at udarbejde et nyt logo, som
så i bedste fald kunne præsenteres i forbindelse med vores 50 års jubilæum.
I første omgang fik vi cirka 60 studerende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til hver især at udarbejde et
forslag. Der var dog ret stor uenighed
om, hvilket bud der var det bedste. Lektor Anne Mette Møller Hartelius, som
underviste de studerende i forbindelse
med forløbet og er professionel grafiker, tilbød derpå gratis at hjælpe os med
at udarbejde et helt nyt bud på baggrund af input fra os.

Vi fandt under denne proces frem til, at
påfuglen er Indiens nationalfugl – og at
påfuglen har smukke symbolske betydninger inden for både hinduismen, islam
og kristendommen (læs mere på bagsiden). Med andre ord er det et symbol,
der kan forene alle de mennesker, vi arbejder med og for i Indien. Dette blev
bekræftet af en rundspørge til vores indiske partnere, som reagerede meget
positivt på tanken om at bruge en påfugl i et nyt logo.
Vi ønskede desuden et farvestrålende
logo som en reference til dels krydderierne i det indiske køkken, dels Indiens
kulturelle mangfoldighed. Og endelig
ønskede vi, at logoet også symboliserer
uddannelse.
Alle disse ønsker blev på fornem vis opfyldt af grafikeren, der har skabt et nyt
logo med en stærk udstråling. Vi håber,
at I vil tage godt imod den farvestrålende påfugl, som fremover vil hjælpe
tusindvis af fattige indiske børn til en
bedre fremtid.
Rigtig god læselyst!
Hjertelige hilsener
Rune-Christoffer Dragsdahl
Formand
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Fadderskab giver nærhed
AB-Nyt har talt med to faddere,
som giver et indblik i, hvad det
betyder for dem at være fadder
hos Aktion Børnehjælp.
Af Jens Bertel Rasmussen,
Ansvarshavende redaktør

Kirsten har været fadder hos Aktion
Børnehjælp siden slutningen af
1990’erne. I den tid har Kirsten hjulpet
mange børn, og Kirsten er også klar til
at hjælpe i fremtiden, da hun virkelig synes, at det er nemt og overskueligt at
være fadder hos Aktion Børnehjælp.

”Jeg synes jo det er ultra nemt, og så er

jeg jo sikker på, at mine penge kommer
derhen, hvor de gør en forskel, både fordi
jeg selv har været dernede, og fordi jeg
har indtryk af, at kontakten med organisationerne i Indien er meget god, siger
Kirsten og fortsætter, Så det stoler jeg
meget på, og det kan jeg så fortælle til
folk. Man sender ikke bare nogle penge
ud i den blå luft. De ender hvor tanken
var. De ender nede hos de familier og de
børn, som jeg så i nogen grad har lært at
kende.

”

En rejse til Indien
I 2005 besluttede Kirsten sig for at
sætte en notits i AB-Nyt, hvor hun efterlyste deltagere til en tur til Indien.
Kirsten ville nemlig gerne besøge sine
fadderskabsbørn. I alt var de seks, som
tog turen til Indien.

Arkivbillede

”Det var sjovt at møde sine fadderskabs- ”Lige nu hjælper jeg en pige med en vibørn. I Asha Nivas (samarbejdspartner i
Indien, red.) fik jeg endda mulighed for
at besøge en familie i deres hjem. Moderen fortalte mig, at mit besøg ville betyde
lykke for dem, fortæller Kirsten.

”

Og Kirsten finder ikke kun glæde ved at
hjælpe de yngre børn med deres skolegang. Hun er også i færd med at hjælpe
en ung kvinde med at tage en videregående uddannelse.

deregående uddannelse. Hun har fået en
bachelor og er nu i gang med en masters
degree, som vil tage to år. Jeg synes, det
er rigtig dejligt, at man kan få lov til at
hjælpe med en videre uddannelse. Jeg håber jo på at gøre en forskel og være med
til at gøre verden en lille smule bedre,
siger Kirsten.

”
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En sand fadderveteran
Gunver er en anden af Aktion Børnehjælps trofaste faddere, som har været
med i organisationen siden starten af
1980’erne. Hun har også været glad for
at være fadder, og på den måde være
med til at hjælpe børn i Indien med at få
en skolegang og muligheden for en
bedre fremtid.

”Det giver mig en form for glæde at
hjælpe nogen, som ikke kan klare det
uden hjælp,” forklarer Gunver, om
hvorfor hun er fadder.

Specielt er Gunver glad for at kunne
hjælpe de lidt større børn med en ungdomsuddannelse efter endt grundskole.

”Jeg havde en pige, som skrev til mig ef-

ter endt skolegang, at hun havde været
glad for min hjælp, og at hun nu ville
låne penge for at læse videre, jeg tror det
var på en handelsskole. Jeg synes det var
noget skidt, at hun skulle ud og låne
penge, for hvor ender de så? Og så betalte jeg så hendes uddannelse i tre år ,
fortæller Gunver inden hun fortsætter,

”

”Alene det hun skriver, at hun gerne vil
læse lidt længere, fordi hun gerne vil
have et bedre liv end hendes forældre,
det fortæller jo lidt om, at de godt ved,
hvor en uddannelse kan føre hen.

”

Dernede og se
På samme måde som Kristen var også
Gunver i Indien for at besøge sine fadderskabsbørn, og se hvordan Aktion
Børnehjælp og de indiske partnere hjælper børnene til en bedre fremtid.

”Det var i 2011, jeg tog til Indien. Med

på turen havde jeg også min søster. På
det tidspunkt var hun ikke inde i Aktion
Børnehjælp, men efter turen er hun nu
selv blevet et aktivt medlem hos Aktion
Børnehjælp. Vi så rigtig meget elendighed, og det bekræftede mig i hvert fald i,
at det, jeg gør, er det rigtige, fortæller
Gunver.

”

Fremtiden med Aktion Børnehjælp
Gunver er da også helt klar på at blive
ved med at være fadder i fremtiden. Da
hun stadig ikke er i tvivl om, at det hun
gør for sine fadderskabsbørn, er det
helt rigtige.

”Jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere,

som er med. Jeg har fået nogle brochurer,
som jeg deler ud, og der kan jeg jo håbe,
at der er nogle, som finder ud af, okay
man kan godt for 120kr. om måneden
hjælpe et barn til et værdigt liv, men det
ved jeg jo ikke, slutter Gunver med at
sige.

”

Arkivbillede
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Fadderskaber gør en forskel
Mød Shalini og Anitha Caroline, to af de piger som er fadderbørn hos Aktion
Børnehjælp. Takket være støtten til deres uddannelse får de to unge piger
muligheden for at skabe en bedre fremtid for sig selv og deres familier.
Af Camilla Lund Mikkelsen, Kommunikationsudvalget

I foråret var Aktion Børnehjælps praktikant Eva i Chennai for at besøge nogle
af fadderskabsbørnene hos deres familier. Her blev hun konfronteret med den
barske virkelighed i en indisk storby, og
fik samtidig et indblik i livet for nogle af
de børn, som uden fadderskabsstøtten
sandsynligvis aldrig havde fået en uddannelse.
Én af de børn er den 11-årige Shalini,
som bor med sin mor, far og lillebror i et
lille, lejet værelse i en baggård.

”Huset eller lejligheden er et meget simpelt lille et af beton. De betaler 3.000
rupees om måneden for dette ene rum
direkte på jorden, hvor de bor fire mennesker, fortæller Eva.

”

Til sammenligning tjener moderen hver
måned 2.000 rupees på sit arbejde som
husholderske, så pengene er små for
den lille familie. Derfor er det af stor betydning, at Shalini får støtte til at kunne
fortsætte sin skolegang.

”

Shalini kan godt lide at have tamil i
skolen, og hun vil gerne være lærer i det,
når hun bliver stor. Hun er også en god
danser, og jeg fik lov at se nogle dansetrin. Hun var lidt genert i starten, så jeg

gik med ud på dansegulvet , så hun
kunne vise mig sine moves, fortæller
Eva om mødet med den livsglade pige.

”

Takket være fadderskabsstøtten vil hun
være i stand til at færdiggøre sin skolegang og forhåbentlig komme ind på en
god uddannelse.

Anitha Caroline har mistet det meste af
sin familie og bor nu alene med sin bedstemor. Hendes far forlod familien, da
hun var meget ung, og moderen døde
for fire år siden efter lang tids sygdom.
For to år siden druknede hendes storebror, og nu er der kun hende og bedstemoderen tilbage. Uden fadderskabsstøtten var Anitha Caroline aldrig kommet så langt, som hun er i dag. Og
selvom der stadig ligger store udfordringer foran hende, så har hun med sit
eksamensbevis i hånden en langt bedre
mulighed for at skabe sig en lysere
fremtid.

Fadderskabet hjælper
Sådan er det i hvert fald gået for Anitha
Caroline, som er en af de andre fadderskabsbørn, Eva har besøgt i Chennai.
Hun har netop fået sin eksamen i sommeren 2015, og er blevet optaget på bacheloruddannelse med fokus på handel.
Der er en række pladser på de offentlige universiteter, som er forbeholdt
unge fra lavere kaster, og ifølge Eva er
det sandsynligvis en af disse pladser,
Anitha Caroline har kæmpet sig til.

”Det er på ingen måde let at få et legat

til et af de offentlige universiteter, og de
tager dem med de højeste snit. Anitha
Caroline har arbejdet rigtig hårdt,
selvom hun har haft alle odds imod sig.
Hun har en lettere tragisk historie, og
man kan godt tillade sig at kalde hende
en mønsterbryder, siger Eva.

”

Shalina med sin mor og bror.
Foto: Eva Løvschall Haugaard Pedersen
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At være ny fadder
Knud har givet penge til mange humanitære organisationer igennem årene.
Men han blev først fadder i marts i år (2015, red.) efter at have fået det i gave.
Af Jens Bertel Rasmussen, Ansvarshavende redaktør

”Jeg havde set i tv, at man kunne blive

fadder, og havde sagt til Bodil min kone,
at det havde jeg lyst til. Og så fyldte jeg
60 her i foråret, og hun lovede mig en
gave, som jeg ville blive rigtig glad for.
Og det skal jeg love for, jeg blev. For jeg
fik en lille pige som sponsorbarn hos
Aktion Børnehjælp, og det var den bedste gave, hun kunne give mig, fortæller
Knud om sit første sponsorbarn hos
Aktion Børnehjælp.

”

Men et sponsorbarn var ikke nok for
Knud. Han fik hurtigt to mere. En lille
dreng i samme familie som hans første
sponsorbarn, og en ung mand som
gerne ville læse til elektriker.

”

Der er mange, der siger, at hvorom alting er, så er det jo bare en dråbe i havet.
Og så plejer jeg at sige, jamen hvis ikke
der var nogen dråber, så var der ikke noget hav. Og hos Aktion Børnehjælp føler
jeg, at jeg kun har mødt en stor hjælp.
Det er så nemt at blive fadder. Og så er
det jo dejligt, at der er en kontaktperson,
for i starten vil der altid være nogle
spørgsmål, fortæller Knud.

”

Og stiller man spørgsmålet om Knud
også vil være fadder hos Aktion Børnehjælp i fremtiden, er svaret simpelt.

”Ja, så længe jeg kan blive ved, så bliver

jeg ved. Her kan man følge sine penge og

”Jeg fik lyst til at hjælpe flere og ja, så

greb det ret hurtigt om sig. Jeg er taknemmelig over, at jeg er så privilegeret at
kunne få lov til at hjælpe sådan nogle
børn med at vende den negative sociale
arv til en positiv spiral, siger Knud.

”

Dejligt at hjælpe andre
Knud føler sig ikke som et bedre menneske, fordi han har valgt at blive fadder. Han har snarer en følelse af ydmyghed over at have muligheden for at
hjælpe børn til en bedre fremtid.
Arkivbillede

Arkivbillede

se, at de gør godt. Så hvis man ikke vil
give til den store gryde, som mange organisationer er, så kan jeg da kun sige; Bliv
fadder der er ingen tvivl om, hvor pengene havner henne. Det er overkommeligt, og jeg kan kun anbefale det, og det
gør jeg også.

”
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Bliv fadder!
Du kan gøre en konkret forskel for et
udsat barn i Indien ved at blive fadder.
• For at tegne et fadderskab skal du
kontakte fadderskabsadministratoren
for det pågældende barn.
• Hjemmeboende børn: For 120 kr. om
måneden giver du et barn undervisning, skoleuniform, bøger og sundhedstjek
• Børn på børnehjem: For 150 kr. om
måneden giver du ovenstående samt
husly, mad og tøj til et barn

H-362
Denne lille pige
er snart 6 år og
går i 1. klasse.
Hendes mor er
død af sygdom,
og faren har forladt familien. Pigens bedstemor
prøver nu at forsørge denne pige
og hendes lillesøster, så godt hun
kan. Bedstemoderen arbejder
som fejekone i forskellige virksomheder, men lønnen er lille, og
det er svært at få råd til de daglige fornødenheder samtidig med
pigens skolegang. Derfor har
Asha Nivas tilknyttet pigen til
fadderskabsprogrammet.

• Du kan også støtte med et uddannelsesfadderskab. Her kan du støtte med
200 kr. eller 425 kr. pr. måned.
• Du kan også støtte med et permanent
fadderskab for hjemmeboende børn.
Her støtter du med et engangsbeløb
på 10.000 kr., som dækker et barns
fulde skolegang. Hvis du er interesseret i at høre mere eller i at tegne et
permanent fadderskab, så kontakt
fadderskabsadministrator, Knud Rehder på tlf. 25 37 05 68 eller
e-mail: knud-rehder@get2net.dk

• Du er velkommen til at besøge barnet
efter nærmere aftale med vores indiske partner. Kontakt AB’s fadderskabsadministrator der vil arrangere mødet.
• Se ledige børn her i bladet eller på
Aktionb.dk/fadderskab. Af hensyn til
børnenes anonymitet er deres navne
ikke opgivet her, men oplyses naturligvis til dem, der melder sig som faddere.
Har du spørgsmål, så skriv til
fadderskab@aktionb.dk eller
ring 35 85 03 15

• Du modtager hvert år et sommerbrev
og en julehilsen fra barnet

H-371
Denne dreng er 7
år og går i 3.
klasse. Hans far
arbejder som arbejdsmand. Den
lille løn, han får,
bliver for det meste brugt til alkohol. Moderen arbejder i en stofforretning, men det giver hende
kun en lille løn. Det er svært for
hende at forsørge familien og
samtidig sikre drengens skolegang. Asha Nivas har tilknyttet
drengen til fadderskabsprogrammet. En fadder til drengen vil
sikre ham en tryg skolegang.

H-365
Denne lille pige
er lige blevet 5
år, og hun går i 1.
klasse. Hendes
far har forladt familien, og da moren skal passe pigen og hendes to
mindre søskende, kan hun ikke
arbejde. Bedstemoderen er den
eneste, der har en lille indkomst,
men det er ikke altid hun har arbejde. Udgifter til de daglige fornødenheder er en udfordring for
familien, og derfor er på ingen
måde overskud til at pigen kan
komme i skole.

For yderligere info:
Knud Rehder, tlf.: 25 37 05 68, email: knud-rehder@get2net.dk

H-364
Pigen er 7 år og
går i 3. klasse.
Hendes far arbejder som arbejdsmand, og han er
neurologisk patient, hvorfor han ikke kan have
fast arbejde. Moren har arbejde
som hushjælp for en lille løn.
Hendes indkomst rækker ikke
langt, da der foruden de daglige
udgifter også skal bruges penge
til medicin til faren. Forældrene
vil gerne give deres datter en uddannelse, men har ikke råd til at
betale for skolegang.
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V149/15
Pigen her er
11 år og går i
6. klasse. Hun
er den mindste i en søskendeflok på
tre. Hun bor sammen med sin
familie i en lille, lerklinet hytte
uden el, vand og toilet. Det er
svært for familien både at få
råd til de daglige fornødenheder og til alle tre søskendes
skolegang. Faderen har nemlig
kun sæsonarbejde, så hans
indkomst er meget ustabil. Et
fadderskab vil sikre, at pigen
kan fortsætte sin skolegang.

V157/15
Denne pige er
7 år og går i 4.
klasse. Hun
bor sammen
med sin familie i en lille lerhytte uden el, vand og latrin.
Familiens indkomst er lille, og
de har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen.
Derfor har de ikke mulighed
for at betale for skolegang til
pigen og hendes storesøster.
Et fadderskab vil gøre det muligt for familien fortsat at
sende deres barn i skole.

V146/14
Denne pige
går i 3. klasse
og er 7 år
gammel. Hendes far er daglejer, og moren går hjemme og passer
hendes lillesøster på 5 år. Familien bor under dårlige vilkår
uden el og rindende vand. Deres indkomst er lille og svingende, og de må nogle gange
låne for at kunne opretholde
pigens skolegang. Det er
penge, som de sandsynligvis
aldrig vil have mulighed for at
kunne betale tilbage.

For yderligere info:
Maria José de Prado, tlf.: 39 61 22 99, email: mariaJose_deprado@mail.dk

Hjælp en ung kvinde til at blive sygeplejerske
Uddannelsen til sygeplejerske varer i 3 år. Der optages udelukkende piger,
der har afsluttet 12. klasse med naturvidenskabelige fag på uddannelsen.
Eleverne bor på uddannelsesstedet.
Af Jens Bertel Rasmussen, Ansvarshavende redaktør

Som fadder kan du være med til at give
en ung kvinde en uddannelse og sikre
hendes økonomiske uafhængighed. Du
betaler udgifterne, der sikrer en ung piges uddannelse, kost og logi. Et fadderskab koster 425 kr. om måneden og løber normalt over 3 år. Som fadder modtager du to gange om året et nyhedsbrev fra skolen.

Fadderskabsprogrammet støtter elever
der:
• Er forældreløse og opvokset hos familie eller på børnehjem
• Kun har én forælder
• Har forældre uden en fast indtægt,
eller som ikke er i stand til at arbejde
på grund af sygdom eller handicap.
• Er børn af spedalske forældre

K-1870
Dette er en dreng
på 3 år, der bor på
sydspidsen af Indien
i området Kanyakumari. Hans mor arbejder som landarbejder, og faderen har forladt familien. Tiden er nået til at drengen skal
i børnehave og senere i skole, men
moren har ikke råd til hans skolegang. Derfor har han brug for en
fadder, der kan realisere muligheden
for at få en uddannelse. Han vil blive
afhentet i skolebus med ledsager fra
sin landsby.
For yderligere info:
Lise Münkel, tlf.: 23 66 61 39
email: liselystrup@ofir.dk

Fremtiden for de uddannede
sygeplejersker
De nyuddannede sygeplejersker er alle
sikret et job og dermed en fast indtægt,
hvilket gør dem uafhængige. Da sygeplejerskerne kommer fra fattige familier, er deres indtægt vigtig for familiens
økonomiske fundament.
Når en sygeplejerske bliver gift, vil hun
typisk fortsætte med at arbejde.
Enkelte vælger at gå i gang med en videreuddannelse.
fortsættes næste side . . .
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Kvalificeret undervisning og høj faglighed
Den 3-årige uddannelse sikre en høj faglig standard.
Undervisningen gennemføres af kvalificerede undervisere, og skolen er udstyret med de nødvendige undervisningsfaciliteter. Den praktiske uddannelse sker
på St. Thomas Hospital, hvor de studerende bliver
vejledt af sygeplejersker og læger.
Nærmere oplysninger kan fås hos Karen-Lise Kjeldset
og Torben Ibsen, Sønderstræde 4, 2791 Dragør,
tlf.: 30 30 83 70, email: torbenibsen@stofanet.dk
Sygeplejerskeskolen i Chetpet

S 103/14
Denne
pige er en
8 år gammel og
går i 5.
klasse.
Hun har to brødre, som
også går i skole. Hun er
glad for at gå i skole og
arbejder godt. Familien
bor i en midlertidig teltbolig. Faderen er maler og
arbejder som daglejer, og
moderen supplerer faderens uregelmæssige indtægt med et job som hushjælp. Begge forældre ønsker, at deres børn skal gå
i skole, men deres økonomiske situation gør det
næsten umuligt.

S 105/14
Denne
pige er en
8 år gammel og
går i 5.
klasse og
klarer sig godt. Hun har
en ældre søster, som også
går i skole. Familien bor i
en lille hytte, som ejes af
bedstemoderen. Faderen
er maler og har uregelmæssigt arbejde som daglejer. Moderen tjener en
smule ved at arbejde som
hushjælp, men forældrenes lave indkomst strækker ikke til at dække skoleudgifterne til to børn. En
månedlig støtte til pigen
vil muliggøre hendes fortsatte skolegang.

S 106/14
Denne
pige er 7
år gammel, hun
går i 3.
klasse og
klarer sig godt. Familien
bor sammen med mormoderen i den lokale fiskerkoloni. Hendes far er
fisker og arbejder som
daglejer. Begge forældre
ønsker, at både pigen og
hendes yngre bror skal
have en uddannelse, men
deres dårlige økonomi
gør det svært at betale
udgifterne til skolegang.
En månedlig støtte til pigen vil gøre det muligt for
hende at fortsætte i skolen.

S 075/12
Hun er en
12 år
gammel
pige, som
går i 8.
klasse.
Hendes yngre søster går
også i skole. Faren er fisker og arbejder som daglejer. Moren supplerer farens uregelmæssige indtægt ved ind imellem at
sælge fisk. Forældrene
ønsker at give børnene en
uddannelse, men deres
meget svage økonomiske
situation gør det næsten
umuligt. En støtte til pigen vil sikre hendes skolegang og lette det økonomiske pres på familien.

For yderligere info:
Bjarne Hartoft, tlf.: 46 15 05 70, email: bjarnepahartoft@live.dk

S 104/14
Hun er en
10 år
gammel
pige, som
går i 6.
klasse.
Hun arbejder godt i skolen, og hun har en yngre
broder, som også går i
skole. Familien bor i en
stråtækt hytte, som de
selv har bygget. Faren er
fisker og arbejder som
daglejer, mens moren
supplerer hans uregelmæssige indtægt så godt
hun kan med et job som
hushjælp. Begge forældre
ønsker, at deres børn skal
gå i skole, men deres økonomiske situation gør det
næsten umuligt.

Fadderskaber 11
M 2047/2014
Denne dreng er 8
år og går i 3.
klasse. Hans far
tog sit liv i foråret – kun 32 år
gammel. Moderen, der er nu alene om at forsørge familien, ernærer sig som
daglejer og har således en meget
ustabil indkomst. Ud over drengen består familien af en storesøster på 10 år, der går i 5. Klasse.
En fadder til drengen vil være en
stor støtte for familien.
M 2053/15
Pigen er 9 år og
går i 4. klasse, og
hun er rigtig glad
for at gå i skole.
Begge hendes
forældre er daglejere, hvor moren kun har mulighed for sæsonarbejde. Der er
dage, hvor ingen af forældrene
har arbejde. Familien har således
en meget lav og svingende indkomst, der ikke gør det muligt for
forældrene at give pigen og hendes bror en uddannelse uden
hjælp udefra.

M 2054/15
Pigen her er 10
år og går i 5.
klasse. Hendes
far er daglejer og
har således en
meget ustabil
indkomst. Ud over at passe familien og deres 3 børn på 8, 10, og
13 år, påtager moderen sig sæsonarbejde. Det giver dog ikke
meget ekstra i kassen, og når udgifterne til alle dagligdags fornødenheder er betalt, er der ikke
råd til pigens skolegang. Derfor
vil et fadderskab gøre en kæmpe
forskel for hende.
M 2056-15
Denne pige er 11
år og går i 7.
klasse. Hun har
en ældre bror og
en yngre søster,
der begge går i
skole samme sted som hende.
Børnenes forældre har forladt
dem, og de bor nu hos deres bedstemor. Bedstemoderen har ingen muligheder for at hjælpe børnene med en uddannelse, men
det er en stor drøm for pigen at
færdiggøre sin skolegang.

M 2057-15
Denne dreng er
13 år og går i 8.
klasse. Hans far
tjener til dagen
og vejen ved at
samle gammelt
jern og plastic, som han sælger.
Det er hårdt arbejde, og indkomsten er både lav og ustabil. Moderen arbejder som daglejer, og hun
har kun mulighed for at tage sæsonarbejde. Det gør det praktisk
talt umuligt for forældrene at
sikre en uddannelse til deres
børn.

For yderligere info:
Karen-Lise Kjeldset & Torben Ibsen,
tlf.: 30 30 83 70 & 51 27 17 31,
email: torbenibsen@stofanet.dk

OVERSIGT OVER AFSENDT FADDERSKABSSTØTTE
16.790 kr
119.300 kr
99.950 kr
166.690 kr

Bala Mandir
St. Thomas
CPC
Kanyakumari

M 2058/15
Denne dreng er
14 år, går i 9.
klasse og klarer
sig godt i skolen.
Han har to
brødre, en ældre
og en yngre, der begge går i
skole. Hans far er daglejer, og
hans mor påtager sig sæsonarbejde. Det er også hende, der
passer huset og de tre børn, så
det er begrænset, hvor meget
hun kan arbejde. Forældrene har
ikke råd til at give deres børn til
en uddannelse. Med et fadderskab vil drengen kunne fortsætte
sin skolegang.

13.050 kr Asha Nivas
10.310 kr Bala Mandir
61.498 kr Kanyakumari

12 FADDERSKABER
Fadderskabsstøtte hjalp en hel familie ud af slummen
Nirmala er en pige, fra fattige kår, som med hårdt arbejde, en vilje af stål og
økonomisk støtte har løftet sig selv og sin familie ud af slummen.
Af: Eva Løvschall Haugaard Pedersen og Camilla Lund Mikkelsen, Kommunikationsudvalget

Nirmala og hendes mor havde rejst
længe den morgen. Omkring 8 timer i
bus havde de kørt for at møde undertegnede hos vores partner Asha Nivas.
Det virkede dog som om, Nirmala følte,
at det her møde var det mindste, hun
kunne gøre, efter de mange år med fadderskabsstøtte. En støtte, der har hjulpet til at ændre ikke bare hendes eget
men hele hendes families liv.
Nirmala fortæller sin livshistorie på et
fuldstændig fejlfrit engelsk – hun er
endda så forberedt, at hun skriver noter
til mig. Nirmala er født og opvokset i en
by lidt uden for Chennai, hvor hun også
gik i skole de første år af sin skolegang.
Uden fadderskabsstøtten havde det
ikke været muligt for familien at understøtte hendes skolegang, men med
hjælp fra sin fadder færdiggjorde hun i
2012 sin uddannelse som ingeniør.
Løftede familien ud af slummen
Nirmala har altid været dygtig og hårdtarbejdende i skolen, men selv med gode
karakterer er det ikke nemt at få et job i
Indien. Men Nirmala giver ikke op så let.
Når tingene ikke lige går som forventet,
er hun hurtig til at se nye muligheder.
Det lykkedes hende at få job i en bank,
hvor hun tager ud til fattige landområder og hjælper landsbyboerne med at

Nirmala og hendes mor i Asha Nivas
hovedkvarter i Chennai
Foto: Eva Løvschall Haugaard Pedersen

åbne bankkonti, så de får mulighed for
at spare op. Det er et krævende job, for
mange af dem, hun møder, er analfabeter og har kun lille eller slet ingen uddannelse, så de forstår ikke, hvordan systemet fungerer.
Det bedste ved det job Nirmala har nu,
er dog, at hun har fået mulighed for at
forsørge ikke bare sig selv men også resten af familien. Faktisk er det lykkedes
hende at skrabe midlerne sammen til at
flytte familien ud af det slum de boede i
før og ind i en rigtig lejlighed. Hendes
mor nikker og smiler stolt, da Nirmala
fortæller om det nye område, som er
langt mere sikkert for familien at bo i.

Arbejde først – ægteskab senere
Det er dog ikke omkostningsfrit at
rykke op af den sociale rangstige – særligt ikke i et land som Indien. Den finansielle del ad det havde Nirmala aldrig
klaret uden fadderskabsstøtten, men
hun har også selv kvitteret ved at arbejde hårdt for det. Fra mandag til lørdag arbejde Nirmala i banken fra 9-20,
hvilket giver hende en arbejdsuge på 66
timer. Når Nirmala kommer hjem, laver
hun mad, vasker op, går i seng og starter forfra dagen efter.
Nirmala er 25 år gammel, og efter indiske standarder betyder det, at hun i
princippet har været klar til at blive gift
de sidste 4 år. Ægteskab er da også noget, Nirmala håber på for fremtiden,
men lige nu er karrieren i fokus. Til december starter hun nemlig som trainee
i banken, så hun kan få flere færdigheder og en bedre løn. Først når hun har
færdiggjort dette, vil hun være klar til
at tage sig en ægtemand.

Arkivbillede

Fadderskaber 13
Summer Camp for fadderbørn Asha Nivas 2015
I år blev Asha Nivas Summer Camp igen afholdt i børneparken Guindy
og Asha Nivas hostel Kellys i Chennai. Det er efterhånden en tradition at
Summer Campen afholdes disse steder.
Af Knud Rehder , Fadderskabskoordinator

Budskabet og temaet for dette års summercamp var både et smukt men også
et meget reflekterende et, som skulle
holde fokus på både nutiden, men også
på at ens valg har konsekvenser for
fremtiden.

”

De frø du sår i dag, er morgendagens
blomster. Morgendagens blomster er nationens fakkel-bærer. Hvad du gør i dag
,vil gøre en forskel. Positive holdninger
øger effektiviteten, løser problemerne,
ser udfordringerne i øjnene og skaber
bedre forhold til andre. Du kan nå de
mål, du har sat dig, og dine drømme kan
blive til virkelighed, lød årets budskab.

”

Stor deltagelse
I alt deltog 730 børn i sommercampen.
Father Kurian Thomas åbnede campen
med en velkomsttale, hvori han bl.a.
nævnte vigtigheden af at udnytte de
muligheder, der bliver givet til børnene,
samt at man også skal huske at udnytte
den kostbare tid, man har bedst. Campens chefcoordinator Lilly Josephines
velkomsttale bad børnene gøre brug af
de muligheder de får.
Ved afslutningen og evalueringen takkede Father Thomas, blandt andet børnene for god opførsel. 20 børn fra grupperne fik små priser for bedste resulta-

Under sommercampen blev det klargjort, at børnene er Indiens fremtid, og
at uddannelse har givet børnene en status i samfundet.
Sommercampens formål
Formålet med campen var at genopfriske viden om personlig udvikling, lederskaber og kvaliteter. Dette motivationsprogram har indvirket på at få børnene
til at være mere fokuseret på uddannelse. Asha Nivas er fortaler for betydningen af uddannelse gennem fadderskabsprogrammet.

Summer Camp for fadderbørn
Asha Nivas 2015

Arkivbillede

ter og aktiv deltagelse. Og til allersidst
takkede alle fadderbørnene deres faddere for deres gavmilde hjælp gennem
fadderskabsprogrammet.
Campen afholdtes i dagene 22. til 24.
April.
Børneparken Guindy er en park med de
traditionelle ting legeplads og kiosker,
men der er også en mini zoo med forskellige dyr som f.eks. plettede hjorte,
hulepindsvin, sjakaler, desmerdyr, krokodiller, aber, papegøjer og selvfølgelig
påfugle Indiens nationalfugl.
Programmet for 1. til 5. klasse bestod
af dukketeater, små konkurrencer og
lege.
Programmet for 6. til 9. klasse bestod
af kreativitet og sightseeing.
Programmet for 10. til 12. klasse bestod af viden om børns rettigheder, lederevner, karriere vejledning og et renere Indien.

14 Aktuelt
Forrygende jubilæumsfejring
Der manglede absolut ikke noget, da vi torsdag d. 1. oktober slog dørene op til vores jubilæumsreception. Mad, musik,
underholdning og ikke mindst en fantastisk stemning var på menuen, da vi sammen fejrede 50 fantastiske år.
Af Signe Krogh, Kommunikationspraktikant

På Aktion Børnehjælps kontor har vi i
lang tid været spændte på jubilæumsaftenen, men især projektkoordinator
Stinne Hjulmann, der har været primus
motor for arrangementet, har haft julelys i øjnene, når snakken er faldet på
denne aften.
Klar, parat, start!
Vores aften er sat til at gå i gang kl. 17,
men allerede en halv time før begynder
det så småt at strømme ind med glade
og spændte mennesker i de hyggelige
lokaler i VerdensKulturCentret. Der bliver snakket, hilst og smagt på de sprudlende velkomstdrinks, mens gæsterne
finder sig til rette ved bordene, der er
pyntet med farverige blomster. Fra højtalerne lyder der afslappet indisk musik,
og mens vintermørket langsomt sænker sig udenfor, breder hyggen sig indenfor blandt gæsterne. Efter Stinne
har budt os alle velkommen, er det tid
til Aktion Børnehjælps næstformand
Agnete Kofoed, der blandt andet fortæller om Aktion Børnehjælps udvikling.
Programleder Anja Nielsen fortæller
herefter om nogle af de spændende
projekter, der er i gang i Indien, og om
drengen Ranjit, der efter at være kommet med i en børnerettighedsgruppe

Projektkoordinator Stinne Hjulmann byder velkommen til 50 års jubilæumsfest

har hjulpet den lille pige Kabita til at
komme i skole. Børnenes historie er et
af de mange tegn på, at vi med jeres
hjælp kan gøre en forskel.
Bestyrelsesmedlem Lars Rachlitz fortæller om, hvorfor han lige netop er frivillig i Aktion Børnehjælp, og rundt omkring nikker flere frivillige genkendende
til Lars fortælling. Lars er også den heldige person, der løfter sløret for den
overraskelse, der er blevet reklameret
for på Aktion Børnehjælps hjemmeside
og facebook – nemlig det flotte, nye

logo! Det nye logo tager form af en påfugl med en pragtfuld hale og symboliserer blandt andet ”glæde”, ”enhed” og
”stolthed”, hvilket må siges at være ord,
der både passer til Aktion Børnehjælp,
og som alle børn bør kunne identificere
sig med.
God mad og gode minder
Mens Lars slutter af, breder der sig en
herlig duft af sydindiske retter. Buffeten
er ved at blive stillet op, og der er masser at vælge imellem. Der er blandt andet vada med kokoschutney og purri

Aktuelt 15
Op med hånden!
Da det bliver tid til auktionen, kan den
spændte stemning blandt gæsterne
hurtigt mærkes. Auktionskataloget,
hvor alle donationer til auktionen er listet, ligger fremme på bordene, og det
er blevet læst flittigt igennem. Rundt
omkring kan man høre, hvilke donationer nogle af gæsterne glæder sig til at
byde på.

Deltagere til Jubilæumsfesten

med sambar. For mange af os er retterne en helt ny og lækker smagsoplevelse. Nogle af de gæster, der har været
i Sydindien, får derimod et drømmende
udtryk i øjnene, fordi maden bringer
minder frem fra deres rejser. Programleder Anja Nielsen, der har besøgt
mange af Aktion Børnehjælps samarbejdspartnere i Indien siger glad:
”Jeg tænkte helt, uhm nu er jeg tilbage
hos CECOWOR.”
Nye oplevelser
Efter den skønne sydindiske buffet er
det biologen Anders Kofoed, som indtager scenen med hans fortælling om
mærkelige indiske dyr. Der bliver grint
af alt fra ny viden om dyrene fra Junglebogen, til rejer der kan knipse, så deres
sidemand besvimer, og der var vist ikke
én person, der ikke lærte noget nyt.
Næste punkt på programmet er endnu
en ny oplevelse. Da musiker Johan Vedel
begynder at spille på dilruba, bliver der
helt stille, mens vi alle forundret lytter
til tonerne fra det specielle instrument.

Herefter er det tid til den dejlige dessert fra Charity Bakery, der har lavet to
slags velsmagende kager. De smagte så
godt, at vi næsten alle måtte tage et
stykke af hver, for det var ikke til at
vælge! Mens vi nyder det sidste af desserten, holder Thomas Sehested et indholdsrigt oplæg om Indiens udvikling og
Indien i dag. Der er anekdoter fra hans
egne oplevelser med Indien, samt en
pointe om Indien, der nogle gange bliver overset, nemlig at:
Indien er ikke et fattigt land, men det
er et land med mange fattige.

Komiker og debattør Sebastian Dorset
er aftenens auktionarius, og vi er alle
godt og grundigt underholdt, i al den
tid han står på scenen. Der bliver grinet
og budt under hele auktionen – og auktionskataloget blev tømt rub og stub.
En skøn aften kræver en skøn afslutning, og det bliver til et miks af saxofon,
guitar og tabla. Jazzmusiker Lars Møller
blæser i saxofonen, mens Edris Qasimi
trommer på tabla og Thor Madsen spiller på guitar. Mens musikerne spiller på
scenen, giver vi andre os hen til musikken, læner os tilbage i stolene og nyder
de jazzede toner.

Jubilæumsfesten bød på en lækker eksotisk sydindisk buffet

16 Aktuelt
Vi tager afsked med en legende
Af Klaus Iversen, Aktion Børnehjælps sekretær

I november måned 1972 udgav Abbé
Pierres Klunseres Forlag Kirsten Bangs
børnebog, Tiggerdrengen Jugga. Bogen
var illustreret af tegneren Kamma
Svensson og blev oversat til færøsk,
svensk, finsk, tysk, engelsk, fransk &
hollandsk.

En af illustrationerne, Jugga med koen,
blev nogle år senere udvalgt til at være
Abbé Pierres Børnehjælps logo, og har
igennem årene været det let genkendelige symbol for Aktion Børnehjælps
mange aktiviteter i såvel Indien som
Danmark. Specielt koen har ledt op-

mærksomheden hen på de forsendelser
af specialblandet mælkepulver, som siden starten i 1965 har været en af Aktion Børnehjælps hovedaktiviteter.
Men i løbet af årene er Aktion Børnehjælps aktiviteter, tiderne og mediebilledet skiftet, og det mangeårige logo
begyndte at trænge til en afløser. I forbindelse med Aktion Børnehjælps 50års jubilæumsreception d. 1. oktober
2015 blev et nyt logo lanceret, og der
blev taget afsked med Jugga og koen.
Vi er klar over at et del af vore mangeårige støtter har et særligt forhold til
Kamma Svenssons fine tegning, som
har fulgt os i så mange år, men vi håber,
at det nye logo (se bagsiden) vil få en
lige så stor plads i alle vore trofaste
støtters hjerter.
Vi siger hjertelig tak for Jugga og koens
mangeårige og trofaste indsats for vores hjælpearbejde, som fortsætter uforandret, selv om vi skifter til et nyt og
mere moderne logo.

Vi siger farvel og tak til Jugga og koen.

Aktuelt 17
Børn skal kende deres
rettigheder
Alle børn har lige rettigheder. Men
i Indien oplever mange børn at få
krænket deres rettigheder dagligt.
af Anja Nielsen, programleder

Mange børn fratages muligheden for at
komme i skole og få en uddannelse og
bliver i stedet sat til at arbejde eller giftet bort som børn. Og i skolerne er psykisk og fysisk vold stadig et problem,
hvilket er skyld i, at mange dropper ud
inden de færdiggør grundskolen.
Indien har vedtaget en række love på
området, men der er stadig langt fra
papir til implementering i praksis. Børnene og deres familier kender ofte ikke
deres rettigheder, eller hvor de skal gå
hen, hvis de oplever at deres rettigheder krænkes. Det vil vi gerne ændre!
Derfor startede vi 1. september et børnerettighedsprojekt med det sigende
navn: Børn, kend jeres rettigheder!
Børnevenlige skoler og landsbyer
Formålet med projektet er, at sikre indiske børns rettigheder med særligt fokus
på misbrug børneægteskaber og børnearbejde.
Det vil vi blandt andet gøre ved at involvere 10 skoler, der skal gøres til ’børnevenlige skoler’, ved at sætte særligt
fokus på børns rettigheder i skolen. 2
lærere fra hver skole vil blive udpeget
som børnerettighedsambassadører og

3 elever vil blive uddannet til at træne
andre børn og unge. Derudover vil der
blive afholdt arrangementer for forældre og søskende om hvilke rettigheder
børn har og hvorfor det er vigtigt at de
overholdes.
Vi vil også oprette 10 børnerettighedsklubber på landsbyniveau, hvor børn og
unge mødes hver 2. uge for at lære om
deres rettigheder og diskutere konkrete
problemer og løsninger.
I landsbyerne oprettes også lokalråd,
som vil være ansvarlige for at gøre
landsbyerne børnevenlige, hvor børn
kan bo uden frygt for rettighedskrænkelser.
Børnerettighedsambassadører
Børn er afhængige af voksne, når det
skal sikres, at deres rettigheder overholdes. Derfor vil en lang række interes-

senter – lokale ledere, religiøse ledere,
advokater, ledere af civilsamfundsorganisationer – og politifolk og andre offentligt ansatte med ansvar for børnerettigheder - blive uddannet i børns rettigheder, og flere vil yderligere blive udpeget som børnerettighedsambassadører.
Tilsammen skal dette sikre, at både
børn og voksne bliver opmærksomme
på børns rettigheder, og hvordan man
kan være med til at håndhæve dem.
Vi glæder os rigtig meget til at komme i
gang!
Projektet implementeres i Villupuram
distrikt i Tamil Nadu i det sydlige
Indien.
Projektet er støttet af CISU og
implementeres i samarbejde med vores
lokale partner CECOWOR.

18 Aktuelt
Viden er vejen frem
Af Signe Krogh, Kommunikationspraktikant

Parulia er en smuk lille landsby omgivet
af frodig natur. Men i kontrast til hvordan landsbyen tager sig ud, bærer
landsbyen også præg af fattigdom, arbejdsløshed og analfabetisme, hvilket
hæmmer udviklingen i området.
En af indbyggerne i landsbyen er drengen Ranjit Kumar Giri. Han er 13 år
gammel, og går i VII standard på Parulia
UGUP skolen. Ranjits far Bhagirathi Giri,
er landmand og hans mor Kanchanmani
Giri, hjælper sin mand med arbejdet i
markerne, for at kunne supplere den
begrænsede indkomst familien har. Det
udbytte familien får fra arbejdet på deres egen jord, er ikke nok til at give dem
fødevaresikkerhed. De skal derfor arbejde på andres jord i Rabi sæsonen når
de ikke selv har nogen afgrøder på deres jordstykke.
På trods af at familien har en meget begrænset indkomst, er det stadig vigtigt
for dem, at deres barn får en uddannelse. Gennem uddannelse vil Ranjit få
muligheden for en bedre levestandard,
samt kunne hjælpe hans forældre økonomisk. Men Ranjit er allerede begyndt
at hjælpe nu.
En stor forskel for en lille pige
Ranjit er nemlig et meget aktivt medlem af en af de børnerettighedsgrupper,
som Aktion Børnehjælp og vores sam-
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arbejdspartner ARM driver. Han har
modtaget information om børns rettigheder, og han har især bidt mærke i
børns ret til uddannelse, hvilket har inspireret ham til at motivere andre børn
til at gå i skole.
En morgen i landsbyen mødte han Kabita Behera, en seksårig pige, der ikke
gik i skole. Kabitas far, Muralidhar Behera, en landarbejder uden egen jord,
og hendes mor Gitarani Behera, arbejder også med landbrug, for at kunne
forsørge familien. Familiens indkomst er
for lav til at kunne få ordentlige måltider hver dag, men de har dog sat penge
af til at kunne sende deres søn i skole.
Familien havde ikke overvejet også at
sende Kabita i skole.

Ranjit snakkede først med Kabita, for at
få hende med i skolen, og derefter med
Kabitas mor. Moren forstod ikke, hvorfor familien skulle sende Kabita i skole,
men Ranjit fortsatte med at motivere
moren, og til sidst besluttede hun, at
hendes datter også skulle i skole. Faren
var sværere at overbevis om vigtigheden af at uddanne både sønner og
døtre. Efter at han blev gjort opmærksom på, at forældre der forhindre deres
børn i skolegang, kan retsforfølges for
overtrædelse af børnenes rettigheder,
ændrede han dog mening.
Kabita er nu indskrevet i II standard på
Parulia UGUP skolen. Hun er meget
glad for at være der, da hun udover at få
en uddannelse også kan tilbringe tid
med andre børn på sin egen alder.

Aktuelt 19
Genopbygning efter
cyklonen Phailin
Af Anja Nielsen, Programleder & Jens Bertel
Rasmussen, Ansvarshavende redaktør

Efter supercyklonen Phailins hærgen på
Indiens østkyst i efteråret 2013 stod
flere hundredetusinde mennesker uden
tag over hovedet. Cyklonen ødelagde
også fiskerbåde, oversvømmede rismarker og druknede husdyr, og tog dermed
levebrødet fra hundredetusindvis af
mennesker i det fattige område.
I 2015 afsluttede Aktion Børnehjælp
sammen med vores partner, Alternative
for Rural Movement (ARM), et genopbygningsprojekt i det cyklonramte område i det nordlige Orissa.

Foruden hjælpen til opstart af virksomheder, er der også bygget 135 nye huse,
som alle er bygget i et mere katastrofe
sikkert design. Ligeledes fik 50 personer hver 2 geder samt træning i at
holde geder. Også fjerkræ blev givet ud.
Af både geder og fjerkræ kører stadig
100% af dem en forretning som giver
en indkomst.

bedre liv for sig selv og sine sønner ved
at udvide sin virksomhed: Jannagath tog
et lån for at få råd til at grave en større
fiskedam og plantede samtidig græskar
og tomater på et lejet stykke jord. Ved
derudover at spekulere i hvilken størrelse fiskene skulle nå, for at give den
største indtjening, har han tredoblet sin
årlige indkomst.

Fra cyklon-offer til ivrig iværksætter
Efter Phailins hærgen blev Jannagath
Jena udvalgt til at starte sit ødelagte
dambrug op igen. Jannagath tog dog
ikke blot imod hjælpen ved at takke – i
stedet greb han chancen for at skabe et

Med den fart og det engagement Jannagath har udviklet sin virksomhed, ser
fremtiden lys ud - og det er der også
brug for, han betaler nemlig for sine
sønners uddannelse og sin afdøde kones lån til kræftbehandling.

Hvor mange har vi hjulpet?
Ved at arbejde tæt sammen med ARM,
har Aktion Børnehjælp hjulpet mange
mennesker med at komme på fode igen
efter cyklonen. 1200 bønder har fået såsæd samt træning i nye dyrkningsmetoder, der tager hensyn til områdets våde
sæson. 50 kvinder har fået træning og input til at passe og avle høns og geder.
100 % af kvinderne har oplevet en stigning i indkomst. 500 mænd og kvinder
har fået træning og input til opstart af
forskellige mikro-økonomiske virksomheder. Heraf kører 85 % stadig en bæredygtig virksomhed og 99 % af dem har
oplevet en stigning i indkomst.
Jannagath Jena har formået at løfte sig selv ud af fattigdom.       Foto: Camilla Lund Mikkelsen
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Et sidste farvel til Dagny Kahr
Af Karin Høy, Lokalformand for Aktion Børnehjælp i Århus

Dagny Kahr er død, 95 år gammel. Dagny sov stille ind på Fortegården efter et langt og arbejdsomt liv.
Hun var, som få, en rigtig ildsjæl. Hendes hjerte brændte for de
hjemløse og de fattigste af de fattige i Indien. Hun startede og
var den bærende kraft i Mother Teresas strikkeklub på Fortegården, hvor alle interesserede kunne komme og strikke til de
forskellige hjem for udstødte i Indien.

Kirsten Olsen takker af
Kirsten Olsen, Ganløse, der i mange år
har stået for at sende informationsmateriale til interesserede, har besluttet at
takke af og igen overlade dette arbejde
til Aktion Børnehjælps sekretariat. Vi siger mange tak til Kirsten for hendes
mangeårige arbejde på dette område,
og vi glæder os over hendes fortsatte
engagement som fadder for flere børn i
Indien.

Hendes tæpper og trøjer har været guld værd for børn og voksne. Der, der blev
strikket, blev sendt i container til Indien, hvor det blev fordelt rundt til de forskellige hjem.
Desuden lavede Dagny mange nisser til jul, hvor der blev holdt marked for alle,
der havde sin gang på Fortegården. Ligeledes blev påsketing solgt. Alt blev
strikket med stor kærlighed og akkuratesse.
Pengene blev sendt via Aktion Børnehjælp til en skole i Indien, hvor der uddannes unge mænd i forskellige håndværk.
Der er mange, der vil savne og mindes Dagny Kahr, ikke mindst hendes store familie.

OVERSIGT OVER AFSENDT PROJEKTSTØTTE
12.661,98 kr
21.429,92 kr
108.631,12 kr
113.050 kr
193.582 kr
90.050 kr
40.100 kr
172.411,73 kr
41.518,88 kr

Regnskabsmedarbejder hos Cecowor
Ekstraudgifter vedr. transport af skolebørn hos SRD
Bygning af børnehjem hos SRD
Solcelleanlæg hos Cecowor
Støtte vedr. enkebørn, uddannelsescentre & preschools hos Cecowor
Aconto-støtte vedr. børnehjem og skole hos SRD
Skolemøbler til SRD
Støtte til projektet ”Children know your rights” hos Cecowor
Støtte til bygning af børnehjem hos SRD

Hvor er girokortene ??
I rigtigt mange år har girokort til vort
hjælpearbejde været en fast del af vores
blad, Aktion Børnehjælp Nyt. Men efterhånden er det kun ganske få af vore
bidragydere, der benytter disse girokort, så vi har besluttet at bruge de to
sider, girokortene fylder, til at bringe
flere nyheder om vort hjælpearbejde.
Men fortvivl ikke, du kan blot ringe,
skrive eller maile til vores sekretariat og
få tilsendt et antal girokort – og når du
bruger det sidste girokort, kan du rekvirere flere, f.eks. ved at give besked på
selve girokortet.
Det er også muligt at tilmelde dine betalinger til Betalingsservice (PBS) – se
vejledningen side 23 – eller at oprette
en fast overførsel i din bank.
Hvis der er noget, du er i tvivl om, så
kontakt gerne sekretariatet.
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Velkommen til
Velkommen til Cecilie Carlsen
Caspersen, projektpraktikant og
medlem af Projektudvalget.
Cecilie er vores nye projektpraktikant
for dette efterår. Cecilie er i gang med
en bachelor i Antropologi, og kommer
blandt andet til at skulle arbejde med
udvikling af projekter. Hun er allerede
godt i gang, og vi glæder os til at sende
hende en tur til Indien, hvor hun sammen med vores partner skal udvikle og
monitorere det nye projekt ”Children,
know your rights”.

Velkommen til
Sif Eiken Nielsen,
eventpraktikant og
medlem af
Aktivitetsudvalget.
Sif er vores nye eventpraktikant, og hun
skal hovedsageligt arbejde med at udvikle og planlægge alle
de spændende events, der skal afholdes
til og med januar. Sif er i gang med en
kandidat i Global Refugee Studies, og vi
glæder os til at drage nytte af hendes
viden, og deltage i alle de forrygende
events!

Velkommen til
Signe Krogh,
Kommunikations
praktikant og medlem
af Kommunikations
udvalget.
Signe er vores nye
kommunikationspraktikant, og hun er meget passende i gang
med en kandidat i Kommunikation.
Signe kommer til at sende nyhedsbrevet
ud til jer alle sammen, samt udvikle kampagner i samarbejde med Kommunikationsudvalget og holde jer opdateret om
vores arbejde, Indien og meget mere på
vores Facebook side.

Aktion Børnehjælps
kalender 2016
Du har nu mulighed for at bestille A
 ktion
Børnehjælps kalender for 2016. Prisen for
kalenderen 50 kr. plus porto (ca. 25 kr.).
Bestilling og betaling kan ske til
Reg.nr. 1551 Konto nr. 540 1321

KALENDER
2016

Eller via vores betalingsmodul, som du kan
finde på følgende link:
http://www.aktionb.dk/stot-os/
kreditkort-donation/
Du kan også bestille og betale via
Mobilepay på 91 52 87 78.
Her skal du dog HUSKE at anføre navn og
adresse på din betaling.

AKTION
BØRNEHJÆLP
Køb Aktion Børnehjælps kalender for 2016 for kun 50 kr.

22 Kontaktlisten
Fadderskabsprogrammet
Asha Nivas / Year of the Child
Knud Rehder
Morbærvænget 19,
3600 Frederikssund
knud-rehder@get2net.dk

25 37 05 68

Bala Mandir & St. Thomas Hospital
Torben Ibsen & Karen-Lise Kjeldset
Sønderstræde 4, 2791 Dragør
torbenibsen@stofanet.dk
Shanthi Bhavan / Stella Maris
Bjarne Hartoft
Firhøj 21, 2690 Karlslunde
bjarne.hartoft@mail.dk

30 30 83 70

46 15 05 70

C.P.C
Maria José de Prado
Hvilevej 20, 2900 Hellerup
mariajose_deprado@mail.dk

39 61 22 99

Cecowor
Tinne Midtgaard
Stærkendevej 153,
2640 Hedehusene
Email: tinnemidtgaard@gmail.com
Kanyakumari
Lise Münkel
Lystrupvej 11, 4640 Faxe
liselystrup@ofir.dk

31 39 38 68

23 66 61 39

Diverse kontaktpersoner

Genbrugsbutikker & Lokalkomiteer

Bestyrelsen
Rune-Christoffer Dragsdahl (formand) 50 56 18 17
Sct. Pauls Gade 3, 4. th,
1313 København K
rc@aktionb.dk

Genbrugsbutikken i Silkeborg
Frederiksberggade 21, 8600 Silkeborg
Åbningstider:
ma.-to. 10-17, fr. 10-13.30
Kontaktpersoner og lokalkomité:
Mona Jensen (21 56 60 49) og
Irene Schultz (25 15 14 27)

Agnete Kofoed (næstformand)
agnetekofoed@gmail.com

28 92 59 29

Andreas Aae
andreas.aae@gmail.com

45 81 06 11

Knud Rehder
knud-rehder@get2net.dk

25 37 05 68

Nina Milling Riiser
ninja_nin@hotmail.com

40 72 89 75

Louise Risum Mortensen
louise.risum.mt@gmail.com

29 60 38 21

Lars Rachlitz
larsrachlitz@gmail.com

22 51 17 27

Aktion Børnehjælps sekretariat
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2. th
2100 København Ø
Tlf./fax: 35 85 03 15
Email: aktionb@mail.dk

www.aktionb.dk

Lokalkomiteen i Århus:
Karin Høy (86 16 55 06)
Høeg Hagensvej 12, 8200 Århus N
karinhoey@hotmail.com

Aktivitetsudvalget
Louise R. Mortensen (kontaktperson) 29 60 38 21
Louise_thats_it@hotmail.com
Stinne Hjulmann (kontaktperson)
stinnehjulmann@aktionb.dk
Kommunikationsudvalget
Camilla Lund Mikkelsen
(kontaktperson)
camillamikkelsen@aktionb.dk
Lars Rachlitz (kontaktperson)
larsrachlitz@gmail.com

AKTION
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Genbrugsbutikken i Ranum
Vestergade 23 st.tv., 9681 Ranum
Åbningstider:
ma.-fr. 14-17, lø. 10-12,30
Kontaktperson og lokalkomité:
Grethe Olsen (98 67 67 32)
Vinkelvej 11, 9681 Ranum
torbenl@privat.dk

Projektudvalget
Micha Mastek (kontaktperson)
mastekm@gmail.com
Nadja Filskov
nadjamail@gmail.com

29 72 63 70
Facebook “f ” Logo

20 63 26 62

22 51 17 27

28 49 87 48
42 47 47 29

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Aktion Børnehjælp
på Facebook
Er du på Facebook, så ’Synes godt om’
Aktion Børnehjælps facebookside
facebook.com/AktionBoernehjaelp.
Her fortæller vi løbende om projekterne i
Indien, og vi bringer også generelle
nyheder og historier fra Indien.
Du kan også invitere dine venner til siden,
så vi kan fortælle flere om vores arbejde.

facebook.com/
AktionBoernehjaelp
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Tilmelding til BetalingsService (BS)
Hvis du vil støtte Aktion Børnehjælps projekter eller betale for fadderskaber automatisk, kan du tilmelde dig som bidragyder via
BS. I forbindelse med registrering af løbende
bidrag og indberetning af årlige bidrag til
SKAT er det også en stor hjælp for os, at betalingerne foregår over Betalingsservice.
For at holde Aktion Børnehjælps administrationsudgifter nede bruger vi et meget enkelt
system hos BS, hvor vi kun tilmelder de bidragsydere, som ønsker det. Derfor kan du
ikke selv tilmelde dig via din bank, via netbank eller via BS før du er registreret hos os.
Men udfylder du nedenstående formular, vil
du snarest få tilsendt hvad du skal bruge for
at kunne tilmelde dig.
Hvis du betaler kvartalsvis, halv- eller årligt,
følger Aktion Børnehjælp helst den ”almindelige” opdeling, dvs. januar, april, juli og oktober kvartaler eller januar og juli halvår.
Hver BS-opkrævning koster Aktion Børnehjælp knap 8 kr., så vælg gerne nedenfor at
betale så få gange om året som muligt. Beløbene trækkes altid den første bankdag i måneden.
Kontakt gerne Aktion Børnehjælps sekretariat, hvis du er i tvivl om noget.
På forhånd mange tak.

• MobilePay
Du kan nemt og gebyrfrit støtte
vores hjælpearbejde via app’en
MobilePay. Indbetal til telefonnr.
91 52 87 78 og angiv gerne bidragydernr., navn m.v.

✂
Jeg vil gerne tilmelde eller ændre mine betalinger til BetalingsService
Navn: _____________________________

Beløbsstørrelse:_____________________

Adresse: ___________________________

Startdato:__________________________
(mindst en måned frem)

Postnr. og by: _______________________
❑ Tilmelding ❑ Ændring
Evt. CPR- el. CVR/SE-nummer
(i forbindelse med indberetning til SKAT):
_________________________________
Evt. email-adresse:___________________
Evt. tlf.nr.:__________________________
Evt. bidragydernr.:___________________
(står gerne ovenover dit navn på bagsiden
af bladet - udfyldes evt. af Aktion
Børnehjælp)

• Skattefradrag
Hvis du oplyser os dit cpr-/cvrnr kan vi indberette dine bidrag til SKAT. Der er ingen bagatel-grænse og det maksimale beløb er 15.000 kr. i 2015. Læs mere
på https://www.skat.dk/SKAT.
aspx?oId=1788631

Betalingshyppighed:
❑ måned ❑ kvartal
❑ halvår
❑ helårligt
Betalingsformål:
❑ Projektstøtte
❑ Fadderskabsprogram
Mange tak for din BS-tilmelding/-ændring,
som er gratis for dig og let for os

• Julegaver til fadderskabsbørnene
Hvis du ønsker at give dit fadderskabsbarn en julegave, så er det
ved at være sidste chance for at
indbetale. Angiv venligst barnets
nr. og at det er en julegave.

Afs.:
Aktion Børnehjælp
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2 th
2100 København Ø

ID 47770

Det nye logo
Af Lars Rachlitz, Bestyrelsesmedlem

I de sidste 50 år har vores partnere, faddere, donorer og frivillige skabt fantastiske resultater og hjulpet tusinder og atter
tusinder af indiske børn til en bedre fremtid.
Målene for Aktion Børnehjælp, som primært er at skaffe kvalitetsuddannelse til fattige børn i Indien, har ikke ændret sig.
Men det har samfundet og medie-billedet omkring os - ikke
mindst med fremkomsten af internettet og de sociale medier.
Det kræver i dag mere at bryde igennem ”støj-muren” af alle
de budskaber, som kæmper om vores alle sammens opmærksomhed. Det nye logo er ét tiltag, som kan hjælpe os med

dette, da den mere moderne streg bedre ses og huskes af alle
de mennesker, som endnu ikke kender Aktion Børnehjælp.
Påfuglen er Indiens nationalfugl og symboliserer bl.a. ”glæde”,
”enhed” og ”stolthed”; ord som vi mener, at alle børn i verden
bør kunne identificere sig med. Farverne er inspireret af det
indiske køkken og påfuglens hale består af... Ja - kan du se det?
Logoet er designet af Anne Mette Møller Hartelius, lektor ved
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vi er meget glade for
resultatet og sender Anne Mette en stor tak.
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