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LEDER 3
Tanker om offervilje

af arven. Det kan godt være, at
det lyder mærkeligt, men det er
ikke desto mindre sådan, loven er
(læs mere inde i bladet).
Med andre ord: Velgørende testamenter behøver ikke altid at betyde, at man ofrer sine nærmeste.

Igennem årene er vi blevet glædeligt overraskede, når Aktion Børnehjælp er blevet betænkt i testamenter. Eftersom det er noget,
der kan gøre en virkelig stor forskel for mange fattige og udsatte
børn i Indien, har vi valgt at sætte
fokus på det i dette nummer af
Aktion Børnehjælp Nyt.
De fleste ved for eksempel ikke, at
der skal stå eksplicit i testamentet,
at midlerne skal gå til uddeling/
driftsstøtte, ellers må man kun
bruge et eventuelt renteafkast.
Ligeledes er der mange, der ikke
ved,at det i nogle tilfælde kan give
en større arv til ens slægtninge,
hvis man også betænker en NGO,
fordi man så betaler mindre i skat

I mange tilfælde er det dog sådanne overvejelser, man må gøre sig.
Man vil ofte skulle stille to hensyn
over for hinanden: Ønsket om at
være god ved sin familie, når man
en dag ikke selv er her mere, over
for ønsket om at være god ved
mennesker, som man aldrig har
mødt, i et fjernt land, hvor man
måske aldrig har været.
Hvor meget kan jeg være bekendt
at bede mine arvinger give afkald
på? Bliver de mon skuffede over
mig?
Man kan gøre sig disse overvejelser alene, men man kan jo eventuelt også overveje at tage en dialog
med sine potentielle arvinger om
det. Måske beslutningen derpå
bliver nemmere, fordi de poten-

tielle arvinger nu kender tankerne
og følelserne og forstår dilemmaet?
I den forbindelse er det værd at
huske Mother Teresas ord om
danske børns offervilje. I 1976
skrev hun i et brev til de danske
skolebørn, som igennem flere år
havde indsamlet midler til hendes
arbejde i Indien: ”I år har danske
skoler gennem 10 år vist offervilje
for at børnene i vore slumskoler
kunne modtage et glas mælk hver
dag og derigennem få kræfter og
lyst til at passe deres skoleundervisning. Det ville de aldrig have
kunnet på en tom mave.”
Længere inde i bladet har vi selvfølgelig som altid spændende artikler om vores arbejde i Indien.
Rigtig god læselyst!
Hjertelige hilsener
Rune-Christoffer Dragsdahl
Formand

4 Arv og Testamente
Sådan hjælper din arv i
Indien
Af Jens Bertel Rasmussen,
Ansvarshavende redaktør

Igennem tiderne har Aktion Børnehjælp
modtaget arvebeløb på forskellige
størrelser, som hver gang har været
til stor nytte og gavn for Aktion
Børnehjælps støttearbejde i Indien.
Aktion Børnehjælp har eksisteret i 50
år, og har i den tid modtaget forskellige
arvebeløb, som altid har været til stor
økonomisk hjælp, fortæller Klaus Iversen, som er sekretær og bogholder i
Aktion Børnehjælp.

”

De arvebeløb som vi har fået, har
jævnligt været mindre størrelser, som
fx 5-10.000 kr. Men så har vi også fået
nogle større beløb på fx mellem 50.000
kr. og 100.000 kr. Og enkelte gange har
vi fået beløb på flere millioner. Men det
behøver ikke være store beløb, vi kan få
stor gavn og gøre meget nytte med alle
størrelser af beløb som bliver testamenteret til Aktion Børnehjælp. Det er jo en
økonomisk s tøtte, som vi ikke kan budgettere med, så når den kommer bliver vi
rigtig glade, forklarer Klaus.

”

Det gør en forskel
I tider, hvor det kan være svært at samle
nok penge ind, betyder arvebeløb en
økonomisk tryghed for Aktion Børnehjælp, som giver mulighed for alligevel at
kunne sende store beløb ned til projekterne i Indien. Og derved hjælpe indiske
børn med at skabe en fremtid for sig selv.
I tidens løb har arvebeløb været med
til at finansiere forskellige projekter, og
derved været med til at skabe en fremtid for mange børn i Indien.

”

Arvebeløb giver os mange muligheder for at forbedre børns vilkår. For eksempel kan arvebeløb jo gå til et ekstra
landbrugsprojekt hos en af vores partnere, eller det kunne være med til at bygge
en skole, så flere børn kan få undervisning, fortæller Klaus.

”

dit efterladte bo. Aktion Børnehjælp er
en humanitær organisation og skal derfor ikke betale boafgift til staten af den
arv, som du testamenterer. Det betyder
at beløbet som du testamenterer, vil gå
ubeskåret til arbejdet med børne- og
uddannelsesprojekter i Indien.

”

Vi samarbejder med en hjemmeside,
som hedder dinarv.dk. Her kan du selv
lave dit testamente, og hvis man klikker ind via linket på vores hjemmeside
til dinarv.dk’s hjemmeside, så får man
det gratis. Hvis man har nogle generelle spørgsmål til, hvordan man opretter
sådan et testamente, så må man meget
gerne ringe her ind til os på sekretariatet, siger Klaus.

”

Sådan gør du
Hvis du overvejer at inkludere A
 ktion
Børnehjælp i dit testamente, kan du
selv b
 estemme om Aktion Børnehjælp
skal være arving til et bestemt beløb, en
procentdel af dit efterladte bo eller hele
Hvis man gerne vil donere et arvebeløb, er det dog vigtigt at huske, at skrive i testamentet, at
pengene skal bruges til uddeling/driftsstøtte. Ellers bliver beløbet lagt til den bundne kapital.
Det er ikke kun vigtigt at nævne det i de testamenter man laver nu, det gælder også de allerede udfærdigede testamenter, Det er derfor vigtigt at få det ændret i de testamenter som evt.
allerede er oprettede, fortæller Klaus.

Klaus Iversen, sekretær
hos Aktion Børnehjælp

”Dem, som testamenterer, vil jo sikkert gerne have, at deres penge skal bruges til noget. De
skal ud og gøre gavn, og det kommer de ikke til, medmindre man husker at skrive, at de skal
bruges til driftsstøtte, når man udfærdigede testamentet,” slutter Klaus af med at sige.
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Nyt samarbejde sikrer trygge og billige testamenter
Af Stinne Hjulmann, Projektleder

Aktion Børnehjælp har indgået et nyt samarbejde med DinArv om gratis oprettelse
af testamenter, når man testamenterer til Aktion Børnehjælp. Vores projektleder
Stinne Hjulmann har sat Jørgen Koch, grundlægger af DinArv, stævne for at høre lidt
om ideerne bag virksomheden.
DinArv er en online selvbetjeningsløsning, så du på en nem og hurtig måde
kan oprette et gyldigt testamente. Det
hele foregår online i samarbejde med et
juridiske program, der svarer til at sidde
sammen med en advokat – bare uden
den dyre advokatbistand.
Jørgen Koch og hans partner Henrik
Teisbæk grundlagde DinArv ud fra den
betragtning, at oprettelsen af et testamente kan være en dyr og møjsommelig affære. Det er et problem, da det
afholder danskerne fra at oprette et
testamente. Der er desværre alt for
få danskere, der opretter testamente. Ja,
faktisk har kun 1 ud af 10 danskere et
testamente, og det resulterer hvert år i,
at 15-20 mia kroner går til de forkerte
arvinger og ca. 1 ud af 5 arvesituationer
ender i familiestridigheder fortæller
Jørgen. Med DinArv er det målet at
gøre det nemmere og lettere tilgængeligt for danskere, at oprette et juridisk
gyldigt testamente. Et testamente kan
nemlig afhjælpe, at arven går til de forkerte, samt at arvesituationer ender i
konflikt.

”

”

Fordelene ved DinArv
DinArv agerer ligesom en advokat. Du
får altså et fuldt juridisk gyldigt testamente, når du bruger DinArv’s online
selvbetjeningsplatform. Fordelen ved
DinArv er ifølge Jørgen, at hos dem, kan
et testamente oprettes præcis, når man
har lyst til det, og så koster det ikke ret
meget sammenlignet med priserne hos
en advokat. Og testamenterer man til
Aktion Børnehjælp er det tilmed g
 ratis
at oprette hos DinArv. Grunden, til at
dette kan lade sig gøre, er, at vi har taget
det bedste fra advokaternes verden og
kombineret det med avanceret teknologi, hvilket gør det muligt for alle at blive
guidet sikkert gennem oprettelsen af et
skræddersyet testamente, fortæller
Jørgen.

”

”

Hvorfor oprette et testamente?
Der er flere gode grunde til at oprette et testamente. Jørgen nævner 3 situationer, hvor et testamente er kritisk
at have:
1. Børnetestamente
Hvem skal overtage forældremyndigheden over dine børn, hvis det værst tænkelige skulle ske? Hvis der ikke er opret-

tet et børnetestamente, så er det op til
myndighederne at bestemme/vurdere,
hvem der er den bedst egnede til at varetage forældremyndigheden over dine
børn. Dette kan du lave om på ved at
ønske værger gennem et børnetestamente. Et børnetestamente er automatisk en del af dit eget testamente, når
du opretter et testamente hos DinArv.
2. Samlevere arver ikke hinanden, selvom
man har boet sammen i 2 år eller mere
Rigtig mange tror, at når man bor sammen og har børn, så arver man hinanden pr. automatik, men det er desværre
ikke tilfældet. Man risikerer at skulle gå
fra hus og hjem, fordi man intet arver
efter hinanden. De nærmeste arvinger
til dig er i dette tilfælde dine børn, og
hvis de er under 18 år, så vil pengene
blive sat ind på en lukket konto, som din
samlever ikke kan få adgang til. Dette
kan der laves om på gennem oprettelse
af et testamente.
3. Svigerbørn/samlevers nye kæreste/
kone risikerer at løbe med arven
Hvis det værst tænkelige sker, og du
går bort, så kan du give din arv videre med et særeje tilknyttet. Det betyder, at når en arving evt. gifter sig, så vil
arvingen altid være egenrådig over din
arv. Skulle arvingen blive skilt, så beholder arvingen din arv uden at skulle dele
den med fraskilte.
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Opret testamente og støt en god sag
Ifølge Jørgen Koch er der efterhånden
mange, der vælger at betænke velgørende organisationer, når de opretter
et testamente igennem DinArv. Til mit
spørgsmål om hvorfor testamenter er
en god måde at støtte velgørenhed,
svarer Jørgen sikkert: når man har
støttet velgørenhed i levende live, så er
det rart at vide, at man også støtter videre, selvom man er gået bort . Du kan
altså med andre ord sikre, at selv efter
du ikke er her mere, kan du støtte en
sag, som du brænder for. Jørgen kommer med endnu et argument, der kan
få selv de mere skeptiske til at o
 verveje
at betænke velgørende organisationer
i deres testamente: Det er muligt at
minimere arveafgift/boafgift til nogle
arvinger samtidig med, at velgørenhed
støttes. Det svarer lidt til at få i både

”

”

”

pose og i sæk, og så er det samtidig helt
lovligt, fortæller Jørgen.

”

En god start for DinArv
DinArv gik i luften i efteråret 2015 og
har allerede oprettet testamenter for
en masse tilfredse kunder. Da jeg spørger ind til interessen for DinArv, fortæller Jørgen, at den er utrolig stor, og
vores kunder er rigtig glade. Der er rigtig
mange danskere, der i måske 10, 20 eller
30 år har sagt til sig selv, at de skal få
styr på deres testamente, men det bliver
altid udskudt. Nu er der ikke nogen undskyldning længere, og det er nemt, juridisk korrekt og kan gøres hjemmefra.

”

”

Hos Aktion Børnehjælp ser vi frem til et
godt samarbejde med DinArv.

Det er både gratis og nemt at oprette et testamente igennem DinArv

Skriv et testamente, og GIV HÅB
Af Stinne Hjulmann, Projektleder

Du kan give håb og støtte til fattige
indiske børn ved at betænke Aktion
Børnehjælp i dit testamente. Sådan er
du med til at sikre, at vi også i fremtiden
kan gøre en forskel sammen.
Når du opretter et testamente, er du
med til at bestemme, hvem der skal
have glæde af din formue i fremtiden.
Uden et testamente, dikterer arveloven, hvor din formue ender. Ved at betænke Aktion Børnehjælp i dit testamente, kan du give udsatte indiske børn
adgang til uddannelse og sundhed, så
de kan skabe sig en bedre fremtid.
Tag stilling og få ro i sjælen
At oprette et testamente kan være med
til at gøre tiden efter du er bort nemmere for dine pårørende. Når du har
taget stilling til din arv, kan det være
med til at forhindre misforståelser og
konflikter imellem dine efterladte. Et
testamente kan give dig og din familie
tryghed, da dine pårørende ved, hvad
du ønsker, at dine penge skal bruges til.
Dit bidrag gør en verden til forskel for
udsatte børn i Indien – helt uanset beløbets størrelse. Du bestemmer helt selv
hvor meget, du vil skænke til A
 ktion
Børnehjælps arbejde, og selv m
 indre
beløb har stor vægt. Du kan enten
vælge at testamentere et beløb i kroner, eller testamentere en fast procentdel af din formue.
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Donér penge og spar boafgift til dine
arvinger
Aktion Børnehjælp er en humanitær organisation og er derfor fritaget for at
betale boafgift til staten. Det er derfor
muligt at spare dine arvinger for boafgift, samtidig med at du donerer penge
til Aktion Børnehjælp.
Alle arvinger, på nær dine børn og
sambo/ægtefælle, kan spare boafgift på
op til 6 % af den arv, som de modtager
fra dig. Samtidig med at dine arvinger
modtager mere arv, vil Aktion Børnehjælp modtage en donation fra dig.
Læs mere om minimering af arve-og
boafgiften i faktaboksen på denne side.

Få lavet et gratis testamente hos
DinArv når du støtter Aktion
Børnehjælps arbejde
Aktion Børnehjælp har indgået et samarbejde med DinArv, der gør det muligt
at oprette et gratis testamente, når du
donerer arv til Aktion Børnehjælp.
DinArv har udviklet en online selvbetjeningsløsning, så du på en nem og hurtig måde kan oprette et gyldigt testamente. Oprettelse af testamentet foregår online i samarbejde med et juridiske
program, der svarer til at sidde sammen
med en advokat.
Du kan læse mere om arv og testamente, samt oprette et gratis testamente,
via vores hjemmeside
www.aktionb.dk/testamente.
Minimering af arve- og boafgiften
Den såkaldte 30 % regel kan hjælpe dig til at
nedsætte arveafgiften/boafgiften for andre
arvinger end din ægtefælle og børn (livs
arvinger). Afgiften til din ægtefælle og børn
kan ikke minimeres, da din ægtefælle slet
ikke betaler afgift, og dine børn (livs
arvinger) maksimalt betaler 15 % i afgift.
30 % reglen benyttes ved at lade dine andre
arvinger modtage 70 % af din arv, mens
30 % af arven går til en velgørende organisation. Betingelsen for at lade organisationen
arve 30 % er, at organisationen betaler arveafgiften/boafgiften for dine andre arvinger.
Velgørende organisationer betaler ikke arveafgift/boafgift og kan dermed modtage hele
arven. Når organisationen har sikret dine
arvinger 70 % af din arv, så vil der fortsat
være midler tilbage til organisationen.

Foto: Louise Risum Mortensen

Eksempel (udarbejdet af DinArv.dk)
I nedenstående eksempel efterlader
Peter 1 mio. kroner til sin søster
Anna. Hvis Peter har valgt at gøre
brug af 30 % reglen, så øges Annas
arv med 31.798 kr., samtidig med at
en velgørende organisation modtager 75.961 kr. af Peters arv. Det er
mere end det samlede beløb, som
Normal tildeling af arv (ingen brug af
en velgørende organisation)
Så meget arv får Anna, hvis Peter
lader Anna arve på normal vis. Læg
mærke til statens andel af arven.
Arv i alt

Kr. 1.000.000

Anna (Peters søster)

Kr. 668.202

Staten

Kr. 331.798

Tildeling af arv ved brug af en
velgørende organisation
Læg mærke til, hvor meget arv Anna
modtager på denne måde samt beløbet, der doneres til den velgørende
organisation.
Arv i alt

Kr. 1.000.000

Anna (Peters søster)

Kr. 700.000

Staten

Kr. 224.039

Velgørende organisation Kr. 75.961

Ovenstående kan lade sig gøre, fordi
velgørende organisationer ikke betaler afgifter i forbindelse med modtagelse af arv.
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Når arv er noget, der skal brydes
Af Camilla Lund Mikkelsen, kommunikationsudvalget

Indien er et land med meget store sociale og økonomiske
forskelle, hvilket ikke mindst skyldes kastesystemet.
Gennem uddannelse og oplysning er det dog muligt at
skabe sprækker i systemet og bryde den sociale arv.
Muthumani smiler stolt, mens han fortæller om sin søns mange bedrifter.
Sønnen, attenårige Siranjeevi, bliver genert over al den positive opmærksomhed, men det har han nu ingen grund
til. Han er nemlig den første i sin landsby til at komme på universitetet, og han
kan nu agere rollemodel for andre unge
mænd med uddannelsesdrømme.
Siranjeevi og Muthumani er romaer,
og blandt denne befolkningsgruppe er
der ikke tradition for at sende børnene
i skole. Derfor er det også særligt imponerende, at Siranjeevi nu er nået så
langt, at han læser en bachelor i handel.
Romaerne er et eksempel på en marginaliseret befolkningsgruppe, som lever
en slags apartheid-tilværelse i det indiske samfund. De har få rettigheder og
udsættes ofte for diskrimination. Det
giver de yngre generationer en tung social arv, som er svær at bryde.
Kastesystem skaber ulighed
En af grundene, til at social arv spiller så
stor en rolle i Indien, er kastesystemet,
der fastholder visse grupper i marginaliserede positioner. Kastesystemet er en
gammel konstruktion, som skaber et hie-

rarki i befolkningen, hvor nogle grupper
har højere status end andre. Alle børn fødes ind i en bestemt kaste, og det er ikke
muligt at rykke opad på rangstigen. Hvis
dine forældre tilhører en af de lavere kaster – ’dalitterne’ eller ’de urørlige’ – vil
dette stigma følge dig hele livet. I Aktion
Børnehjælp er mange af vores projekter
derfor målrettet grupper, som er særligt
marginaliseret på grund af kastesystemet. Det er nemlig her, vi i særlig høj
grad kan støtte børn og unge i at bryde
den sociale arv.
Sådanne grupper er eksempelvis romaer,
oprindelige folk og kristne, som står
uden for kastesystemet. I 1950 blev der
vedtaget en indisk lov, som forbyder
urørlighedspraksis, diskrimination og anden forskelsbehandling på baggrund af
kastetilhørsforhold – uden dog at forbyde selve kastesystemet. I stedet er der
kommet nye love, som skal sikre de ka-

steløses vilkår igennem et kvotesystem,
der reserverer et antal pladser til de lavere kaster i offentlige jobs, på universiteterne og i parlamentet. Dette sikrer en
slags positiv forskelsbehandling blandt
nogle grupper af lavkaster og kasteløse.
Romaerne er særligt sårbare, da de ikke
er omfattet af denne lov.
Uddannelse er vejen frem
Vores mantra i Aktion Børnehjælp er, at
uddannelse baner vejen for at det enkelte barn kan skabe en bedre fremtid
for sig selv. Det gælder også i forhold til
social arv, hvor uddannelse og kendskab
til egne rettigheder er nogle af de vigtigste våben. Det kan dog være svært
i praksis, fordi diskrimination i skolesystemet og fattigdom gør, at mange
unge dropper ud, inden de har færdiggjort skolen.
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Vi kan dog se, at hvis bare ét barn får
muligheden for at tage en uddannelse og klatre op ad den sociale rangstige, så kan det endog have positive konsekvenser for hele familien og skabe
ringe i vandet. Nirmala er et af Aktion
Børnehjælps tidligere fadderbørn, som
gennem fadderskabsstøtte har fået det
økonomiske løft, der har givet hende
mulighed for at færdiggøre sin uddannelse. Nu arbejder hun i en bank, og
det bedste ved det job er ifølge Nirmala selv, at det har givet hende mulighed
for at forsørge hele sin familie.
Det er dog langt fra alle, der får denne
mulighed. Særligt som kvinde kan
det være svært, da der ikke er tradition for, at kvinder arbejder. I byerne er
der et større opbrud i traditionerne,
men blandt fattige i landområderne er
det stadig kvindens lod at gå hjemme.
For mange familier handler det om at
gifte kvinden bort, hvorefter hun dropper uddannelse og arbejde for at blive
forsørget af sin mand. Det skaber dog
store problemer, hvis manden dør eller
forlader familien, for da står kvinden
alene tilbage uden forsørgelsesgrundlag
eller arbejdserfaring.
Forældrene skal med
Et andet aspekt, som gør det svært at
få en uddannelse og bryde den sociale
arv, er det økonomiske. Hvis familien er
fattig, kan det være svært for forældrene at se nytten i at betale skolepenge til
en ung mand, der lige så godt kunne arbejde og tjene penge til familien. I Akti-

on Børnehjælp støtter vi skoleprojekter,
hvor det ikke blot er billigere for fattige og marginaliserede familier at sende
deres børn i skole, men hvor de ansatte
også bruger tid på at fortælle familierne
om vigtigheden af skolegang. På Idealskolen i Orissa tager skolens medarbejdere rundt i lokalområdet og taler med
forældre, hvis børn er droppet ud af
skolen, og tilbyder dem en frisk start.

har en stor betydning. Der er dog heller
ingen tvivl om, at det er muligt at rykke
sig – om ikke andet i det små. Og hvis
vi sammen kan forbedre forholdene for
bare ét barn, én familie én landsby, så er
det det hele værd.

Siranjeevis eksempel viser også, hvor
vigtigt det er at have forældrene med
om bord. Muthumani fik aldrig selv mulighed for at tage en uddannelse. Da
han selv blev far, ville han give sine børn
den mulighed han aldrig selv fik, opmuntrede dem til at uddanne sig frem
for at kræve, at de droppede ud for at
arbejde.

”

Jeg ville slet ikke være nået så langt,
hvis min far ikke havde støttet mig. Det
er jeg sikker på, fortæller Siranjeevi
og ser på sin far.

”

Desværre har Muthumanis manglende skolegang betydet, at han ikke har
været i stand til at hjælpe sine børn
med deres lektier. Derfor har han opfordret dem alle til at benytte sig af den
lektiecafe for romaer, som Aktion Børnehjælp og CECOWOR driver i landsbyen. Siranjeevi og hans fire søskende har
alle brugt lektiecaféen flittigt og har
været glade for at komme der.
Indien er et land, hvor strukturelle og
økonomiske forhold gør, at social arv

Foto: Bettina Stuhr Lindskow
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En personlig beretning fra oversvømmelserne i Tamil Nadu
Af Cecilie C. Caspersen, praktikant

Når regnen falder i løbet af monsun-tiden i Indien, falder der rigtig meget regn, men
i december 2015 faldt der i staten Tamil Nadu 117 mm mere regn end normalt.
I december 2015 befandt jeg mig hos
Aktion Børnehjælps lokale samarbejdspartner, CECOWOR, der holder til i den
lille by Gingee i Tamil Nadu. Det silede
ned fra morgen til aften, hvilket i starten betød at markerne blev oversvømmet og den tunge regn slog store huller i vejene.
Men snart var flere veje også oversvømmet og det blev tydeligt at de fattigste familier i området også måtte
være ramt.

Mit ophold hos CECOWOR var ellers
slut, men da jeg så hvor store konsekvenser de massive vandmasser havde,
besluttede jeg at blive og starte en indsamling til fordel for de ramte familier.
Mit første møde med ødelæggelserne
CECOWOR og jeg tager ud for at besøge familier, der har mistet huse og kvæg
i oversvømmelsen.
Vi drejer ind af en lille mudret vej og parkerer bilen midt mellem nogle store

Cecilie Caspersen og CECOWOR deler mad ud

vandpytter. Børn med store mørke øjne
og mindst ligeså mørkt hår løber mig i
møde, da jeg stiger ud af bilen. De flokkes alle sammen for at studere mig nærmere, mens vi bevæger os ned i deres
landsby. Jeg har John fra CECOWOR med,
som skal registrere landsbyens specifikke
tab og ødelæggelser.
Landsbyens huse er lavet af mudder
med et tag af tykke lag af palmeblade. Folk kommer os i møde og særligt
en ældre mand fanger min opmærksomhed. Vi kan ikke tale sammen, men
han bruger sit kropssprog og ansigtsmimik til at fortælle, hvordan vandet er
kommet fra vandfald i nærheden, som
er løbet over, og at der i landsbyen har
været vand op til hoftehøjde.

Lille pige ser ud over vandmassernes ødelæggelser

Aktuelt 11
Hans hus er ødelagt og de andre omkringstående fra
landsbyen gør tegn til, at de ikke har kunne få mad til sig
selv eller deres børn i flere dage. Denne landsby er stammefolk, hvilket betyder at de ingen rettigheder har og at
de officielle myndigheder derfor heller ikke hjælper med
at finde et alternativt sted, hvor disse folk kan være, når
en oversvømmelse som denne rammer. Det er hårdt at
forlade alle disse familier, som er overladt til sig selv og
blot kan vente og håbe på at regnen stopper.
Når vi løfter i flok
I de følgende dage knoklede jeg i samarbejde med
CECOWOR for at organisere den indsamling der kørte
løbende med mine besøg i flere landsbyer. Jeg holdt
utrolig mange hænder og så en masse smerte, som dybest set handlede om et ønske for at brødføde deres
børn og blive anerkendt som befolkning.
På under en uge fik vi, Aktion Børnehjælp og jeg, indsamlet penge nok til at vi på to dage uddelte mad (ris,
dhal og olie) til 476 familier. Det var en kæmpe gave at
få lov til at give noget tilbage til alle de mennesker, jeg
havde mødt, og uden alle de flotte donationer fra venner, familie, Aktion Børnehjælp og uden CECOWORs fantastiske arbejde havde det ikke kunne lade sig gøre.

Den ældre mand som viste Cecilie sit ødelagte hus

Så en stor tak skal der lyde fra mig. Mange græd af lettelse, da vi kom ud med maden og selvom der stadig var
mange problemer som konsekvens af de massive ødelæggelser, var dette alligevel en stor hjælp og en anerkendelse af at vi ”så” disse familier.
Selv en lille forandring er en forandring som Mr. Susairaj,
leder af CECOWOR, sagde og jeg oplevede virkelig den
styrke og indsats, som er mulig, når vi sammen tager del
i ansvaret og løfter i flok.

Cecilie Caspersen og CECOWOR deler mad ud
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AKUTindsamlingen – Sådan gik det
Af Jens Bertel Rasmussen, Ansvarshavende redaktør

Efter oversvømmelserne, som var værst i Tamil Nadu, lavede
Aktion Børnehjælp en AKUTindsamling, som støttede projekter
i millionbyen Chennai samt landområderne omkring Gingee.
Tamil Nadu oplevede en sand naturkatastrofe, da vandmasser væltede ned fra
himlen i næsten en måned i november
2015. Nogle af de områder som blev
værst ramt var millionbyen Chennai samt
landområderne omkring Gingee. Aktion
Børnehjælp samlede næsten 90.000 kr.
ind under AKUTindsamlingen til fordel
for de ramte ofre.

”

Aktion Børnehjælp blev kontaktet af
vores lokale partner Asha Nivas, som fortalte, at de var i gang med at organiserer
hjælpearbejde i Chennai. Men de mang-

Aktion Børnehjælp var den eneste danske organisation, som
samlede ind til fordel for ofrene efter naturkatastrofen i Tamil Nadu.
AKUTindsamlingen kørte fra den 26. november 2015 og helt frem til
julen 2015. Der blev samlet 89.359,50 kr. ind. Heraf kom 57.000 kr.
fra firmaet CGI Danmark, og 12.359,50 kr. kom fra en privat
indsamling, som Cecilie Caspersen lavede på Facebook, mens hun
opholdt sig i områderne i Indien.
I Chennai fik 200 familier en hjælpepakke til samlet værdi af 28.300
kr. CECOWOR har fået 61.359,50 kr. til deres hjælpearbejde i
landområderne omkring Gingee. Heraf blev ca. 30.000 kr. brugt på
skolematerialerne, mens resten blev brugt på de mere akutte behov,
så som mad.

lede hjælp til arbejdet i slumområderne,
hvor der manglede køkkengrej til at lave
mad, og varme tæpper. Det hele var simpelthen forsvundet i vandmasserne,
fortæller Anja Nielsen, som er programleder hos Aktion Børnehjælp.

Også plads til det langsigtede
Indsamlingens størrelse gjorde det muligt også at dele skolematerialer ud til
300 børn i landområderne omkring Gingee, som ellers havde mistede deres
skoleudstyr under katastrofen.

Men det var ude omkring landområderne, hvor befolkningen var hårdest
ramt. Her samlede Aktion Børnehjælp
penge ind, så vores partner
CECOWOR kunne hjælpe de sultende mennesker med deres
akutte behov for mad.

Vi var så heldige at vi fik flere penge
ind, end vi havde forventet. Det betød,
at vi kunne give 300 skolebørn en skoletaske, skolebøger og skrivesager, så de
kunne fortsætte i skolen og ikke var nødt
til at droppe ud, eller komme bagud. Vi
kunne både give den akutte nødhjælp,
men også den mere langsigtede hjælp,
fortæller Anja.

”

”

Asha Nivas og CECOWOR delte mad ud
til ofrene for oversvømmelserne

I landområdet omkring Gingee er de ret fattige, og mange
af dem bor i lerklinede jordhytter, som blev smadret af vandmasserne. Og selvom regeringen
havde lovet alle et måltid mad
om dagen, så havde de svært ved
at nå frem hver dag. Vores partner CECOWOR delte derfor ris
og linser ud til 476 familier, så
de kunne få noget at spise,
forklarer Anja.

”

”

”

For Aktion Børnehjælp blev indsamlingen en succes, også selvom man var
nødt til at prioritere pengene.

”

Der var jo et kæmpe behov for huse
og mad. Derfor måtte vi vælge, hvad vi
kunne støtte, og fordi vi støtter skoler og
fadderbørn, var det vigtigt for os, også
at kunne støtte med skolematerialer,
forklarer Anja.

”

Aktuelt 13
Handicap skal ikke være en hindring
Af Signe Krogh, Kommunikationsudvalget

Hvis din familie er fattig, er der mindre chance for, at
du får mulighed for at tage en uddannelse i Indien.
Hvis du er pige, er chancen endnu mindre. Men hvis
du også har et handicap, forsvinder chancen næsten,
blandt andet fordi familierne sjældent har ressourcer
til at hjælpe.

Det er de odds, den lille pige Asha har
at kæmpe imod. Men med hjælp fra
Drømmeskolen kunne hun for nogle år
siden starte i skolens børnehaveklasse,
og hun er nu godt i gang med 3. klasse.
Hendes far er murer, og moderen er
hjemmegående. Familiens indkomst er
meget lav, og derfor har Drømmeskolen fritaget dem for betaling af Ashas
skolegang.
Asha er døv og stum, men det er tydeligt, at hun følger koncentreret med i timerne, for hendes nysgerrige øjne er
hele tiden på tavlen, når læreren, Ms.
Jenitha, skriver ord og tal op.
Så snart der er frikvarter, har Asha venner og veninder omkring sig, der holder
hende i hånden og sørger for, at hun er
med i legene.
Børnene behøver ikke andet end smil
og fagter, når de leger, og selvom Asha
for det meste står lidt genert og kigger
på, så står hun aldrig alene.

Asha i
Drømmeskolen

Overtro og mirakler
På trods af opfordringer fra Drømmeskolen vil Ashas forældre ikke have, at
hun kommer i en specialskole, fordi de
mener, at hun så vil blive set som værende anderledes end de andre børn.
Forældrene er også meget overtroiske
og mener, at hvis det er Guds vilje, at
Asha skal få hørelse og stemme, så vil
hun mirakuløst blive helbredt. Derfor
lærer forældrene ikke tegnsprog, og gør
heller ikke noget for at lære Asha det.
Lærerne på Drømmeskolen prøver derfor at give hende den hjælp de kan,
selvom de ikke har den nødvendige
viden eller tid til at give Asha den undervisning, hun har brug for. På Drømmeskolen taler børnene til hende, mens
de bruger fagter, og lærerne eller børnene følger hende rundt og sørger for,
at hun kommer med skolebussen. Men
det er klart at se, at den lille pige mangler en måde at udtrykke sig på.

En stolt lærer
Selvom Ashas skolegang på mange måder er sværere at komme igennem end
for de andre børn, så elsker hun at være
der. Ms. Jenitha fortæller, at Asha gør
store fremskridt og har gode observationsevner. Hun har interesse for maling
og tegning, og flere af hendes tegninger
hænger rundt omkring i den lille klasse.
Ms. Jenitha står med Asha i hånden,
og smiler bredt, mens hun fortæller, at
Asha skriver hurtigt, og hurtigt lærer at
skrive bogstaver og nye ord. Asha får
også gode karakter for sit skriftlige arbejde, og hun kan skrive sit navn på
både engelsk og tamil.
Ms. Jenitha ser en positiv udvikling for
Ashas skolegang. Hun har fået printet
et papir med nogle basistegn på tegnsprog, som hun øver med Asha, når der
er tid, så pigen med tiden kan udtrykke
sig lige så frit som de andre børn.
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Fadderskabsbørn

Uddannelsesfadderskaber

H-363. Pigen er 11 år og går i
4. klasse. Hendes far har forladt familien, så det er moderens indkomst der skal dække
alle daglige udgifter. Hun arbejder som hushjælp og får en
lille løn. Hun kæmper så godt
hun kan for at få det hele til at
hænge sammen, men det er svært. Asha Nivas
har tilknyttet pigen til fadderskabsprogrammet. En fadder til pigen vil skabe grundlag for
en god og tryg skolegang. Pris: 120 kr./md.
H-371. Denne dreng er 7 år og
går i 3. klasse. Hans far arbejder som arbejdsmand. Den lille
løn, han har, 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 en tryg skolegang. Pris: 120 kr./md.

M 2060/15. Hun er 10 år og
går i V klasse. Hun er den yngste af 4 søskende. Forældrene
er daglejere, hvilket gør det
umuligt at betale for alle fire
børns uddannelse. Hendes to
ældre søstre går henholdsvis i
X og VIII klasse, og hun har en bror der går i VI
klasse. På grund af familiens situation og hendes store interesse for at gå i skole, har St. Thomas optaget pigen på skolen. Pris: 120 kr./md.
M 2061/15. Hun er 12 år og
går i VIII klasse. Hendes far
har forladt familien og moderen arbejder som kuli, og ved
hjælp fra bedsteforældrene
forsørger hun familien. Hun
har en ældre søster der går i
XII klasse og en ældre bror der går i X klasse.
På grund af familiens situation og hendes interesse for at gå i skole, har St. Thomas optaget
pigen på skolen. Pris: 120 kr./md.

Kontakt: Knud Rehder, tlf.: 25 37 05 68,
E-mail: knud-rehder@get2net.dk

OVERSIGT OVER NYLIGT
AFSENDT FADDERSKABSSTØTTE
Bala Mandir
CPC
Shanthi Bhavan
Asha Nivas
CECOWOR

Kr. 39.186
Kr. 88.660
Kr. 150.540
Kr. 309.150
Kr. 36.510

B 056/15 – Elektriker. Han er
født i 2000. Han afsluttede sin
skolegang med X klasse. Han
er påbegyndt en praktisk uddannelse som elektriker på
Bala Mandir, da han i sine ferier har gået til hånde hos en
elektriker. På grund af familieproblemer begik
faderen selvmord, da drengen var lille, og hans
mor måtte stå for familiens indkomst ved at
arbejde som hushjælp. Han har en yngre søster, der går i skole. Pris: 200 kr./md.
MN 007/15 - Sygeplejeelev
Hun er 17 år og begyndte sygeplejeuddannelsen i sommeren 2015. Hendes forældre
vogter køer. Hendes ældre
bror har brudt kontakten med
familien efter han blev gift.
Hendes yngre søster og bror går i skole i Chetpet. Hun er meget optaget af sine studier og
har siden sin skoletid vidst, at hun ville være
sygeplejerske for at hjælpe folk i nød. Hun er
en hårdtarbejdende og meget entusiastisk
studerende. Pris: 425 kr./md.

Kontakt: Karen-Lise Kjeldset & Torben Ibsen
Sønderstræde 4, 2791 Dragør, Tlf.: 30 30 83 70

Aktuelt 15
Sambhunath har også ret til uddannelse
Af Frederikke Jarlby, Kommunikationspraktikant

AB-Nyt har modtaget en lille historie fra vores lokale
partner i Indien, Alternative for Rural Movement (ARM),
omhandlende børnerettighedsgruppernes arbejde.
Sambhunath Marandi er en indisk dreng
på 10 år, som bor i landsbyen Gunapur, i
det nordøstlige Indien, sammen med sin
familie i en lille hytte under trange kår.
Familien er fattig, men Sambhunaths
forældre arbejder ihærdigt som landarbejdere for at forsørge familien.
På trods af fattigdom ser mange af familierne i landsbyen det som vigtigt, at
børnene får en uddannelse. Men af og
til tilsidesættes børnenes uddannelse til
fordel for arbejde her og nu, som skal
bidrage til dagen og vejen. Dette resulterer i, at børnene tages ud af skolen og
må arbejde hårdt sammen med deres
familier for at få mad på bordet.
Dette blev konsekvensen for Sambhunath, der allerede i 5. klasse måtte
droppe ud af skolen for at arbejde som
markarbejder og tjene penge til familien.
Oplysning om barnets ret
Sambhunaths sag blev meddelt til med
lemmerne af børnerettighedsgruppen
på skolen i Gunapur. Efterfølgende besøgte medlemmerne Sambhunaths familie for at informere dem om fordelene ved at sende ham i skole igen. Børnene fra børnerettighedsgruppen for-

Dreng fra
børnerettigheds
gruppen fortæller
Sambhunath og
hans mor om
børns rettigheder.

talte Sambhunaths familie om fordelene ved at gå i skole og få en uddannelse,
og om hvor grundlæggende børns ret
til uddannelse er. De informerede også
Sambhunaths forældre om de love, der
forbyder børnearbejde, og at de kan
retsforfølges for overtrædelse af barnets rettigheder. Børnerettighedsgruppen opfordrede også lærere og andre
folk i landsbyen til at motivere Sambhunaths forældre til at sende ham i skole
og sørge for at han kommer hver dag.
Nu kommer Sambhunath i skole
Børnerettighedsgruppens vedvarende
pres bar frugt. Sambhunaths forældre
blev efterhånden mere forstående over
for vigtigheden af at sende deres børn

i skole. Nu går Sambhunath i skole igen
og deltager aktivt i timerne. Han er rigtig glad for igen at gå i skole og tilbringe tiden sammen med de andre børn.
Børnene fra børnerettighedsgrupperne
er med til at oplyse resten af lokalsamfundet om børns ret til uddannelse – en
byggesten til at sikre fremtidige muligheder for børn og unge.
Takket være jeres bidrag til børnerettighedsgruppe-projekter bliver forældre og lokalsamfund, men også børnene selv, mere bevidste om børns rettigheder, og dermed styrkes børnenes muligheder for at uddanne sig, såvel som
retten til at blive set og hørt.
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Et lille bidrag
– En stor forskel
Af Anja Nielsen, Programleder

Aktion Børnehjælp støtter en række
faste projekter, som drives af vores
lokale partnere. Men løbende søger vi
om støtte til mindre aktiviteter, der kan
være med til at forbedre de nuværende
projekter.
Når folk hører om mit mangeårige engagement og arbejde med udvikling bliver jeg tit spurgt ’gør det overhovedet en
forskel’. Det korte svar er: JA!
Hvert år uddanner vi mere end 80 kvinder i syning og håndarbejde. I 2013 var
jeg i Indien og besøge flere af disse kvinder for at høre om, hvad kurset har betydet for dem. Mange af kvinderne har
startet deres egen sy-forretning, så de
kan tjene deres egne penge. Men ikke
alle har haft råd til at købe en symaskine.
Derfor startede vi en indsamling til syma-

Kvinde modtager
symaskine, så hun
kan starte egen
sy-forretning

Hjælp Drømmeskolen med nye borde og bænke

skiner og kunne efterfølgende give 16
kvinder en symaskine, som var med til at
forandre deres liv.
På Flowerence Visdoms Skole og børnehjem var både skolen og børnehjemmet
faldefærdige. Men med hjælp fra jer fik
de sidste år en ny flot skolebygning og
vi er nu i gang med at bygge et nyt flot
børnehjem.
Støt projekter der hjælper
Uden støtte fra jer kunne disse projekter ikke være blevet til noget. Udvikling
handler ikke kun om hvor mange penge
vi kan sende afsted. For de mennesker,
vi hjælper, handler det om muligheder,
der pludselig åbner sig og håb om en
bedre fremtid for sig selv og sin familie.

Aktion Børnehjælp har derfor brug for
din støtte, så vi fortsat kan være med
til at ændre menneskers liv til det bedre
via disse små, men betydningsfulde,
projekter. Projekter som blandt andet
giver fadderbarnet muligheden for at
komme i skole og få en uddannelse, og
som giver den unge kvinde et sy-kursus og en symaskine, så hun nu kan forsørge sig selv og udskyde giftemålet,
eller de fattige familier, som nu kan give
deres børn en gratis, men god, grundskoleuddannelse.
DU, Aktion Børnehjælp, jeg og alle
andre, der støtter med tid eller penge,
gør en forskel. I boksen nedenfor kan
du finde projekter som har brug for et
økonomisk bidrag.

Aktuelt 17
Projekter der kan støttes:
Du kan altid støtte Aktion Børnehjælp med et generelt
beløb, som vi bruger, der hvor vi mener der er mest brug
for støtte, men ønsker du at støtte et konkret projekt eller
aktivitet er det også muligt.

4. Legeplads til børnene på Flowerence Visdom Skole og
Børnehjem. Stedet har kun 2 gynger og en gammel rutchebane. Børnene ønsker sig brændende en legeplads. En
komplet legeplads koster 15.000 kr.

1. Har du lyst til at støtte et af vores eksisterende projekter,
skal du bare skrive projektets navn ved indbetalingen. Du
kan læse mere om vores projekter i bladet eller på vores
hjemmeside.

5. Borde og bænke til 1A og 1B på Drømmeskolen. Eleverne i
1. klasse på Drømmeskolen ønsker sig borde og bænke, så
de ikke længere skal sidde på gulvet, når de har undervisning. Borde og bænke til begge klasser koster 8.000 kr.

2. En gave der myndiggør. For 850 kr. kan du give en ung
kvinde en symaskine, så hun kan starte sin egen forretning. Øremærk støtten ”symaskinehjælp”.

6. Klasselokaler til Drømmeskolen. Drømmeskolen måtte
sidste år lukke to klassetrin, fordi de ikke havde lokaler
nok i forhold til regeringens regler. Og to klasser har stadig undervisning i utætte barakker. Et nyt klasselokale koster 60.000 kr.

3. Rent drikkevand til skolebørnene. Flowerence Visdom
Skole og Børnehjem har deres egen brønd, men efterspørger et vandrensningssystem, som kan tilknyttes, så vandet kan drikkes direkte fra brønden uden at skulle koges
først. Vandrensningssystemet koster 21.000 kr.

Hjælp med en legeplads til Flowerence Visdom Skole & Børnehjem

Du behøver ikke bidrage med hele beløbet for at støtte en
af ovenstående. Ønsker du at give din støtte, så kontakt
Aktion Børnehjælp på tlf.: 35 85 03 15 eller skriv en email
til: kontakt@aktionb.dk
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Mit første møde med Indien
Af Sif Eiken, Eventpraktikant efterår 2015

Siden min praktikstart hos Aktion Børnehjælp har jeg glædet mig til at skulle
til Indien for første gang i mit liv. Jeg har
set rigtig meget frem til at besøge projekterne og møde det sydindiske folk
helt tæt på. Jeg skulle afsted med Signe,
som er kommunikationspraktikant. Formålet med vores besøg var at observere, undervise og afholde workshop for
lærere og ansatte hos CECOWOR samt
lave nyt billedmateriale. Vi besøgte
CECOWOR i Gingee og børnehjemmet i
Kanyakumari.

Undervisning gennem leg

Signe og jeg startede med at have 2 dage
i Chennai, inden turen gik til Drømmeskolen. Dagene brugte vi på at tage
rundt i byen, på markeder og købe tøj, så
vi kunne gå klædt som de lokale. Turen
mod CECOWOR’s kontor i Gingee var
meget smuk, men også lidt for spændende! Trafikken i Indien er meget intens
og uden regler, men efterhånden som vi
kørte mere og mere, fandt man ud af, at
der rent faktisk er et system, det er bare
ret forvirrende og aggressivt i forhold til
den danske trafik.

Sif Eiken underviser på Drømmeskolen

Karryhænder og første skoledag
På CECOWOR’s kontor i Gingee fik vi
mødt Mr. Susairaj, som har startet
CECOWOR, og hans kone Ambiga. Vi
havde et kort møde og snakkede om vo-

res program for de næste 10 dage, inden
vi blev budt på en tiltrængt frokost. Vi fik
ris, sambar, pappadums og cabbage poriyal. I Indien spiser man med højre hånd,
men vi blev dog tilbudt kniv og gaffel
den første dag, som vi tog imod, mens vi
betragtede, hvordan de spiste med kun
én hånd. Senere blev vi ret ferme til det
og spiste stort set altid kun med højre
hånd - karryhånden, som jeg kaldte den,
da min hånd lugtede af Karry i flere uger.
Jeg kan huske at jeg blev meget overrasket over hvor hurtigt de kunne spise
med den ene hånd.
Efter frokost blev vi kørt ud til Drømmeskolen, hvor vi skulle bo og undervise børn og lærere. Drømmeskolen ligger langt, langt ude på landet, omringet
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af marker, træer, og palmer. Ude i horisonten kan man skimte bønder, der arbejder i marken eller driver kvæg og får.
De eneste forstyrrelser var brægende
køer og køretøjer, der i ny og næ kørte
forbi på vejen. Den første skoledag på
Drømmeskolen blev vi introduceret for
alle elever og lærere til morgensamlingen, hvor vi fik en flot velkomst. Hver
morgen samles hele skolen til morgensamling, bøn og sang, inden det er tid
til undervisning. Vi besøgte alle klasserne og observerede undervisningen,
inden det var vores tur til at undervise de små klasser dagen efter. Jeg blev
positivt overrasket over de mange forskellige øvelser lærerne lavede med eleverne, i forhold til det indtryk jeg havde
hjemmefra af indiske skoler.

At undervise gennem en sprogbarriere
Så blev det tid til at vi skulle undervise.
Hjemmefra havde Signe og jeg forberedt et undervisningsprogram med forskellige øvelser, som tog udgangspunkt
i læring gennem leg. Vi blev mødt med
stor begejstring og interesse fra de små
børn. Da de ikke kan meget engelsk, ud
over de få ord og sætninger de lærer
udenad, var det lidt en udfordring i
starten. Heldigvis hjalp deres klasselærer med at oversætte. Men det var fantastisk at se, hvor hurtigt børnene opfangede, hvad de skulle, ved brug af
store fagter og gentagelser.

gende kan engelsk, var det noget af en
udfordring at afholde workshoppen,
da de deltagende havde svært ved at
forstå vores accent. Og vi havde faktisk også en smule svært ved at forstå
deres. Det blev dog en god workshop,
hvor de deltagende blev mere og mere
modige og deltog aktivt.

Ud over undervisning afholdt vi også
workshop for lærere og ansatte hos
CECOWOR. Selvom de fleste efter si-

Ikke mit sidste møde med Indien
Begge partnere passede utrolig godt på
os, og vi blev mødt af en enorm gæstfrihed og hjælpsomhed. Indien er for
mig rigtig mange ting; spændende,
overvældene, smukt, lugtende, fattigt,
rigt, krydret, farverigt, fantastisk og
frustrerende! Men spændende!

Ud over at være på Drømmeskolen, var
vi også på landsbybesøg, mødte fadder
skabsbørn og besøgte børnehaveklasser for romabørn, hvor vi mødte de
skønneste børn. Trods fattigdom har de
en helt særlig energi og glæde.

Det har været rigtig fedt at være afsted og få lov til at se Indien på den
her måde og møde lokalbefolkningen.
Det har givet en meget større forståelse af samfundet, kulturen og ikke
mindst Aktion Børnehjælps projekter,
og måden vi arbejder på. Jeg har mødt
de skønneste børn og engagerede ansatte, og jeg ved, at det ikke var mit sidste møde med Indien.

Ikke mit sidste besøg i Indien.
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Velkommen til
Velkommen til Camilla Frisgaard, projektpraktikant og medlem af Projektudvalget.
Camilla er vores nye
projektpraktikant,
som skal arbejde med
Aktion Børnehjælps projekter, heriblandt fondsansøgninger, udvikling og
monitorering af projekter og meget
mere. Camilla er i gang med sin kandidat i Internationale udviklingsstudier
kombineret med Kultur og Sprogmødestudier på Roskilde Universitet. Hun er
på nuværende tidspunkt, i samarbejde
med Projektudvalget, godt i gang med
at udvikle vores nye sanitetsprojekt.

Velkommen til
Frederikke Jarlby,
kommunikationspraktikant og medlem af Kommunikationsudvalget.
Frederikke er vores
nye kommunikationspraktikant, som er i gang med sin kandidat i sociologi på Københavns Universitet. Frederikke kommer til at udarbejde og sende det månedlige nyhedsbrev
til jer, udvikle kampagner i samarbejde
med Kommunikationsudvalget, og
holde jer opdateret om vores arbejde,
kommende events, nyheder om Indien
og meget mere på vores Facebook side
og Instagram.

OVERSIGT OVER NYLIGT AFSENDT PROJEKTSTØTTE
Støtte til undervisningscentre, preschoolcentres, after school
clubs og drømmeskolen hos CECOWOR

Kr. 152.001,00

Støtte til drift af skole og børnehjem hos SRD

Kr. 95.000,00

Støtte til brønde og skolehaver hos SRD

Kr. 52.513,20

Støtte til Idealskolen hos ARM

Kr. 109.000,00

Støtte til vegetariske måltider hos ARM

Kr. 25.000,00

Nødhjælp til oversvømmelseskatastrofen i Tamil Nadu
(via CECOWOR)

Kr. 61.359,50

Nødhjælp til oversvømmelseskatastrofen i Tamil Nadu
(via Asha Nivas)

Kr. 28.300,00

Samarbejde med
180 degrees
I efteråret har Aktion Børnehjælp samarbejdet med studenterorganisationen
180 Degrees, som påtager sig pro bono
konsulentopgaver for NGOer. Fem studenterkonsulenter har over tre måneder undersøgt hvordan vi og vores partnere kan blive mere økonomisk bæredygtige, så projekterne bliver mindre
sårbare.
De har bl.a. arbejdet med ideen om at
starte et volontørprogram for studerende, der skal hjælpe med at u
 dvikle
projekterne i Indien, samtidig med at
de får konkret erfaring med at arbejde
i Indien.
Samarbejdet fortsætter i foråret, hvor
et nyt team studenterkonsulenter vil
hjælpe med at implementere programmet og undersøge andre muligheder.
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En tak fra Kurian Thomas, Asha Nivas

Asha Nivas har arbejdet
i omkring 400 slumområder i Chennai de sidste
40 år.

Til Aktion Børnehjælp
Jeg vil gerne informere jer om at vi d. 13. januar 2016 har modtaget 272.491,64 rupees,
svarende til 26.742,65 danske kroner til nødhjælpsarbejde i forbindelse med oversvømmelsen. Vedhæftet er vores officielle kvittering for beløbet. Vi planlægger at distribuere nødhjælpen i næste uge. Så snart arbejdet er færdigt, vil vi sende en rapport samt en
regnskabsopstilling til jer.
En stor tak til alle, der har været med til at bidrage til nødhjælpsarbejdet på vegne af
modtagerne og Asha Nivas. Det vil hjælpe mindst 200 familier heriblandt fadderbørn og
deres familier.
Endnu engang mange tak for denne nødhjælpsassistance, og jeg ønsker jer et godt nytår.
Venlige hilsner og alt det bedste,
Kurian Thomas

Appel om støtte
I Kanyakumari på spidsen af Sydindien
har vi cirka 110 sponsorer, der gennem Aktion Børnehjælp støtter fattige børn til en lysere fremtid med
skolegang og måske en videregående uddannelse - fremfor en fremtid på
gaden og børnearbejde. De kommer
fra familier, hvor der er et misbrug, familier, hvor der kun er en forældre,
eller børn, der slet ikke har nogle for-

23 slumområder var især
hærgede efter oversvømmelserne herunder omkring 15.750 familier
Nødhjælpsarbejdet startede den 10. december
2015 – Asha Nivas har i
alt hjulpet omkring 1200
familier med at få tøj,
håndklæder, sengetøj,
senge, mad og vand.

ældre. Hvis vi skal ændre verden til et
bedre sted at være for alle, er det gennem uddannelse, og det tror jeg på de
fleste mennesker gerne vil.

sport osv. Fortæl om det store arbejde
vores folk laver i Kanyakumari, og som
giver så mange sunde, positive og harmoniske børn.

Vi har mange trofaste sponsorer i Kanyakumari, som vi er dybt taknemlige
for, at de vil være med til at gøre en
forskel. Desværre er der stadig børn,
som ikke har nogen sponsor - og derfor beder vi jer være vores ambassadører i jeres vennekreds, på arbejde, til

Ring eller skriv til mig, der er administrator for Kanyakumari, jeg vil gerne
fortælle meget mere om dette skønne
og livsbekræftende sted.
Lise Münkel, tlf..: 23 66 61 39,
email: liselystrup@ofir.dk
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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

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

Kommunikationsudvalget
Camilla Lund Mikkelsen
(kontaktperson)
camillamikkelsen@aktionb.dk
Stinne Hjulmann (kontaktperson)
stinnehjulmann@aktionb.dk
Projektudvalget
Micha Mastek (kontaktperson)
mastekm@gmail.com
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Aktion Børnehjælps sekretariat
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2. th.
2100 København Ø
Tlf./fax: 35 85 03 15
Email: kontakt@aktionb.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

23 66 61 39

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

Nadja Filskov (kontaktperson)
nadjamail@gmail.com

29 72 63 70

20 63 26 62

Facebook “f ” Logo

29 72 63 70

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 bidragydere, 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 helårligt, 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)

• Støtte til Aktion Børnehjælps
arbejde kan indbetales på
følgende konti:
Projekter m.v.:
Reg.nr.: 1551, Konto: 5401321
(ved betaling fra udlandet benyttes
IBAN-nr.: DK1730000005401321)
Fadderskaber:
Reg.nr.: 1551, Konto: 6122000
(IBAN-nr.: DK7830000006122000)

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

• Skattefradrag for bidrag ydet
til almenvelgørende foreninger
institutioner mv.
Hvis du oplyser os dit cpr-/cvr-nr
kan vi indberette dine bidrag til
SKAT. Der er ingen bagatelgrænse
og det maksimale beløb er
15.200 kr. i 2016.

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

ID 47770

Om bladet
Af Jens Bertel Rasmussen, Ansvarshavende redaktør

I dette nummers temaafsnit kan du læse om, hvordan du kan
hjælpe fattige børn i Indien ved at tænke Aktion Børnehjælp
ind, når testamentet skal laves og arven fordeles.
Blandt andet kan du læse om Aktion Børnehjælps nye samarbejdspartner dinarv.dk, hvor du nemt og gratis kan oprette
testamenter, når bare du tænker Aktion Børnehjælp med ind.
Du kan også læse et interview med stifteren af dinarv.dk og
hvorfor de har valgt at samarbejde med Aktion Børnehjælp.
I bladet fortæller vi også om, hvordan du faktisk kan spare
penge på din boafgift, når du vælger at donere til A
 ktion
Børnehjælp.

Du kan også læse et interview med Aktion Børnehjælps
sekretær Klaus Iversen, som fortæller om de arvebeløb, som
Aktion Børnehjælp har modtaget igennem årene, og hvordan
disse beløb og fremtidige beløb er med til at hjælpe og støtte
de projekter, som Aktion Børnehjælp arbejder med i Indien.
Foruden de spændende artikler om, hvordan arvebeløb er med
til at hjælpe Aktion Børnehjælps arbejde i Indien, kommer du
også til at læse om den akutindsamling, som Aktion Børnehjælp
i samarbejde med vores partnere Asha Nivas og CECOWOR,
lavede for at hjælpe en masse fattige indere, da deres hverdag
blev ødelagt af store regnmasser i december 2015.
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