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LEDER 3
Frivillighed er vores
hjerteblod

Frivillighed er hjerteblod for Aktion
Børnehjælp. Det var sådan, Abbé Pierres Klunsere i sin tid opstod i 1965, og
vores nu ganske modne alder på knap
51 år er kun blevet muliggjort af, at
tusindvis og atter tusindvis af frivillige
gennem tiden har lagt vejen forbi
Aktion Børnehjælps arbejde. Derfor har
vi i dette nummer af vores blad valgt at
sætte fokus på frivillighed.
Der har igennem tiden været behov for
frivillige til alle tænkelige typer opgaver: Indsamlinger på skoler, strik af tæpper til Indien, salg af varer i genbrugsbutikker og på loppemarkeder, besøg
hos partnerne i Indien, regnskab, administration, kommunikation, IT, fundraising, projektudvikling, osv.
Nok så vigtigt er det, at selv vores tre
deltidsansatte på vores sekretariat –

som er forudsætningen for, at vi kan
følge med i det ganske omfattende arbejde i Indien – også lægger ekstra
timer for os frivilligt. Alle i Aktion Børnehjælp arbejder således frivilligt, og
det er vi stolte af.
Hvad der er særligt motiverende er, at
også vores partnere i Indien er bygget
på frivillighed. De fleste af vores partnere blev startet af frivillige ildsjæle. En
opgav en lukrativ karriere som advokat
i udlandet til fordel for at kæmpe for de
svages rettigheder. En anden trak sig
tilbage fra flyvevåbenet med en god
pension og muligheden for at dedikere
tiden til de fattige i sit område. En tredje partner er som en familie, der lever
yderst spartansk for at kunne hjælpe de
svageste.
Jeg er flere gange blevet meget rørt,
når jeg i Indien har mødt nogle af de
voksne, som engang var blandt de børn,
vi hjalp. En af dem er i dag autorickshawchauffør og kører i dag gratis
ærinder for det børnehjem, han voksede op på. En anden lever af at installere
solceller og hjælper flere af vores partnere med at få solenergi – dels ved selv
at arbejde gratis, dels ved at forhandle
store rabatter hos producenterne.
Endelig er der, ikke mindst, de mange
lærere, husmødre, kokke og opsynsmænd, som arbejder på fuld tid til en

symbolsk løn. Fordi de selv er vokset op
under barske vilkår og gerne vil gøre en
forskel for de næste generationer. Det
er altså ikke mennesker, som arbejder
frivilligt ved siden af deres professionelle arbejde, men mennesker som giver
afkald – for at hjælpe.
Skulle du, kære læser, nu sidde tilbage
med et ønske om at blive frivillig – eller
måske hverve frivillige – så er mulighederne rigtig mange. For vi kan altid
bruge nye frivillige i Aktion Børnehjælp:
Til at skaffe nye faddere. Til at holde arrangementer hvor der samles ind eller
oplyses om Indien. Til at kontakte virksomheder for at etablere samarbejde
med disse. Til et sejt, mangeårigt træk
med vores omfattende regnskabsarbejde. Til at hjælpe vores sekretariat med
at vedligeholde computere og andet ITudstyr. Til at vedligeholde vores hjemmeside. Til pressearbejde. Til at sælge
dyner. Til genbrugsbutikkerne i Silkeborg og Ranum.
For der er altid plads til flere ildsjæle i
Aktion Børnehjælp.
Rigtig god læselyst!
Hjertelige hilsener
Rune-Christoffer Dragsdahl
Formand
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På besøg hos
Aktion Børnehjælps
genbrugsbutikker
Af Line Laursen, kommunikationsudvalget

Jeg træder inden for i en lille butik, der
er masser af varer rundt omkring og
udenfor blafrer markiserne i den efterårsagtige vind. Jeg er trådt inden for i
en Aktion Børnehjælp genbrugsbutik.
Butikken emmer af genbrug og er charmerende indrettet i gammel marskandiserstil. Rundt omkring i de smalle
gange står der kunder ivrigt i gang
med at lede efter gode fund.
Jeg har taget turen til Silkeborg og
Ranum for at få et indblik i det at være
frivillig i en genbrugsbutik. Det, at være
frivillig, kan være mange ting, og jeg
glæder mig til at høre om, hvordan det
er og baggrunden for at være frivillig i
en genbrugsbutik.
De frivillige
Mona fortæller, at der er 21 frivillige,
som primært er pensionister, tilknyttet
butikken. En enkelt har været der siden
butikkens opstart og så er der et enkelt
ægtepar. Mona og Birthe griner muntert og pointere, at ja han er jo så den
eneste mand i butikken ud over deres
revisor. Mona fortæller:
For mig betyder det at være frivillig,
at jeg kan være med til at gøre en forskel
og hjælpe børn.
Birthe kommer tilbage efter at have
hjulpet en kunde og nikker enstemmigt.

”

”

Mens vi snakker, ekspederer Birthe kunderne. De er to på arbejde ad gangen.
Det giver plads til både at pakke nye
varer ud og hjælpe kunderne i butikken.
Derudover er det også hyggeligt at
være to. Butikken modtager nye varer
stort set hver dag. Nogle gange er indgangsdøren næsten helt barrikaderet af
poser, så det er en mindre forhindringsbane at komme indendørs.
Vi er her for at gøre en forskel
Det er tydeligt at mærke på Mona og
Birthe, at de vil hjælpe med at gøre en
forskel. De synes, at det er rigtig godt,
at de kan se, hvor de donerede penge
går hen, når de donerer til Aktion Børnehjælp. Mona peger på opslagstavlen

og fortæller stolt, at butikken har 3
sponsorbørn samt har været med til at
støtte en skole nede i Indien. Derudover
er der også det sociale samvær mellem
de frivillige i butikken og den måde, de
lærer at kende nye mennesker på i form
af kunder.
Der er mange typer kunder. Både unge
som ældre og udlændinge. Nogle kunder
er nærmest også blevet stamgæster, og
man lærer dem på en måde at kende
samt hilser på dem nede i byen. Der er
også en kunde, som er udlænding, der
har en frisørsalon lidt nede af gaden. Han
kommer nogle gange op og snakker.
Mona griner og fortæller, at ja de har da
også hentet ham et par gange, når de
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har haft en kunde, de ikke kunne forstå.
Så er han så sød og hjælpe.
Der er ingen tvivl om, at Mona og Birthe er stolte af at være frivillige i Aktion
Børnehjælps genbrugsbutik. Det har
været en fornøjelse at besøge dem i butikken. Jeg skal nu videre op til Ranum
og besøge Aktion Børnehjælps genbrugsbutik deroppe. Jeg glæder mig.
Især nu, hvor jeg har dannet mig et indtryk af det at være frivillig i en genbrugsbutik.
Lille by store donationer
Ranum er en lille by langt ude på landet
tæt ved et stort sommerhusområde. En
stor kontrast til butikken i Silkeborg.

Inden for i butikken er der flere kunder,
og jeg bemærker et par ved kassen, der
står med papir og blyant for at få nogle
priser af vide. Der er store frontvinduer,
hvor der står varer flot repræsenteret.
Jeg bliver taget pænt imod af Grethe.
Solveig og Lis er også på arbejde. Lis går
rundt og hjælper kunderne i butikken.
De frivillige er hovedsageligt pensionister og ja, så de jo kun kvinder. Grethe
smiler og siger, at nogle gange mangler
de lidt en mand, hvis der er noget håndværksmæssigt de skal have klaret. Men
så er det godt de har drengene fra efterskolen. De er så flinke til at hjælpe,
når butikkens ansatte beder om det.

Grethe og Solveig fortæller, at det er et
godt afbræk i hverdagen at være frivillig, og det sociale er godt. Alle frivillige i
butikken er fra Ranum, og når de handler i den lokale brugs møder de også
nogle af butikkens kunder. Så er det
hyggeligt at være i butikken, og der går
meget tid med at pakke nye varer ud og
holde orden rundt omkring i butikken.
Derudover støtter de et godt formål,
og de har også 32 sponsorbørn. Der er
ingen tvivl om, at de gerne vil donere så
mange penge som muligt til Aktion
Børnehjælp.
Kunderne er primært turister, flygtninge og efterskoleelever fra byens efterskole. Efterskoleeleverne bidrager med
nogle gode stunder i butikken. Når de
har udklædningsfester, gallashows og
lign. kommer de ofte forbi for at finde
nogle gode sager. Grethe og Solveig
griner og fortæller, at eleverne har en
kreativ fantasi, når det kommer til at få
noget godt nyt ud af noget brugt. Især
husker de en dreng, der ikke ville prøve
den kjole han købte, for den skulle sikkert nok passe. Han kom igen lidt senere, for han havde altså brug for en ny
kjole. Den anden var revnet.
Inden jeg pænt siger farvel, går jeg lidt
rundt i butikken og sikke mange fine
ting, der er. Jeg synes, at det er utroligt
flot de timer der bliver lagt i begge genbrugsbutikkerne og det er dejligt, der er
så mange frivillige som vil være med til
at gøre en forskel for andre.
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Frivillige hos SRD – Indien
Af: R.J. Wilson, SRD

Frivilligheden har spillet en uvurderlig
rolle hos SRD, da vi har oplevet en
mangel på finansiering lige fra starten.
Frivillighed i SRD går ud på at bidrage
med tid eller kompetencer i forhold til
at hjælpe andre i relation til forskellige,
værdifulde formål. SRD har brugt frivillige kræfter helt tilbage fra starten.
Faktisk havde vi slet ingen aflønnede
fuldtidsmedarbejdere i begyndelsen.
Som det ser ud nu, har vi 22 lønnede
medarbejdere og 8 frivillige.
De frivilliges opgaver
De frivillige har været en stærk støtte for
os i forhold til at identificere værdige og
trængende støttemodtagere, særligt helt
eller delvist forældreløse, som får kost og
logi på den skole, som vi driver. Frivillige
har været involveret i at forebygge frafald, da antallet af børn, der dropper ud
af skolen, har været meget højt i området. Antallet af frafaldne er faldet betydeligt i kraft af de frivilliges monitorering

Fotograf Bettina Lindskow

i deres respektive landsbyer. De frivillige
har hjulpet os med at finde innovative
måder at bekæmpe problemer såsom analfabetisme, fejlernæring, dårligt helbred
og levestandard på.
Fordele og ulemper ved at bruge
frivillige
At benytte sig af frivillige kræfter er meget gavnligt for os , da det er billigere
sammenlignet med fuldtidsansatte. De
frivillige bor i landsbyerne, så de har en
meget tæt kontakt med de familier og
samfund, vi opererer i. Derfor er de i en
bedre position i forhold til at forstå landsbyfællesskabernes behov og problemer.
De er altid til rådighed for at kunne
hjælpe folk og skabe forståelse, så de kan
forbedre situationen. Det gør, at vi er i
stand til at få et klart billede af behovene
og den løbende udvikling, som sker gennem de frivilliges engagement.
På den negative side er det fx ikke altid
nemt at samle de frivillige på ét sted.
Da de kun bliver betalt for transport og
kun får en lille beløb, hver gang de arbejder for os, er de nødt til at gå på arbejde for deres egen og deres familiers
skyld. Vi kan ikke afholde dem fra
dette, da det er meget svært at få arbejde i området. De fleste frivillige er
arbejdsløse, da muligheden for at få job
i vores område er svundet ind, og regeringen ikke arbejder for et alternativ.
Den lokale tørke tvinger dem til at
migrere til grønnere områder. Denne situation får selv trænede frivillige til at
migrere, og vi står til at miste meget

dygtige frivillige. Derudover er det altid
meget svært at skaffe selv meget små
beløb, til at støtte dem fast med.
Hvorfor vælger folk at arbejde frivilligt
hos os?
Den primære grund, til at de frivillige arbejder i hos os, er deres følelse af forpligtelse i forhold til at hjælpe de trængende.
Det er deres behov for at gøre noget for
at forebygge udnyttelse af børn, som driver dem til at støtte os. Den sekundære
grund er, at den lille tilskyndelse, de får
for at arbejde, hjælper dem. Frivilligt arbejde hjælper dem samtidig med at opdatere deres viden og i forhold til at have
opmærksomhed på samfundet. Denne
mulighed hjælper dem til at få ny viden,
nye kompetencer og nye perspektiver på
samfundet. Hvor som helst og når som
helst de måtte få muligheden for det, kan
de drage nytte af denne viden og kompetencer. De kan udfordre de eksisterende
systemer bedre end andre. De kan sikre
sig, at de ikke bliver snydt eller udnyttet
som andre. De er i stand til at stille op til
valg, og de vil kunne tjene folket bedre
end de etablerede, politiske repræsentanter.
En nyttig volontør
Hr. Ramasubbaiah er landmand og også
volontør hos os. Han har god kontakt til
landsbyerne og også til myndighederne.
Han hjælper os med at få støtte til landsbyerne fra myndighederne. Hans indsats
er meget nyttig og eksemplarisk.
Oversat af: Camilla Lund Mikkelsen,
kommunikationsudvalget
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At være frivillig i en NGO
Af: Krishnan, Kanyakumari

En NGO er et fællesskab grundlagt af
en gruppe af ligesindede frivillige, som
er interesserede i at fremme samfundets mål. De frivillige er interesserede
i, at samfundet møder de lovmæssige
reguleringer, og i særdeleshed i at forbedre forholdene for de mest trængende i samfundet.
Der er love der bestemmer over alle
aspekter af en NGO. En NGO udfører
frivillig hjælp for at forbedre dele af
samfundet, og denne NGO, Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, beskæftiger
sig med børn, som har mistet deres forældre, eller som på anden vis er meget
fattige, både i uddannelse og mht. omsorg. For at hjælpe disse børn, lader vi
børnene bo hos den, og forsørger dem
indtil de er færdige med deres uddannelse, og er klar til at få et job.

En anden frivillig sørger for at rekruttere nye frivillige kræfter, og lærer børnene om en helgens skrifter i Tamil Nadu.
Disse skrifter er ikke religiøse, men belærer om et godt liv, der er med til at
hjælpe børnene i den rigtige retning, og
lære dem at give videre af, hvad de har
fået.
Vi har endvidere en ekspert i juridiske
forhold tilknyttet, som til hverdag arbejder i højesteret i Chennai, hvilket er
hovedstaden i den indiske delstat Tamil
Nadu. Han rådgiver om mange vigtige
emner, hvordan vi følger nye love og
om andre juridiske sager. Højtrespekterede advokater fra byretten tilbyder
samme frivillige støtte til os, når der er
behov for det.

En NGO er nødt til at opfylde en række
krav. Derfor skal vi have kvalificerede
og erfarne frivillige til at støtte og arbejde for os. De skal være i stand til at
støtte børnene, og give dem en god opvækst. Til dette formål har vi bl.a. en
veluddannet klinisk psykiater, der arbejder frivilligt hos os. Psykiateren kommer på besøg hver uge for at tale med
børnene om relevante ting, og for at
evaluere og guide børnene i den rigtige
retning.
Mr. Jaganathan fra Kanyakumari

En landbrugsekspert og giver gode råd
omkring landbrug i nærområderne. Endeligt arbejder en læge med forhold
som helbred, hygiejne og generel sanitet i hytterne, som børnene bor i.
Vi er afhængig af disse eksperters frivillige hjælp og gode råd, for at vi kan udføre vores arbejde. Alle eksperterne bidrager med den ekspertise, de har fra
deres uddannelse og arbejde, for at vi
kan opnå vores mål bedst muligt.
Denne se bliver delt med glæde fra eksperternes side, og til stor gavn for os.
Selv når de ikke er fysisk til stede, kan vi
altid få fat i dem pr. Telefon og gøre
brug af deres frivillige arbejde.
Oversat af: Jacob Grode,
Kommunikationsudvalget
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Sidsel, Manu og Cilja –
Ambassadører for Aktion Børnehjælp
Af Rune-Christoffer Dragsdahl

Aktion Børnehjælp har fået tre nye ambassadører: Sidsel Lieknins Vestertjele,
Manu Sareen og Cilja Sareen. De har alle tre på hver sin måde en indisk baggrund,
samtidig med at de hver især har et smittende engagement i sociale forhold.

Sidsel

Sidsel
Sidsel Lieknins Vestertjele læser til lærer
i Århus og skriver musik. Hun har stor
interesse for globale forhold og uddannelse med særligt fokus på Indien, hvor
hun selv er adopteret fra. De fleste kender Sidsel fra TV-programmet X-Factor,
hvor hun deltog i år 2009 og bl.a. som
den første nogensinde i programmet
sang et nummer a capella – helt uden
musikledsagelse.

”

Aktion Børnehjælps dedikerede arbejde for dem, der ikke har samme muligheder og ressourcer som andre ramte mig
personligt. Som adoptivbarn fra Indien
har jeg altid ønsket at kunne anvende noget af det, jeg selv har opnået i mit liv og
give tilbage til mit oprindelsesland. Øn-

sket om at hjælpe andre, tror jeg, er et
grundlæggende behov for mange. Dette
har jeg selv oplevet som et tilbagevendende tema i mit liv: Både som lærerstuderende og i min musik. Jeg er derfor meget beæret og bevæget over at være en del
af denne organisation.

”

Med Sidsels professionelle interesse for
undervisning tror vi, at hun kan bidrage
til, at børnenes undervisning i Indien
bliver endnu bedre. Desuden er vi helt
sikre på, at hendes iørefaldende musik
kan hjælpe os med at komme i kontakt
med endnu flere mennesker. Sidsel vil
senere på året besøge nogle af Aktion
Børnehjælps partnere – du kan læse
mere om hendes rejse i næste nummer
af Aktion Børnehjælp Nyt.
Manu & Cilja

FRIVILLIGHED 9
Manu
Manu Sareen er født i 1967 i Punjab i Indien, men flyttede som 3-årig til Danmark sammen med sin familie. Manu er
uddannet socialpædagog og har i den
forbindelse arbejdet med bl.a. minoritetsbørn og unge samt udsatte kvinder.
Han er tidligere minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.
Han er desuden forfatter til børne- og
fagbøger - henholdsvis serien Iqbal Farooq, som for nylig blev filmatiseret, og
bogen Når kærlighed bliver til tvang.

”

I forhold til andre organisationer er
Aktion Børnehjælp en lille organisation –
og en organisation med hjertet på det
rette sted. Den fortjener derfor meget
mere opmærksomhed. Organisationen
udviser et kæmpe engagement og har
nogle kerneværdier, som jeg kan identificere mig med. Især værdier som mangfoldighed, frisind og hjælp-til-selvhjælp, og
ikke mindst den ydmyghed omkring Indien, og den ydmyghed der udvises omkring det at hjælpe Indiens udsatte og
marginaliserede børn.

”

Cilja
Cilja Sareen er datter af Manu Sareen.
Hun er 18 år og er ved at afslutte 3.g på
Gefion Gymnasium i København på den
samfundsvidenskabelige linje. Cilja har
altid haft en stor kulturinteresse, særligt på grund af hendes fars indiske baggrund. Hun har tidligere rejst rundt i Indien, hvor hun bl.a. oplevede fattigManu & Cilja

dommen. På baggrund af hendes stærke oplevelser ønsker hun at hjælpe dem,
der kommer fra dårligere kår, med at få
bedre muligheder i livet.

”

Aktion Børnehjælp er en organisation,
som gør rigtig mange gode ting, hvilket jeg
også har fået bekræftet på min rejse til Indien, hvor jeg besøgte Aktion Børnehjælps
projekter. De mennesker, der arbejder i Aktion Børnehjælp er virkelig passionerede og
brænder for det de laver, og det vil jeg
gerne være med til at hjælpe. Derudover
bygger organisationen på nogle medmenneskelige værdier, såsom at hjælpe de, der
lider mest, og det er virkelig nogle aspekter,
jeg ønsker at repræsentere som ambassadør for Aktion Børnehjælp.

”

Manu og Cilja besøgte i februar 2016
flere af Aktion Børnehjælps partnere i
selskab med overtegnede. Her oplevede jeg på nærmeste hold deres oprigtige interesse og engagement for Indiens
fattigste. Sammen har Manu og Cilja
tegnet et fadderskab for en pige i Chennai, og desuden donerer Manu et flot
beløb til vores arbejde, hver gang han
holder foredrag rundt omkring i Danmark.
Vi er i Aktion Børnehjælp dybt taknemmelige for vores ambassadørers indsats
for os, og vi glæder os til forhåbentlig
mange års rigtig godt samarbejde med
dem.
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Sådan er det at være frivillig i Aktion Børnehjælp
Frivillige er vores vigtigste aktiv
Frivillige kræfter gør en verden til forskel hos Aktion Børnehjælp. Uden de
mange mennesker som knokler for at vi
sammen kan nå vores vision, ville der
slet ikke være nogen organisation. Vi
har frivillige tilknyttet til alt lige fra genbrugsbutikker, til projekt- og programarbejde i Indien, kommunikationsaktiviteter i Danmark og administrative opgaver. Historisk har frivillige altid spillet

en stor rolle, og i nogle perioder er organisationen blevet drevet udelukkende
af frivillig arbejdskraft. I dag har vi tre
ansatte på sekretariatet, men de ville
umuligt kunne løfte alle de mange opgaver alene. Aktion Børnehjælp Nyt har
talt med en række frivillige fra forskellige dele af organisationen, og bedt dem
fortælle om deres oplevelse af at være
frivillig.

Morten, frivillig i
kommunikationsudvalget:

”

Sachin, frivillig i aktivitetsudvalget:

”

Jeg er med i AB, fordi jeg gerne, vil hjælpe
mennesker. I Aktion Børnehjælp har jeg mødt
passionerede ildsjæle, og i fællesskab gør vi Indien
til et bedre sted for de marginaliserede og Fattige.
Jeg har selv indiske forældre og har derfor rejst i
landet siden barnsben og set det barske liv for så
mange indere, så nu ville jeg være med til at gøre
en forskel. Min rolle i AB har været, at stå i
Dyneboden samt være med i aktivitetsudvalget,
hvilket har været en fed oplevelse.

”

Aktion Børnehjælp giver mig
mulighed for at styrke mine
kompetencer – både på det helt
overordnede strategiske plan,
såvel som helt ned til de
lavpraktiske opgaver. Jeg har
altså rig mulighed for at være
med i hele processen, og det gør
arbejdet virkelig spændende og
lærerigt – og så giver det mig
mulighed for at være med til at
gøre en forskel for udsatte børn
i Indien. Arbejdet i Aktion
Børnehjælp giver mig desuden
mulighed for at samarbejde
med og lære af dedikerede og
kompetente mennesker.

”
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Agnete, bestyrelsesmedlem

”

Som frivillig er jeg tæt på, hvor
beslutningerne tages. Jeg har medbestemmelse
og alle muligheder for selv at styre mit frivillige
engagement i en retning, hvor jeg føler, at jeg
gør en reel forskel for de børn og unge, vi
hjælper. I Aktion Børnehjælp har vi et stærkt
samarbejde med vores indiske partnere, og der
er stor gensidig respekt for det arbejde, vi hver
især udfører. Derfor har jeg været frivillig i
Aktion Børnehjælp i over fem år og bliver ved i
mange år endnu..

”

Nadja, projektudvalget

”

At være frivillig giver mig mulighed for at få praktisk erfaring
med udviklingsarbejde på flere niveauer. For det første giver
arbejdet i projektudvalget mig muligheden for at følge et projekt
fra A-Z og få erfaring med elementer i forskellige faser - lige fra
udvikling af konceptnoter til prioritering af ressourcer til
evaluering. For det andet har jeg fået muligheden for at arbejde
med partnerne på jorden i Indien – en helt unik og meget
lærerig oplevelse. Noget helt særligt ved det frivillige arbejde hos
Aktion Børnehjælp er desuden, at jeg som frivillig får ansvar og
udfordringer, som jeg ikke har oplevet i andet frivilligt arbejde:
især muligheden for at arbejde med f.eks. sanitet og landbrug,
som ikke er min ekspertise, men som giver mig indsigt i
tværfaglige problemstillinger, som jeg ellers ikke ville kende til.
Og sidst, men ikke mindst, giver arbejdet mig en masse sparring
med søde og dygtige mennesker - både i Danmark og Indien.

”
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Mød en frivillig
udstationeret i Indien
Af Frederikke Jarlby, Kommunikationspraktikant

Eva frivillig i Indien

Eva Løvschall Haugaard Pedersen er en
af Aktion Børnehjælps frivillige, der på
nuværende tidspunkt er bosat i det
sydlige Indien i Chennai, hvor hun
skriver speciale i bysociologi. Vi er
nysgerrige på Evas dagligdag i Sydindien
og på hvad det frivillige arbejde i Aktion
Børnehjælp har betydet for hende.
Eva fortæller om sit eget liv, sin interesse for byrummet og de udfordringer Indien står overfor med et smittende engagement og en stærk passion for at
forbedre livsvilkårene for Indiens fattigste og mest udsatte.
Evas kærlighed til Indien kom ind med
modermælken. Hun blev født i Kolkata i
det nordøstlige Indien, hvor hendes forældre boede og arbejdede i nogle år.
Selvom hun kun var halvandet, da de
flyttede tilbage til Danmark, drømte
hun i tiden derefter om at komme tilbage til Indien.

Praktik i Aktion Børnehjælp - et
afgørende trinbræt
Eva oplevede et glædeligt gensyn med
Indien i 2015, da hun var et halvt år i
praktik for Aktion Børnehjælp i Indien.
Her evaluerede hun fadderskabsprogrammerne og besøgte Aktion Børnehjælps forskellige partnere, der har med
fadderskaber at gøre herunder Shanti
Bhavan, Bala Mandir, Asha Nivas, St.
Thomas Hospital og Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. Derudover har hun besøgt omkring 70 fadderskabsbørn. Praktikken har givet hende stor erfaring med
arbejdet hos Aktion Børnehjælps partnere i Indien, hvilket også var en af grundene til, at hun var ledsager for Aktion
Børnehjælps ambassadører, Manu og
Cilja Sareen, da de i februar 2016 rejste
til Indien for at besøge Aktion Børnehjælps projekter.
Praktikken i Aktion Børnehjælp gjorde
hende ikke blot mange erfaringer rigere,
det var også et afgørende trinbræt på
hendes videre vej - et trinbræt der udbyggede hendes kærlighed for Indien:

”

Gennem Aktion Børnehjælp har jeg
fået den fantastiske mulighed at studere
og forske i Chennai, både som praktikant
og specialestuderende. Det har medført
en uendelig række af utrolige oplevelser,
som jeg altid vil være dybt taknemmelig
for og bære med mig resten af livet!
fortæller Eva.

”

At leve og bo i Indien gav hende blod på
tanden ift. at undersøge byrummet

nærmere i hendes igangværende speciale.
Byrummet: Slumbefolkningen bliver
hårdest ramt
Eva fortæller, at 50 % af Indiens samlede befolkning forventes at bo i byerne i
2050.

”

Det er virkelig mange, når man tænker
på hvor mange mennesker der er i Indien i
2050. Byerne er slet ikke klar til at absorbere det. I Chennai er der ikke en eneste
byplanlægger ansat,
fortæller Eva,
som samtidig påpeger at det går værst
ud over slumbefolkningen; de fattigste
og marginaliserede.

”

”

Nogle gange mister de alt hvad de har,
fordi de bliver tvunget til at flytte til nye
steder. Forestil dig at de har boet ved
stranden, og så bliver de placeret 10 km.
inde i landet. De her mennesker lever af
fiskeri og pludselig mister de alt. Deres
livsgrundlag og arbejdsgrundlag,
fortæller Eva. Det betyder en endnu større
polarisering mellem de rige og de fattige.

”

De ringe forhold slumbefolkningen lever
under påvirker især kvinders udsathed.

”

Når man bor i slummen og ikke har sit
eget toilet, så må man gå på offentlige
toiletter eller gå om i noget skrald et sted,
og så er man et nemt offer for overgreb.
Så kvinder har rigtig mange problemer på
hverdagsbasis,
siger hun.

”
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Kombineret indsats som løsning på
længere sigt
Slumbefolkningen skal integreres i samfundet - både når det gælder byens overflade, såsom ordentlige huse frem for
hytter, men også når det gælder uddannelse fx inden for IT. Derfor er en kombineret indsats løsningen på længere sigt.

”

Hvis slumbefolkningen bliver en integreret del af byrummet vil det hjælpe den
større samfundsdynamik,
påpeger
hun og fortsætter:

”

”

Det Aktion Børnehjælp gør med uddannelse er en af de allervigtigste faktorer, der kan få tingene til at rykke,

”

Behovet for de kompetencer Eva besidder er stort, da urbanisering og byer der
er mættede er et voksende problem
over hele verden. Urbanisering har også
været med til at forbedre de generelle
levekår for mange i Indien, og der er et
stort potentiale for, at det kan forbedre
levekårene for mange.

”

Men fordi det ikke er planlagt ordentligt, og fordi de menneskelige ressourcer
ikke bliver brugt på en fornuftig måde,
ender mange fattige i slumområder. Det
vil jeg være med til at modarbejde,
afslutter Eva.

”

Man er ikke et sekund i tvivl om, at Eva
med hendes super-passion vil gøre en
rigtig stor forskel for rigtig mange mennesker.

Eva i Indien

OVERSIGT OVER NYLIGT AFSENDT PROJEKTSTØTTE
Støtte til bygning af klasselokaler hos Sri Kanyakumari Gurukula
Ashram, Tamil Nadu

50.000 kr

Støtte til børnerettighedsprojekt hos ARM, Orissa

40.000 kr

Støtte til projektet Berry Farm hos Sri Kanyakumari Gurukula Ashram,
Tamil Nadu

10.000 kr

Støtte til solcelleprojekt hos ARM, Orissa

68.500 kr

Støtte til preschools/afterschools og uddannelsescentre hos Cecowor,
Tamil Nadu

50.500 kr

Støtte til brøndboring samt drift af skole og børnehjem hos SRD,
Andhra Pradesh

96.800 kr

Støtte til bygning af klasselokaler hos Sri Kanyakumari Gurukula
Ashram, Tamil Nadu

90.000 kr
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Frivillige styrker Aktion
Børnehjælp
Af Jens Bertel Rasmussen, Ansvarshavende
redaktør

Hos Aktion Børnehjælp findes de frivillige overalt. Frivillige er derfor en vigtig
del af os.
Historisk har frivillige altid været en vigtig del af Aktion Børnehjælp. Vi blev
startet af ildsjæle, som gerne ville hjælpe med nogle af de mange globale problemer. Og selvom vi med tiden voksede, og der blev behov for en fast tilknyttet sekretær samt et sekretariat, er
de frivillige stadig en bærende kraft hos
os, som også er blevet bedre til at bruge
de mange frivilliges styrker mere målrettet.

”

Frivillige er jo en del af os. De kommer
med engagement og masser af gåpåmod.
Noget som vi aldrig vil kunne undvære. Vi
har jo lige nu frivillige involveret i både
projekter i Indien, i vores kommunikation
og i vores aktiviteter her i Danmark. Så vi
er meget glade for at have frivillige,
fortæller Stinne Hjulmann, som er projektleder hos Aktion Børnehjælp.

Frivillige bruges koordineret
Selvom frivillige er en stor del af Aktion
Børnehjælp, og bl.a. sidder med i udvalgene, koordinerer fadderskabsprogrammerne og sidder i bestyrelsen, så
bruger vi dem dog ikke i alle dele af
vores arbejde. Nogle områder er simpelthen for sårbare til kun at blive båret
af frivillige.

Frivillige er en stor resurse
For os betyder det rigtig meget at have
den ekstra resurse det er at have frivillige. Det er derfor vigtigt at de frivilliges
kvaliteter bliver udnyttet på bedste vis,
så både de frivillige og Aktion Børnehjælp får mest muligt ud af samarbejdet.

Vi har valgt at de kontinuerlige opgaver som for eksempel vores nyhedsbrev og
vores facebookside skal ligge fast hos sekretariatet. Tidligere havde vores kommunikationsudvalg også disse opgaver, men
der var for mange hænder ind over. I stedet bliver de frivillige bl.a. brugt til at lave
og skabe indhold til vores forskelige kampagner og til hjemmesiden, mens selve
styringen af hjemmesiden ligger hos sekretariatet,
fortæller Stinne.

”

”

Tidligere havde de frivillige meget frie
tøjler, og vi havde måske lidt svært ved at
definere de opgaver som vi gerne ville
have dem til at løse. Noget vi derfor er
blevet bedre til i sekretariatet er at skabe
rammerne og investere i at skabe en god
struktur, der gør det nemmere for de frivillige at byde ind,
fortæller Stinne og
fortsætter,

”

”

Mange frivillige er jo forskellige i deres
håndtering af opgaver. Nogle kan bare
tage en opgave og køre på den, mens andre skal have en tættere sparring og koordinering. Og jeg synes vi er blevet gode til
at håndtere begge typer af frivillige.

”

Frivillige i arbejde for Aktion Børnehjælp

”

”

De frivillige bliver også brugt til at lave
aktiviteter i Danmark, som skal hjælpe
med indsamlingen og med at få støtter.
Gevinsten ved at have frivillige er derfor
så tydelig hos os, at vi også i fremtiden
vil bruge frivillige til de fleste af sine opgaver.

”

Vi er glade for at have frivillige. De er
en stor resurse og betyder meget for vores
daglige arbejde med at hjælpe børn i Inden til at få et bedre liv,
slutter Stinne
af med at fortælle.

”
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Mathias skaber god energi
som dyne-iværksætter
Af Julie Deschanel, Kommunikationsudvalget

Mathias har arbejdet som frivillig hos
Aktion Børnehjælp siden sommeren
2015. Hans motivation for at starte
som frivillig bundede primært i en dyb
respekt for de folk, der yder en særlig
indsats for verdens fattige.
I sommeren 2015 ville
Mathias gerne hjælpe.
Men på daværende tidspunkt var det ikke en
mulighed for Mathias at
rejse ud, hvorfor han
stillede sig selv spørgsmålet:
Hvordan redder man verden som ung
studerende uden praktisk nødhjælps
erfaring og uden særligt mange penge på
lommen?
Og det var dét spørgsmål, der satte
gang i tankerne. Han besluttede sig for
at undersøge, om der var et job som frivillig, hvor han kunne gøre brug af sine
egne kompetencer – altså at udnytte
og udvikle lige præcis hvad han kunne.
Mathias’ krav til jobbet var dog ikke at
tage fejl af. Han ville bidrage til en
bedre verden.

”

”

Det var i sommerferien 2015, at Mathias faldt over et jobopslag fra Aktion
Børnehjælp. De søgte en leder af projektet ”Aktion Dynehjælp”. Valget faldt
herpå, da Mathias fik oplevelsen af, at

der virkelig var mulighed for at blive involveret i det arbejde, han skulle lave.
Som han selv beskriver sit indtryk af
Aktion Børnehjælp:
…en organisation hvor man kan føre
sine idéer ud i livet uden at blive bremset
af bureaukratiske og langvarige processer.
Et indtryk han bestemt er blevet bekræftet i, efter han blev valgt som leder
af projektet. Han oplever, at man som
frivillig hos Aktion Børnehjælp er i personlig kontakt med folk fra alle afdelinger i organisationen, hvorfor der ikke er
lang vej fra idé til handling. Derudover
finder han de faste medarbejdere i organisationen meget passionerede og inspirerende at arbejde sammen med,
hvilket også er en stor drivkraft for
hans arbejde.

”

”

Aktion Dynehjælp var et etableret projekt inden Mathias startede hos Aktion
Børnehjælp, men samtidig et projekt
med god mulighed for udvikling. Hele
idéen bag startede ved, at Aktion Børnehjælp fik nys om, at ”Danish Institute
for Study Abroad” hvert år smed masser af – næsten nye – dyner ud. Dynerne havde kun været brugt i mindre end
fire måneder af studerende fra udlandet. Derfor aftager Aktion Børnehjælp
de lettere brugte dyner og videresælger
dem. Dem, der køber dynerne, støtter
derfor både fattige børn i Indien, og
miljøet på samme tid – ved at dynerne
bliver genbrugt. Lige nu kan dynerne

købes gennem Den Blå Avis, hjemmesiden www.getablanket.dk og hos Aktion Børnehjælps kontor. Mathias er –
sammen med hans kollegaer – hele
tiden i gang med at udvide og udvikle
projektet, der har et stort potentiale.
Det at være frivillig er meget givende
for Mathias. Frivilligheden skaber positiv arbejdsglæde – ikke alene hos ham
selv, men det er også noget han kan
mærke hos sine kollegaer. Folk gør det
af overskud og fri vilje. Derudover arbejder Mathias også med områder, han
finder meget spændende, nemlig
iværksætteri, ledelse samt strategisk og
kreativ tænkning.
Mathias er ikke i tvivl. Han kan sagtens
se sig selv som frivillig i fremtiden. På
længere sigt måske ved at starte en
virksomhed eller at opbygge en skole i
Indien. Men lige nu vil han gerne være
dér hvor det gælder. Nemlig i nuet, hvor
han kan gøre en forskel gennem Aktion
Dynehjælp.
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30 år som Frivillig
Af Jens Bertel Rasmussen,
Ansvarshavende redaktør

Karin Høy privat foto

I næsten 30 år har Karin Høy arbejdet
som frivillig hos Aktion Børnehjælp, og
det vil hun blive ved med, så længe hun
kan.
Karin Høys møde med Indien startede i
1984, hvor hun sammen med sin mand
og datter for første gang besøgte landet. Under sit besøg i Indien fik Karin
mulighed for at møde moder Teresa og
hjælpe hende med velgørenhed.

”

Hun havde vældig travlt da vi var der,
fordi det var lige omkring den tid, hvor
paven skulle komme, men vi havde tre
sække med tøj, liggeunderlag, toiletartikler og madvarer med. Og det kunne hun
jo godt bruge, så vi mødtes med hende og
fik taget billeder og afleverede sækkene,
fortæller Karin.

”

Med blod på tanden, efter at være kommet hjem fra sin tur til Indien, tog Karin
og hendes mand til foredrag på hovedbiblioteket i Aarhus. Her hørte de om,
hvordan man kunne hjælpe de fattige i
Indien ved at strikke lapper og tøj og
sende det derned.

”

Efter foredraget tog jeg kontakt med
foredragsholderen og så fik vi et samarbejde op at stå,
siger Karin.

”

Strikketøj og lapper
Karin Høy begyndte at samle garn ind,
og få folk i og omkring Aarhus til at
strikke lapper og tøj og tæpper til fattige i Indien. Sådan gjorde hun i mange
år, men for to år siden måtte hun stoppe med det, da hun ikke længere måtte
sende tøjet og lapperne til Indien. Dette
fordi Aarhus kommune havde givet et
tilskud til garnet, og så det som indirekte ulandsbistand, når Karin sendte det
færdige strikketøj til Indien.

”

Vi må jeg ikke sende vores stikkede
tæpper og lapper til Indien mere, og det
blev jeg selvfølgelig rigtig ked af. Men der
er stadig nogle strikkere tilbage, og deres
ting kører jeg til Røde Kors, men det er jo
hjælpearbejdet i Indien som jeg rigtig
brænder for,
fortæller Karin.

”

Men selvom det var strikketøjet som
satte gang i Karins hjælpearbejde, er
hun ikke stoppet med at hjælpe nu hvor
det kapitel er ovre. I stedet har hun fundet nye måder at hjælpe på.
Efter en del år, tog Karin og hendes mand
nemlig tilbage til Indien. Her besøgte de
et børnehjem, som havde en masse jord,
der lå brak. De havde hårdt brug for at få
vand til deres jord, men ingen løsning på,
hvordan de skulle gøre det.

”

Jeg tænkte at det var lige godt pokkers,
det må jeg hjælpe med. Så da min mand
og jeg kom tilbage til Danmark, ansøgte
jeg Danfoss om penge, og fik 350.000 kr
til et vandingsanlæg, så børnehjemmet
kunne få dyrket nogle afgrøder,
fortæller Karin.

”

Det vandingsanlæg har Karin siden været
nede og se, og det bliver nu brugt til at
vande børnehjemmets marker, hvor der
blandt andet gror mangotræer.

”

Det var vigtigt for mig at se anlægget
blive brugt, når nu jeg havde lagt så
mange kræfter i at skaffe pengene. Så det
var jo fantastisk, og jeg var jo simpelthen
så stolt, og der skulle jo tages billeder og
det hele,
fortæller Karin om det øjeblik, hvor hun sidste år var nede og besøge børnehjemmet igen og se vandingsanlægget.

”

Frivillig så længe jeg kan
På spørgsmålet om hvor længe Karin vil
arbejde som frivillig fortæller hun, at
det har hun tænkt sig at gøre lige så
længe som hun kan, og som det giver
mening for hende.

”

Jeg har jo efterhånden været med til en
del, bl.a. har jeg også hjulpet med at
samle ind til symaskiner, så indiske kvinder kunne starte deres egen sy-virksomhed. Jeg har også holdt nogle foredrag,
som har givet lidt penge til hjælpearbejde.
Så jeg bliver da ved endnu.

”
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En mand, hvis engagement og simple lyst til at gøre en
forskel, har betydet en ændring af menneskeskæbner
Af Anna Bøg Persson, Kommunikationsudvalget

Han har viet knap tyve år af sit liv til frivilligt arbejde og bl.a. hjulpet de nødsstedte i Indien efter Tsunamien i 2004 samt fulgt Aktion Børnehjælps udvikling. En interesse, der blev til ved et tilfælde. Knud Rehder, fadderskabsadministrator, træder tilbage fra bestyrelsen i Aktion Børnehjælp, hvor han har siddet siden 2002.
En skelsættende rejse
Knud har været frivillig i Aktion Børnehjælp siden 1998, og blev det ved et tilfælde. Da han i 1997 i en alder af 60
blev pensioneret fra sit arbejde som systemadministrator i Easton Kodak efter
34 års tro tjeneste, skulle han finde
noget nyt at give sig til. Konens rejselyst og interesse for nødhjælpsarbejde
førte dem ved et tilfælde til Indien via
en rejse arrangeret af Aktion Børnehjælps daværende formand Aase Toftager for faddere og samarbejdspartnere.
På denne treugers tur oplevede Knud
og hans kone de kummerlige vilkår
mange af Indiens børn og unge lever
under samtidig med, at de blev forført
af landets rige kultur. Ved hjemkomsten
blev parret tilbudt stillingen som fadderskabsadministratorer, hvilket ikke
tog dem mange sekunder at takke ja til.
Oplevelsen gjorde så dybt et indtryk, at
den blev startskuddet til en altomsluttende interesse for frivilligt arbejde.
Knud overtog efter sin kones død i
2000 arbejdet alene og har siden rejst
årligt i Indien for at besøge sine mange
fadderbørn, deres familier og Aktion
Børnehjælps partnere. Alle turene har

han selv betalt. Knud lægger ikke vægt
på det tidskrævende i opgaverne, men
de oplevelser det har givet ham:
Jeg har nydt hvert evige eneste minut,
jeg har været med i Aktion Børnehjælp,
det er helt afgjort.

”

”

Finansierede ingeniøruddannelse
Knud har ti fadderbørn, som han i flere
tilfælde har støttet økonomisk udover
det faste, månedlige bidrag. Bl.a. har

Knud finansieret en drengs drøm om at
uddanne sig til ingeniør for egen regning.
Han havde råd til at give ham den tre-årige uddannelse og ændrede således fremtidsudsigterne for en ung mand. De har
dog ikke længere kontakt, og efterhånden som børnene går ud af skolen, kommer der nye til, som Knud også hjælper.
En usædvanlig gavmildhed og simpel lyst
til at gøre en forskel er således karakteriserende for Knuds væsen og er resultat
af den elendighed, han har været vidne til
i Indiens slumkvarterer:

”

Jeg har virkelig lyst til at hjælpe dem,
der er ikke noget pres. Jeg er virkelig glad
for at kunne gøre det, for jeg ved, at de
ikke har penge til det, men det har jeg, og
så gør jeg det.

”

Knud Rehder trådte
ud af Aktion Børnehjælps bestyrelse i
april 2016, men fort
sætter stadig som
fadderskabs
administrator.
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Fadderskabsbørn
K1879R. Vinisha, pige på 8 år.
Far har forladt familien. Mor har
meget lille indkomst til at forsørge to børn, derfor beder hun
om hjælp til at hendes pige kan
bo i ashramen og gå i skole – så
hun har mulighed for en bedre
fremtid. Pris 120 kr./md.
K1870/H P. Sivaa Dharsan,
dreng på 3 år. Far har forladt familien. Mor arbejder som markarbejder, tjener dårligt, derfor
vil hun gerne have hjælp til sin
søn kan komme i børnehave og
senere skole, så han som voksen får mulighed for et arbejde og forsørge en
familie. Pris 120 kr./md.

Kontakt: Lise Münkel, tlf. 23 66 61 39,
liselystrup@ofir.dk

H-371. Drengen 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.
H-366. Pigen er 9 år og går i 4.
klasse. Faderen er skrædder og
arbejder hårdt for familien, men
han har ikke fast arbejde kun i
festivalperioden. Moderen arbejder daglig som hushjælp,
men lønnen er ikke stor. Pigen
har også en lillesøster. Selv om begge forældre
arbejder rækker indkomsten dårlig nok til de
daglige udgifter og til at uddanne børnene. Asha
Nivas har tilknyttet pigen til fadderskabsprogrammet. Pigen er meget dygtig i skolen. Hjælp
til pigens uddannelse vil øge hendes muligheder
senere i livet efter skolegangen. Pris 120 kr./md.

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

OVERSIGT OVER NYLIGT AFSENDT FADDERSKABSSTØTTE
Bala Mandir

26.830 kr

CPC

97.910 kr

Kanyakumari

2.400 kr

Kanyakumari

162.060 kr

Asha Nivas

12.100 kr

S 115/16 er en 8 år gammel
pige, som går i 3. klasse. Hun
har en ældre broder, som går i
7. klasse. Familien bor i en etværelses på 3. sal i et socialt boligbyggeri. Faderen er maler og
har ikke fast arbejde. Moderen
er ikke i stand til at arbejde og er hjemmegående. Begge forældre ønsker, at deres børn skal
gå i skole, men deres svage økonomiske situation
gør det umuligt at dække udgifterne til to børns
skolegang. De vil være meget taknemlige for en
støtte til datteren, som kan være med til at sikre
hendes fortsatte skolegang. Pris 120 kr./md.
S 114/16 er en 8 år gammel
pige, som går i 3. klasse. Hendes yngre broder går også i
skole. Familien, som inkluderer
bedsteforældrene, bor i en lille
hytte med asbesttag. Faderen
er murer, men har ikke fast arbejde. Moderen tjener en smule ved at arbejde
som hushjælp. Bedstefaderen har arbejde som
sikkerhedsvagt og bidrager til familiens underhold. S 114/16 klarer sig godt i skolen. Begge
forældrene ønsker, at deres børn skal have en uddannelse, men familiens dårlige økonomi gør det
meget svært at betale udgifterne til skolegang.
Økonomisk støtte til deres datter vil sikre, at hun
kan gennemføre skolen. Pris 120 kr./md.

Kontakt: Bjarne Hartoft,
BjarneHartoft@aktionb.dk
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Ændringer i bestyrelsen
Efter 14 års tro tjeneste har fadderskabsadministrator Knud Rehder besluttet at træde ud af bestyrelsen. Knud
fortsætter heldigvis som fadderskabsadministrator. Vi siger hjertelig tak for
indsatsen. Som afløser for Knud er fadderskabsadministrator Tinne Midtgaard
nu indtrådt i bestyrelsen. Vi siger hjertelig velkommen.
Jacob Møller, som tidligere har været en
del af bestyrelsen, er desuden genindtrådt – velkommen tilbage.

Foreningen Aktion
Børnehjælps Venner
Onsdag d. 11. maj holdt Foreningen Aktion Børnehjælps Venner generalforsamling. Vi gennemgik det forgangne års aktiviteter, medlemstal og regnskab. Derudover blev der diskuteret buget og strategi for det kommende år. Der er mange
spændende ting at gå igang med - og vi
glæder os meget! Der var også valg til
bestyrelsen; vi byder Gaurav Jain velkommen som alment bestyrelsesmedlem, og
Knud Rehder som associate bestyrelsesmedlem. Derudover blev Bjarne Petterson genvalgt som suppleant, og Klaus
Iversen blev valgt som 2. suppleant. Stine
Juda er fortsat kasserer og Marie Louise
er fortsat formand for foreningen. Vi byder desuden alle nye medlemmer hjerteligt velkommen, og ser frem til det kommende år.

Sammendrag af årsregnskab 2015 for Aktion Børnehjælp,
cvr-nr. 84 87 38 10
Resultatopgørelse

Projekter mv.
Fadderskabsprogrammet
Mother Teresa
Fælles driftsindtægter
Indtægter i alt

2015
kr.
1.365.605
1.155.315
12.726.105
387.795
15.634.820

2014
t.kr.
3.191
1.400
17.223
0
21.814

Projekter mv.
Fadderskabsprogrammet
Mother Teresa
Omkostninger i alt

2.420.834
1.188.409
12.706.072
16.315.315

3.703
1.556
17.197
22.456

Renteindtægter
Årets resultat

7.204
- 673.291

45
- 597

Balance pr. 31/12
Bunden fondskapital
Bankindestående mv.
Andre tilgodehavender
Aktiver

855.448
2.516.977
131.470
3.503.895

913
3.447
29
4.389

Bunden fondskapital
Disponibel fondskapital
Skyldig projektstøtte m.v.
Anden gæld
Passiver

855.448
1.899.186
652.528
96.733
3.503.895

913
2.573
813
90
4.389
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Aktion Børnehjælps
årsberetning 2015
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske
forhold
Aktion Børnehjælp oplevede i 2015 et fald i
de økonomiske aktiviteter. Det skyldes primært, at det foregående års niveau var ekstraordinært højt på grund af såvel et stort
genopbygningsprojekt i 2014 til 1,6 mio. kr
som ekstra store bidrag til mælkeforsendelser. Det skyldes dog også, at et par store, potentielle projekter desværre ikke opnåede finansiering i 2015, men vi håber, at det vil ske i
2016. Der er dog samtidig foregået en markant positiv udvikling i oplysningsaktiviteterne i Danmark i form af deltagelse i en lang
række events, heriblandt fejring af vores 50
års jubilæum ved et stort arrangement i København. Vi har desuden fået kontakt til et
par prominente ambassadører for vores arbejde fremover – bl.a. tidligere minister
Manu Sareen og hans datter Cilja, foruden
Sidsel Vestertjele, som for nogle år siden sang
sig ind i manges hjerter i TV-programmet XFactor.
Det bør desuden nævnes, at vi har opstartet
samarbejde med og modtaget donationer fra
en række nye virksomheder og fonde, bl.a.
Merkur Bank, Bluepack og Novo Nordisk Fonden.
Vi har i 2015 oplevet en markant stigning i
frivillige i alle vores forskellige udvalg. Repræsentanter for Aktion Børnehjælp har igen deltaget i kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder”, der er udgivet 3 numre af Aktion Børnehjælp Nyt, og der er udsendt tolv email-nyhedsbreve. Der har også været stor aktivitet
på vores Facebook-side, hvor vi er nået op
over 1.600 følgere. Vi arbejder desuden på at
få et tættere forhold til de efterhånden ganske mange indere bosiddende i Danmark.

stration, så er udgifterne cirka de samme
som året før.

AKTION
BØRNEHJÆLP
På baggrund af det foregående års projekt,
hvor Aktion Børnehjælp med støtte fra CISU
på 200.000 kr gennemførte et forløb med
kapacitetsopbygning for fire af vore partnere
med det formål at styrke dem organisatorisk,
søgte og modtog vi 1 mio. kr til et helt nyt
projekt, Children Know Your Rights, som
gennemføres i samarbejde med vores partner
CECOWOR.
Aktion Børnehjælp tog i løbet af 2015 de første skridt til at åbne et kontor i Bangalore i Indien for at styrke samarbejdet med vores indiske partnere samt opnå støtte fra nye donorer. Det er i praksis en uafhængig organisation, Action Child Aid India (ACAI), ledet af
indere, som dog har et meget stærkt partnerskab med Aktion Børnehjælp i Danmark.
Samarbejdet med Mother Teresas organisation vedr. forsendelser af specialblandet mælkepulver til en årlig værdi af i 2015 12,7 mio.
kr. er fortsat.
Regnskabets nettoresultat udviser et underskud på cirka 673.000 kr., og i forhold til 2014
er Aktion Børnehjælps samlede indtægter og
udgifter faldet med godt 6 mio. kr. Det skyldes, som nævnt ovenfor, et fald (4,5 mio kr) i
mælkeforsendelserne i samarbejde med Missionaries of Charity (Mother Teresas organisation), hvilket skyldes logistiske udfordringer for Missionaries of Charity i Indien, og det
faktum at et stort genopbygningsprojekt
fandt sted i 2014 (1,6 mio kr).
Indtægterne til vort fadderskabsprogram har
været let faldende. Der er modtaget tilskud
fra Tips & Lotto på 350.483 kr. M.h.t. admini-

Der er ydet projektstøtte og/eller fadderskabsstøtte til følgende samarbejdspartnere:
ARM, Asha Nivas/Year of the Child, Bala
Mandir, Cecowor, CPC, Kanyakumari, Missionaries of Charity, Shanthi Bhavan, SEEDS,
SRD, St. Thomas Hospital og Action Child Aid
India (ACAI).
Samarbejdet med partnerne
I 2015 har to bestyrelsesmedlemmer, vores
programleder, vores projektleder, fem praktikanter og adskillige frivillige til sammen besøgt de fleste af vore partnere.
ARM har fået støtte til drift af Idealskolen
samt børnerettighedsgrupper foruden et
større antal gode, brugte computere. Cecowor har fået støtte til solpaneler, til drift af
Drømmeskolen, til projekter for enkebørn,
undervisningscentre og preschools & afterschools. SRD har fået støtte til drift af skole og
børnehjem samt bygning af nye klasselokaler,
møbler, en skolehave og to brønde. Der er
desuden blevet udbetalt fadderskabsstøtte
til Asha Nivas, Bala Mandir, Cecowor, CPC,
Kanyakumari, Shanti Bhavan og St. Thomas.
Den forventede udvikling
Aktion Børnehjælps bestyrelses prioritering i
den kommende tid er at øge indtægterne, så
der kommer balance mellem udgifter og indtægter. Vi prioriterer desuden fortsat synlighed, ikke mindst igennem vores nye ambassadører.
Aktion Børnehjælps bestyrelse vil gerne benytte lejligheden til at sige alle bidragydere,
frivillige medarbejdere og andre interesserede hjertelig tak for den store og trofaste
støtte, som vi i årets løb har modtaget til vort
hjælpe- og udviklingsarbejde, der er koncentreret om at skabe en bæredygtig udvikling
for nødstedte børn i storbyslum og fattige
landdistrikter.
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Kampen for ligestilling i en boksering
Af: Nina Hansen, Kommunikationsudvalget

Stærke kvinder
fik ordet i april
April måned er blevet brugt til at
hylde nogle af alle de stærke
kvinder, som gør en forskel både i
Indien og herhjemme. Danmarks
har nemlig været vært for den
globale konference, Women Deliver, som sætter fokus på kvinder
rettigheder og sundhed i et udviklingsperspektiv. Det foregik d.
16.-19. maj i København, og vi
varmede op til konferencen med
at sætte fokus på kvinder gennem hele april.
Under overskriften ”Giv ordet til
stærke kvinder” har vi samlet 12
fortællinger om stærke kvinder,
der er en inspiration for os alle.
Det gælder alt fra ligestillingsforkæmpere i Indien, frivillige ildsjæle hos Aktion Børnehjælp til nogle
af de seje talere, som deltog på
Women Deliver. Her får du en af
de 12 historier, som handler om
en kvindelig indisk bokser, der
trodsede patriarkatet og indtog
pladsen som sportsstjerne. Med
den bedrift har hun banet vejen
for andre piger, som ikke ser sig
selv i den traditionelle kvinderolle. Du kan se alle indlæggene på
www.aktionb.dk/blog. Her bringer vi også løbende historier fra
vores projekter i Indien og nyheder om hvad der foregår i organisationen.

Mary Koms rejse fra en lille landsby i det nordøstlige Indien til bokseringen i OL i London er
fortællingen om, hvordan kvindelig viljestyrke
kan overvinde hård modstand og løfte en lille
pige væk fra et liv i fattigdom til at vokse op og
blive en internationalt anerkendt sportskvinde
samt et forbillede for andre unge indiske piger.

”

Being a girl, woman and mother, if I can then
why can't you? Live and work for your dreams. You
must have discipline, dedication and the willpower to achieve things in life. There will be many
challenges along the way but you must be ready
and willing to make sacrifices.

”

Historien om den lille pige Mangte Chungneijang, som senere skulle blive kendt som Magnificent Mary, starter i den lille landsby Kanaghei, Manipur i det nordøstlige Indien. Her vokser
hun op som ældste datter i en søskendeflok på
fire. Familien havde ikke mange penge, så ved
siden af sin skolegang, arbejdede hun fra en ung
alder ude i marken med sin far. Mary var aldrig
bogligt stærk, så hun fandt mere glæde ved
sportens verden. Hun når ikke at færdiggøre sin
skolegang, men beslutter sig i stedet for at forfølge sin passion for boksning og drager som 17årig afsted til Imphal.
En hård kamp for anerkendelse
Livet som kvindelig amatørbokser i Indien er benhårdt.
Den unge inder kæmper både
en økonomisk kamp, men
også en kamp mod kulturelle og sociale standarder, der dikterer boksning som en maskulin
sport, hvor kvinde ikke hører til. I 2005 gifter
hun sig med sin største støtte og bedste ven
Onler Kom. Med stor opbakning fra sin egen familie og sine svigerforældre fortsætter Mary sin
boksekarriere og vinder sit tredje mesterskab.

Sorgen rammer dog familien, da hendes svigerfar myrdes af en militant gruppe i Manipur.
Nogle mener, at motivet for mordet var jalousi
over Marys succes, samt at svigerfaren havde
støttet sin svigerdatters ret til at gøre karriere
som bokser. Efter hændelsen er Mary i så stor en
sorg, at hun er tæt på at opgive sin karriere.
Kort tid efter finder parret ud af, at Mary er gravid med tvillinger. Nu med rollen som både mor
og hustru bliver hendes boksekarriere anset som
permanent afsluttet. Dog er Marys boksekarriere også en stor del af familiens beskedne indkomstkilde. Hun nægter at lade slå sig ud og lade
kritikerne vinde. Fast målrettet arbejder hun
døgnet rundt for både at passe sine pligter som
hustru og mor og samtidig genoptræne sin krop
efter graviditet og kejsersnit. Kun 15 måneder
efter fødslen viser hun omverden, hvor stærk
hun er, da hun fejrer sin fjerde mesterskabstitel.
Underviser fattige børn
Selvom Mary med sit enestående talent har vundet adskillige medaljer og mesterskaber, var det
først, da hun kvalificerede sig til OL i London i
2012 og vandt bronze, at hun for alvor blev anerkendt som en sportsstjerne og fik en økonomisk indtjening, som kunne forsørge familien.
I dag ejer hun sammen med sin mand et bokseakademi i Imphal, Manipur. Her underviser hun
fattige drenge og piger i boksning og selvforsvar. Mary håber, at hun kan være med til at
styrke deres muligheder i fremtiden.

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@aktionb.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
tinnemidtgaard@aktionb.dk

31 39 38 68

Kanyakumari
Lise Münkel
Lystrupvej 11, 4640 Faxe
liselystrup@ofir.dk

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

Nina Milling Riiser
ninja_nin@hotmail.com

40 72 89 75

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

29 60 38 21

Tinne Midtgaard
tinnemidtgaard@aktionb.dk

31 39 38 68

Jacob Møller
jacobmoller@aktionb.dk

50 90 90 89

Kommunikationsudvalget
Camilla Lund Mikkelsen
(kontaktperson)
camillamikkelsen@aktionb.dk

Nadja Filskov (kontaktperson)
nadjamail@gmail.com

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

Projektudvalget
Micha Mastek (kontaktperson)
mastekm@gmail.com

AKTION
BØRNEHJÆLP

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

Aktion Dynehjælp
Mathias Ahrensburg Stenkilde
(kontaktperson)
ms@aktionb.dk

20 63 26 62

Facebook “f ” Logo

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

Karen-Lise & Torben, Fadderskabskoordinatorer
for Bala Mandir og St. Thomas:

Louise,
kommunikationsudvalget

”

Vores arbejde består i at koordinere det daglige
samarbejde mellem vores faddere og de to institu
tioner, vi er koordinatorer for. Derigennem yder vi et
indirekte bidrag til fattige og kasteløse børn i Chennaiområdet, og det er et arbejde, vi både finder menings
fuldt, nyttigt og vigtigt. Vi håber at kunne rejse ned og
hilse på vores samarbejdspartnere i Indien inden for en
ikke så fjern fremtid – naturligvis for egen regning.

”

”

Det at være frivillig kan give
én en masse kompetencer, hvis
man er villig til at engagere sig
og springe ud i det. Ved at
springe ud i det er jeg blevet
introduceret til ting, der ligger
helt uden for mit faglige felt
såsom monitorering og
evaluering af projekter.

”

AKTION
BØRNEHJÆLP

