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Den nye kalender er klar og bærer temaet: Børn, kend jeres rettigheder. Du kan rekvirere den flotte kalender ved at kontakte
Bodil Trier på mail: bodiltrier@aktionb.dk. Det er en julegave, der
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Indien anno 2016
Jeg møder tit mennesker, som har
støttet vores arbejde i mange år, og
som i medierne hører om Indiens økonomiske vækst og derfor spekulerer
på, om der overhovedet stadig er
brug for vores indsats.
Svaret er et rungende JA! Den udvikling, som finder sted i Indien i disse år,
betyder, at et stigende antal indere
også har mulighed for at hjælpe. Men
alene, uden støtte udefra – nej, der er
Indien slet ikke endnu. Dertil er antallet og andelen af fattige og udsatte
simpelthen for stor.
Lad os anskue spørgsmålet fra et
andet perspektiv: Der findes i Indien
titusindvis af små og store organisationer, som forsøger at skabe et bedre
samfund. De er typisk grundlagt af
ildsjæle fra middelklassen og er en
fantastisk ressource. De ønsker et
bedre samfund, og de vier deres liv til
det. Men pengene til arbejdet skal de
jo skaffe et sted fra.
I nogle tilfælde er det muligt at få
statslige midler til konkrete opgaver
eller projekter. Men disse midler forslår som en skrædder et vist sted.
Som en kvinde fra et distriktskontor
for børneernæring engang fortalte
mig: De modtager meget mindre, end
der objektivt er behov for, hvis de skal
komme underernæring til livs.

Der findes i Indien mange store virksomheder. De største er ifølge nyere
indisk lovgivning tvunget til at give to
procent af deres overskud til velgørenhed. I nogle tilfælde er det tvivlsomt, om midlerne faktisk kommer
de fattige til gode. I andre tilfælde –
meget ofte – støtter virksomheden
kun i lokalområdet, herunder forskellige initiativer som kommer deres
medarbejdere til gode. Det er selvfølgelig rigtig fint, men det er kun en lille
brøkdel af befolkningen, som disse
initiativer når ud til.
Derudover er der den voksende middelklasse. Her er der, ganske rigtigt,
et potentiale for at skaffe flere midler
til arbejdet. Men i Indien er der ikke
den samme tradition for at give til velgørenhed. Man giver eventuelt til
templet, som så uddeler gratis mad til
de fattige om søndagen. Derudover
fokuserer man typisk på at hjælpe ens
familie, venner og netværk – ikke på
at støtte mere strukturelt og bredt i
lokalsamfundet.
Ikke desto mindre er der nogle midler
at hente i middelklassen, og det er –
sammen med virksomhedernes midler – en af hovedårsagerne til, at vi
tidligere på året åbnede et lille kontor
i Bengaluru: At hjælpe vores partnere
med at få forbindelse til de ressourcer,
både økonomisk og menneskeligt,

der findes i den voksende middelklasse.
Men så langt vi kan se ud i fremtiden,
er det – som nævnt ovenfor – ikke realistisk, at Indien løfter hele udfordringen uden hjælp udefra.
I Indien oplever jeg, at det netop kan
overtale folk fra middelklassen til at
bidrage, at vi også støtter fra Danmark.
Og det samme føler jeg også selv er
meget motiverende den anden vej:
Når så mange lokalt i Indien forsøger
at støtte med det, de kan, så skal vi
selvfølgelig også støtte med det, vi
kan.
Rigtig god læselyst!
Hjertelige hilsener

Rune-Christoffer Dragsdahl
Bestyrelsesformand
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Hjælper det overhovedet noget?

Det ved jeg, fordi jeg for en måneds
tid siden rejste med bestyrelsesformand Rune-Christoffer til Indien. Her
besøgte vi nogle af Aktion Børnehjælps partnere og modtagere af det
arbejde, som vi sammen foretager i
Indien.
Det var en overvældende oplevelse!

Og netop uddannelse er et begreb,
som jeg har stor respekt for. Uddannelse handler nemlig om andet end
skolebøger og lærere, der peger på
tavler. Uddannelse er muligheden for
at gå ad nye stier ind i læring om den
verden, vi lever i. Det kan åbne vores
blik for alternative tankegange, det
kan hjælpe os til at udvikle verdens
mekanikker og metoder, og det kan
udvide vores begrebslige forståelse af
livet. Uddannelse kan give os sproget
til at indgå i livsvigtige fællesskaber
og opnå nye dannelsesindsigter, og så
kan det hjælpe os til at hjælpe andre!
Og netop hele filosofien om hjælp til
selvhjælp er en af grundtankerne,
som Aktion Børnehjælp forsøger at

Den tørre varme inde i Indien har efterladt mange marker ufrugtbare, og
daglejerne savner arbejde, så de kan
forsørge deres familier. Men omvendt
helt oppe i den nordlige del af landet
oversvømmes markerne af store
mængder regnvand, der udfordrer
sårbare familier og ødelægger infrastrukturen. Naturen er noget af det
mest dyrebare men også vanskelige,
vi lever med. Derfor er betydningen
af rent drikkevand, ordentlige sanitære forhold, mad til at holde kroppen i
gang og uddannelse ikke til at tage fejl
af. Det er helt primære behov, som ethvert menneske fortjener at få dækket.

Elever på Idealskolen

Hjælper det virkelig noget? Hvad går
pengene til? Og hvorfor lige Indien?
Svaret er først og fremmest helt konkret JA. Det hjælper!
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implementere i sit arbejde. Igen er betydningen ikke til at tage fejl af: ved at
modtage hjælp og give videre af den
hjælp kan en stor gruppe mennesker
pludselig opnå endnu flere muligheder. Dét giver mulighed for at skabe
positive livsbetingelser for andre, der
behøver det. På den måde kan en hel
verden næsten redde det halve af sig
selv!
Som lærerstuderende så jeg meget af
det, jeg netop har beskrevet under
mit besøg i Indien, ligesom flere pædagogiske og faglige potentialer
endnu ligger klar til at blive udviklet
og udfordret på skolerne.

Foto: Rune-Christoffer Dragsdahl

Det er et relevant spørgsmål at stille,
når det handler om at støtte en humanitær organisation som Aktion
Børnehjælp.

Foto: Rune-Christoffer Dragsdahl

nem den våde jord, og når børnene
artigt og nysgerrigt fulgte mig rundt
på skolerne med spørgsmål og interesse, var jeg både berørt af en optimistisk tro på, at det hele nok skal lykkes, men også med en alvorsfølelse af,
at der altså ér behov for hjælp. Masser
af behov.

Besøget på Idealskolen var en stor succes
Jeg er overrasket og imponeret over,
hvor godt mennesker kan klare sig
gennem nogle af de mest simple kår.
De bevarer et håb, som jeg som velstillet, vestlig borger kun kan bøje mig
ydmygt for.
Men jeg har også oplevet den taknemmelighed, som Aktion Børne-

hjælps initiativer har resulteret i hos
nogle af de mennesker, der nu føler, at
deres virkelighed er lidt nemmere at
navigere rundt i.
Når jeg stod med anklerne dækket af
regnvand på det, der før var veje og
stier i Bengalen, og alle de lokale rakte
hænderne frem for at hjælpe mig gen-

Vi kan ikke værge os helt mod stærke
naturfænomener som de, der pludselig udløses i det nordlige Indien eller
påvirker de mere tørre egne. Og verdens ulighed bliver heller ikke løst på
et døgn. Men ved at iværksætte tiltag, der kan fremme mulighederne
for genopbygning, fremgang og håb,
lysner vi allerede vejen for mange
mennesker.
Jeg vil derfor slutte af med Aktion
Børnehjælps vigtige motto ”Vi kan
ikke redde hele verden. Men vi tror
på, at vi kan gøre en stor forskel på et
lille sted.” Så kære jer der støtter!
Mange, mange tak for jeres tillid og
donation - I gør en vigtig forskel!
Kærligst fra Sidsel,
ambassadør hos
Aktion Børnehjælp

Læs flere af Sidsel Lieknins Vestertjeles beretninger fra Indien på hendes
Facebookprofil.
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En motiverende rejse
I august 2016 rejste Sidsel Lieknins Vestertjele, ambassadør for Aktion Børnehjælp, to uger til Indien sammen
med bestyrelsesformand Rune-Christoffer Dragsdahl
for at besøge nogle af Aktion Børnehjælps partnere.
Sidsels øjne stråler, når hun fortæller, hvordan hun blev
modtaget af børn og voksne på Idealskolen, Visdomsskolen og Visdomsbørnehjemmet. Sidsels egen baggrund som adoptivbarn med rødder i Indien betød, at
hun inden rejsen var meget fokuseret på sine egne følelser forbundet med turen.
Som lærerstuderende har Sidsel en helt særlig interesse
for uddannelse, og besøgene på skolerne gjorde et
stort indtryk på hende. Sidsel fik muligheden for at opleve og følge undervisningen og udveksle erfaringer
med lærerne.
Som dansk lærerstuderende bidrog
Sidsel med forslag til, hvordan man
ved at pege på forskellige bogstaver
på tavlen og ændre på rækkefølgen
af bogstaverne i alfabetet undgår forudsigelighed i undervisningen.

»

Jeg oplevede sparringen og den
gensidige interaktion mellem os og
partnerne i Indien som værende særligt givende. Samspillet gjorde meget.
Jeg oplevede et ekstremt engagement
fortæller hun.
og en masse viden,

«

Behovet for at hjælpe andre
At få lov til at opleve det stærke fællesskab på skolerne, børnenes ivrige
lyst til læring samt indsatsernes gavn-
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Foto: Rune-Christoffer Dragsdahl

lige udfald, var ifølge Sidsel en inspirerende og motiverende oplevelse.

»

Nu har jeg selv oplevet, hvordan
indsatserne gavner, og det er på en
eller anden måde motiverende at
kunne være med til at gøre en forskel
forklarer Sidsel.
på den måde,

«

Rejsen har givet hende håb for fremtiden samt en stor lyst til at vende tilbage
til Indien og hjælpe - for jo, det nytter.
Netop behovet og lysten til at hjælpe
andre mennesker synes at fylde meget
hos Sidsel. Selv er hun overbevist om,
at mange mennesker har både behov
og mulighed for at hjælpe.

Et stærkt fællesskab
Hvis man ligesom Sidsel kan nikke
genkendende til lysten til at hjælpe
andre mennesker og ønsker at være
med til at gøre en forskel for nogle af
verdens mest udsatte børn, er Aktion
Børnehjælp ifølge Sidsel et godt valg.

»

Jeg har set fysiske ændringer;
etableringen af huse efter en cyklon,
klasselokaler og børn, der trives og får
mad at spise. Aktion Børnehjælp er en
lille organisation, hvor der er nogle
stærke kræfter og et stærkt fælles
afslutter Sidsel.
skab,

«

Julie Hallas Jørgensen

Månebarnets yogatøj skaber skolegang og sundhed i Indien
I begyndelsen af 2016 tog Aktion Børnehjælp kontakt til firmaet MoonChild Yoga Wear der, med base i
Århus, producerer eksklusivt yogaog fitnesstøj. Ideen om et samarbejde, til gavn for både Aktion Børnehjælp og MoonChild Yoga Wear, er
blevet udviklet og finpudset henover
året og har fået stor hjælp af dygtige
folk fra modebranchen.

»

Hos MoonChild Yoga Wear vil vi gerne give noget videre til sårbare børn og
med vores fokus på tøj til yoga, der netop stammer fra Indien, er det naturligt
at indgå samarbejdet med Aktion Børnehjælp. De hjælper på en meget konkret
måde, og vi er ikke i tvivl om, at hjælpen når frem,
siger Louise Wang Nielsen, direktør for MoonChild Yoga Wear.

«

Aktion Børnehjælp var derfor i godt
selskab med den internationale kendte model Solveig Mørk og fagfolk fra
modebranchen en sommerdag på
den smukke ø Fur. Med blæst i håret
og solskin i ansigtet gav både Solveig,
fotografen Gitte Post og flere andre
deres arbejdskraft og ekspertise til
gavn for de udsatte børn i Indien.
For Aktion Børnehjælp betyder samarbejdet, at vi kan hjælpe endnu flere
børn, og at vi når længere ud og til en
større gruppe mennesker med vores
budskab. Når tøjet sælges fra både
butikker og webshops er det med beskeden om, at Aktion Børnehjælps arbejde gør en stor og uvurderlig forskel for tusindvis af mennesker i det
sydøstlige Indien.

Model: Solveig Mørk, Unique Models
Fotograf: Gitte Post

Bodil Trier

Foto: Bodil Trier
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Nyt sanitetsprojekt vil forbedre børns helbred
Nazir er seks år og går i første klasse.
Han bor i landsbyen Baliapal i delstaten Odisha. Landsbyen ligger skjult
mellem palmer og bambuskrat og er
omgivet af store, grønne rismarker.
Nazir bor med sin far, mor, farfar og
sine tre søskende i et lerhus, som familien selv har bygget.
Nazirs landsby er en af de fem byer,
som er involverede i Aktion Børnehjælp og vores samarbejdspartner Al-

Foto: Astrid Ahlberg
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ternative for Rural Movements (ARM)
nystartede sanitetsprojekt. Projektet
fokuserer på at skabe adfærdsændring blandt landsbyboerne for at få
hele landsbyen til at stoppe med at
besørge i det fri.
Bedre sanitetsforhold mindsker
børnedødeligheden
I Nazirs landsby bor der 105 familier.
Det betyder omkring 350 børn. De
fleste af dem har mistet søskende

eller legekammerater. I Indien dør 5,3
% (2013) af de levendefødte børn
nemlig, før de fylder fem år. En stor
del af dødsfaldene hænger sammen
med dårlige sanitære forhold, idet
400.000 indiske børn hvert år dør af
diarré. Ved at forbedre de sanitære
forhold kan landsbyboerne sørge for,
at flere børn som Nazir overlever
deres første fem leveår.
Selv-initiativ sikrer bæredygtighed
Grundet helbredssituationen i Indien
har den indiske regering siden 2014
sat sig for at stoppe besørgelse i det
fri. Regeringens fokus er rettet direkte mod konstruktionen af toiletter.
Dog viser erfaringerne, at toiletterne
ikke anvendes efter hensigten. Uden
at kende de sundhedsmæssige udfordringer og smitterisici, der er relateret til at besørge i naturen, har befolkningen nemlig ikke incitament til at
ændre deres sanitære vaner. Vores
sanitetsprojekt fokuserer derfor på
adfærdsændring frem for at bygge
toiletter.
Det er helt essentielt for projektet, at
initiativet til at konstruere latriner
skal komme fra landsbyboerne selv.
Kun derved kan vi sikre bæredygtigheden og skabe langsigtede løsninger. Inden sanitetsprojektet går i gang
ude i landsbyerne, bliver fem ansatte i
ARM uddannet til bedst at kunne ar-

bejde for at skabe adfærdsændringer
hos landsbyboerne. De ansatte skal
møde landsbyboerne og tale med
dem om deres sanitære situation og
dens helbredskonsekvenser. Herved
får landsbyboerne mulighed for selv
at skabe langvarige forandringer i
deres sanitære vaner.
Bedre helbred giver mere skolegang
Nazir kan synge alfabetet på engelsk.
Det har han lært i den lokale skole.
Men grundet dårlige sanitære forhold, rammes han og de andre af
landsbyens børn ofte af sygdom og
må blive hjemme fra skole. Manglende skolegang påvirker Nazirs muligheder for videre uddannelse og fremtidigt arbejde. Hvis landsbyboerne
forbedrer deres sanitære forhold, vil
børn som Nazir få bedre helbred og
derved kunne modtage mere undervisning. Det gør dem bedre stillet i
fremtiden.
Nazir har overlevet sine første fem leveår. Han går i skole og bliver klædt
på til voksenlivet. Med forbedrede sanitære forhold i hans landsby vil han
sjældnere blive ramt af sygdom. Det
giver Nazir udsigt til en lysere fremtid.
Astrid Ahlberg

Rettigheder – vi skal kende dem, før vi kan værne om dem
Kumar sidder klar på gulvet med en blyant i hånden, han venter spændt på,
at undervisningen skal gå igang. ”I dag skal vi arbejde med børns rettigheder”, siger læreren, og Kumar og hans kammerater kigger nysgerrigt op, de
glæder sig til at se de der rettigheder, som læreren taler om.

Undervisningen i klasselokalet kommer hurtigt til at dreje sig om, hvad
børnene gør derhjemme, hvad de får
at spise, om de skal arbejde hos familien eller hos nogen andre, om de er
friske, når de skal i skole om morgenen. Børnene fortæller ivrigt og lytter spændte, når læreren fortæller, at
alle børn i hele verden har ret til uddannelse, til mad og omsorg og til en
barndom uden hårdt arbejde.
Aktion Børnehjælp har siden 2015
med økonomisk støtte fra CISU kørt
et børnerettighedsprojekt, der fokuserer på at give børnene i ti landsby-

er i Gingee regionen viden om deres
rettigheder og redskaber til at kunne
tale om dem og værne om dem. Projektet støtter også uddannelse af 20
lærere, der skal hjælpe og bistå børnene i deres indsats for at skabe forståelse for rettighederne og bred
opbakning til, at alle voksne beskytter børns rettigheder.
Vi håber, at rigtig mange vil støtte
Aktion Børnehjælps arbejde og derved sikre, at emnet bliver sat på skoleskemaet i Gingee.
Bodil Trier
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Der er børn, der venter på dig
Pigen her, Mathisha, er 3 1/2 år og
kommer fra en fattig familie, der
bor i nærheden af en ashram. Forældrene ønsker den bedste uddannelse for deres barn og søger derfor hjælp hos os. Hun starter i børnehaven, men bor hjemme. Hun er
en aktiv og varm pige.
K 1918/H

Denne unge kvinde på 18 år er begyndt som sygeplejeelev i sommeren 2016. Hun vurderes af personalet på St. Thomas Hospital som
en yderst motiveret og dygtig
elev. Desværre har hendes mor
ikke muligheden for at betale for
datterens uddannelse, og derfor
søges der en uddannelsessponsor
til hende.

Denne dreng er 7 år og går i 3. klasse. Hans far arbejder som arbejdsmand, og hans lille løn bliver for det
meste brugt til alkohol. Moderen
arbejder i en stofforretning. Det er
svært for hende at forsørge familien og samtidig sikre drengens skolegang. En fadder til drengen vil
sikre en tryg skolegang.
H-371

MN 009-16

Sabariharan er en dreng på 3 år.
Han kommer fra en fattig familie,
hvor hans far arbejder som daglejer, og hans mor arbejder hjemme.
Han er en rolig og samarbejdsvillig
dreng. Han starter i børnehave og
bor hjemme.
K 1919/H

Kontakt:
Lise Münkel, tlf. 23 66 61 39,
liselystrup@ofir.dk, for kun 140
kr./md støtter du et udsat barns
skolegang.
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Kontakt:
Karen-Lise og Torben Ibsen,
tlf. 32 53 72 05,
torbenibsen@stofanet.dk, for
kun 425 kr./md. støtter du en ung
kvindes erhvervsuddannelse.

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 som hushjælp. Selvom begge forældre arbejder, rækker indkomsten dårlig
nok til de daglige udgifter. Hjælp til
pigens uddannelse vil øge hendes
muligheder senere i livet.
H-366

Kontakt:
Knud Rehder, tlf. 25 37 05 68,
knud-rehder@get2net.dk, for
kun 140 kr./md støtter du et
udsat barns skolegang.

Pigen er 7 år og går i 4. klasse. Faderen er maler, men har ikke fast
arbejde. Moderen tjener en smule
ved at arbejde som hushjælp.
Begge forældre ønsker, at deres
børn skal have en uddannelse, men
familiens uregelmæssige indtægt
gør det meget svært at betale udgifterne til skolegang.

Pigen er 9 år og går i 5. klasse. Hun
har en ældre søster i 6. klasse. Faderen er elektriker, men kan ikke få
fast arbejde. Moderen arbejder
som hushjælp til en meget lav løn.
Begge forældre ønsker, at deres
børn skal have en uddannelse, men
deres svage økonomi gør det umuligt at dække udgifterne til to børns
skolegang.

Pigen er 9 år og går i 5. klasse. Hun
har to søskende, som begge går i
skole. Faderen døde under oversvømmelserne i slutningen af 2015,
så moderen er eneforsørger. Hun
arbejder som hushjælp til en meget
lav løn. Moderen ønsker, at børnene skal have en uddannelse, men
hendes økonomi rækker ikke hertil.

S 122/16
S 123/16

S 125/16

Kontakt: Bjarne Hartoft,
BjarneHartoft@aktionb.dk, for
kun 140 kr./md støtter du et udsat
barns skolegang.

Julegaver til fadderskabsbørnene/institutionerne
Hvis du ønsker at give en julegave til dit fadderskabsbarn
eller en fællesgave, er det ved at være allersidste chance.
Kontakt evt. din administrator om det kan nås og hvilke
muligheder der er for at give gaver til det enkelte barn eller
fællesgaver. Se kontaktoplysninger på kontaktlisten side 22.
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En æra er slut - men der er stadig brug for omtanke !
Aktion Børnehjælp samarbejder med
en halv snes lokale samarbejdspartnere, som vi har haft tæt kontakt
med i mange år, og hvor vi primært

Forsendelser af mælk til Mother
Teresas hjælpearbejde i Indien
På initiativ af Aktion Børnehjælps mangeårige formand, Grete Lauritzen,
startede forsendelserne af mælk til
Mother Teresas hjælpearbejde i Indien
(Kolkata, Chennai & Mumbai) i midten
af 1960’erne.
Produktet var sødet, kondenseret
mælk, som bestod af mælk - kogt ind
således at 60% af vandindholdet var
fjernet, og der var tilsat sukker.
Aktion Børnehjælp stod for indsamling
af penge og betaling af produktet.

tag og vægge i simple bygninger. Senere udgik produktion i kanistre –
emballagen blev ændret til 3,5 kg
dåser.
Recepten på mælkepulveret blev
lavet af professor Friis Hansen fra
Rigshospitalets afdeling for for tidligt
fødte børn, og vitamintilsætningen
var beregnet til indiske forhold. Produktet var, bortset fra vitamintilsætningen, identisk med det produkt,
som lige efter krigen blev anbefalet af
læger i Danmark til spædbørn, hvis
mødre ikke kunne producere tilstrækkeligt med mælk.
Mælken kunne ligeledes bruges til indiske underernærede børn, samt til
syge voksne og gamle. Blot skulle der
til voksne tilsættes mere vand til produktet. Blandingsforholdet fremgik af
etiketterne på kanistrene.

Senere blev produktet ændret til
mælkepulver, hvor 98,5% af vandindholdet var fjernet ved tørring, og der
blev tilsat 8% sukker samt A- og D-vitamin. Forsendelserne blev leveret i
kanistre á 25 kg. Disse kanistre blev
trykket flade i Indien og anvendt som
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Foto: Bildarchiv Missio Munchen

Aktion Børnehjælps samarbejde
med Mother Teresa stopper
I mere end 50 år har Aktion Børnehjælp samarbejdet med Mother Teresas organisation omkring forsendelser af mælkepulver fra Danmark.
Dette samarbejde er stoppet, fordi
organisationen nu selv kan skaffe
mælkepulveret i Indien. Det er vi naturligvis kede af, men vi fortsætter
selvfølgelig ufortrødent vores arbejde i Indien med vores andre dygtige
partnere.

arbejder for at sikre en tryg barndom
og opvækst for fattige og marginaliserede børn i Indien. Vi støtter især
skolegang, uddannelse og sundhed.
I mere end 30 år har Berno Holm
gaard haft ansvaret for Aktion Børnehjælps forsendelser af tæpper, tøj
og mælkepulver fra Danmark til Mother Teresas hjælpearbejde i Indien. I
det følgende giver Berno et historisk
rids af sit arbejde.
Klaus Iversen

I løbet af 70’erne og 80’erne kunne
mængden af den afsendte mælk øges,
bl.a. takket være bidrag fra Mother
Teresas Medarbejdere i de øvrige nordiske lande, men d17125200a Mother
Teresa i 1993 nedlagde medarbejdergrupperne verden over, og Aktion
Børnehjælp ikke længere kunne indsamle penge til mælkeforsendelserne,
overtog Mother Teresas organisation
selv finansieringen af disse, som Aktion Børnehjælp så organiserede.
I de seneste år har vi årligt afsendt
cirka 450 ton mælkepulver, svarende
til 50 sø-containere.
I starten blev mælkeprodukterne
lavet i Horsens. Fabrikken blev overtaget af Plumrose A/S’s Mejeriafdeling. Jeg blev ansat hos Plumrose i
1974 og overtog ansvaret for salg og
produktion. I 1980 blev jeg bedt om

at meddele fru Lauritzen, at Plumrose A/S ikke længere så sig i stand
til at levere, da hele produktionen i Horsens var solgt til en virksomhed
i Malaysia. Jeg valgte at forlade Plumrose A/S, da jeg ikke kunne se udfordringer i at være forsendelsesansvarlig for store mængder til én
modtager. Jeg troede ikke personligt på, at Mejeriafdelingen kunne
overleve dette.
Jeg var startet i job som direktør for Container Centralen A/S i Odense og fik pludselig henvendelse fra fru Lauritzen. Hun spurgte, om jeg
havde mulighed for at hjælpe med at købe, lave papirer og afsende
mælkepulver til Missionaries of Charity i Indien. Jeg fik indføjet i min
ansættelseskontrakt hos Container Centralen, at jeg kunne lave frivilligt arbejde, og fik på et senere tidspunkt firmaet til at donere omkostningerne for at sende shippingdokumenterne med kurer til Indien.
Hvilket firmaet gjorde, indtil forsendelserne standsede.
Der har været mange udfordringer undervejs. Eksempelvis kan nævnes udfordringer med told og afgifter, enighed om etiketterne og indholdet af sukker.
De seneste begrænsninger har desværre medført, at søstrene har fundet en lokal producent, og i 2015 standsede mælkeforsendelserne.
Mother Teresas organisation, Missionaries of Charity, har været yderst
tilfredse med den måde, hvorpå problemerne omkring importen har
været løst. Jeg har fået et meget venligt brev fra Missionaries of Charity i Essen & Missionaries of Charity i Kolkata med tak for godt samarbejde, samt lovning på, at såfremt der opstår problemer omkring den
lokale produktion, vil Aktion Børnehjælp og undertegnede være de
første, der bliver kontaktet.
Jeg har været meget stolt af at kunne bidrage til dette arbejde gennem alle årene. Tak til medarbejderne på Aktion
Børnehjælps sekretariatet for det gode samarbejde.
Foto: Klaus Iversen

Berno Holmgaard
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En ildsjæl er gået bort
Det er med stor sorg, at vi den 31.
august 2016 måtte tage afsked med
lederen af ashramen i Kanyakumari,
Sri A.S. Krishnan, der tog af sted til
et bedre sted efter to blodpropper i
hjertet indenfor fire dage.

på området, hvor børnene kan gå til
og med 12. klasse. Og de har et
godt renommé i lokalområdet, hvilket skyldes Mr. Krishnans flid, ihærdighed, klogskab og ikke mindst
hårde arbejde. Han havde tillige
nogle trofaste og entusiastiske
medarbejdere omkring sig gennem
mange år.

Efter hans uddannelse i Indien, tog
han til USA, hvor hans bror også
boede, for at arbejde. Efter at hans
mor, V. Alamelu Ammal, der var stifter af hele ideen bag ashramen,
døde i 1970, kom han tilbage til Indien og blev leder af Sri Kanyakumari
Gurukula Ashram (SKGA).

Børnene og ashramen var hans familie og hjem - han gjorde alt for
dem uden at få løn alle disse år. Lønnen var, at alle respekterede og elskede ham, og de kunne altid få et
råd hos ham. Han var en stor sjæl i
et lille legeme. Vi vil alle savne ham
rigtig meget - men er taknemlige
for at have kendt ham.

SKGA omfatter i dag 140 børn og
unge, som enten er forældreløse,
kommer fra en misbrugerfamilie
eller kun har en forælder, der ikke
kan forsørge dem. Børnene bor i
mindre huse sammen med en husmoder og kok. Der er også en skole

Lise Münkel, fadderskabsadministrator
for Kanyakumari

Overvejer du at skrive et testamente?
Hvis du har i tankerne at oprette et
testamente, så husk, at du kan donere til Aktion Børnehjælp og dermed
spare boafgiften. ’På den måde modtager dine arvinger i visse tilfælde
faktisk mere arv, end hvis du undlader at donere til en velgørenhedsorganisation.
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Aktion Børnehjælp har indgået et
samarbejde med DinArv for at gøre
det så nemt som muligt at betænke
os i dit testamente. Du kan oprette
testamentet samt få kyndig rådgivning helt gratis.

Ring til DinArvs advokat Jørgen Koch
på tlf. 51 91 60 90 eller kontakt Aktion Børnehjælp på tlf. 35 85 03 15 for
yderligere information.

Giv unge kvinder en levevej
Analfabetismen i Indien er høj
og særligt blandt kvinder, der
ofte dropper ud af skolen.
Støt pigerne,
Mange ender som børnebesøg:
arbejdere, gadebørn eller i
www.aktionb.dk/
prostitution for at kunne
stot-os/
tjene til dagen og vejen.
kreditkort-donation/
Du kan støtte et projekt
unge kvinder, så de udvikler
deres erhvervsmæssige kompetencer.
Arbejde skaber uafhængighed
Projektet tilbyder færdighedstræning
i syning og håndarbejde til unge kvinder i alderen 15-35 år, der ikke kan
eller er interesseret i en boglig uddannelse. Projektet foregår i Gingee Taluk
i det sydlige Indien, der er et tilbagestående område. En tredjedel af befolkningen er kasteløse og blandt
disse er 55 % mænd og 72 % kvinder
analfabeter. På to af de tre centre i
området udbydes et 6-12 måneders
kursus målrettet kvinder, som traditionelt giftes bort tidligt og derfor ofte
har en kort skolegang bag sig. På sykurset får kvinderne færdigheder, så
de efterfølgende kan klare sig selv
eller bidrage til familiens økonomi.
Udover at øge indtægten er det også
med til at mindske kvindens afhængighed af manden og øge hendes indflydelse.

Det nytter
Projektet har minimum 70 kvinder,
der årligt deltager i kurset, hvor 70 af
disse efterfølgende har startet deres
egen forretning. Din donation går til
nye remedier, således at kvinderne
kan skabe sig en levevej gennem udvikling af erhvervsmæssige kompetencer og stræbe efter en lysere fremtid.

Færdighedstræning for udsatte unge
Kurserne er en del af et større projekt
i samarbejde med Cecowor. Cecowor
tilbyder derudover færdighedstræning i IT og studie- og karrierevejledning særligt til unge i grundskolen,
der ikke har mulighed for at søge faglig rådgivning andet steds. Projektets
mål er at give alle børn lige mulighed
for at stræbe efter et godt liv.
Anna Bøg Persson
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Brønd ønskes til Visdomsskolen & Visdomsbørnehjemmet
Visdomsskolen og det tilhørende børnehjem hos vores partner Society for
Rural Development råder over nogle
hektar landbrugsjord.
Hvis denne jord bliver opdyrket, kan
skolen og børnehjemmet i højere
grad blive selvforsynende og årligt
spare tusindvis af kroner på indkøb af
mad – ikke mindst linser og andre
bælgfrugter, som er blevet meget
dyre gennem de seneste år.
Desværre er området udsat for tørke
år efter år. Børnehjemmet har allerede en brønd til drikkevand, men der er
slet ikke vand nok til at sikre vandforsyningen til landbruget. Så hvis landbrugsjorden skal dyrkes, er der brug
for en dyb brøndboring.
En sådan brøndboring koster cirka
25.000 kroner.

Foto: Rune-Christoffer Dragsdahl

Det er muligt at støtte brønden helt
eller delvist – bare skriv til Rune-Christoffer på rc@aktionb.dk eller ring til
sekretariatet på 35 85 03 15.

OVERSIGT OVER NYLIG AFSENDT PROJEKTSTØTTE

På forhånd hjerteligt tak for støtten!
Rune-Christoffer Dragsdahl

OVERSIGT OVER NYLIG AFSENDT
FADDERSKABSSTØTTE

Støtte til vandrensningssystem på SRDs skole

21.000 kr

Støtte til legeredskaber/legeplads hos SRD

10.500 kr

St. Thomas

34.950 kr

Støtte til idealskolen hos ARM

68.240 kr

St. Thomas

9.930 kr

Støtte til vegetarisk mad hos ARM

10.000 kr

Bala Mandir

14.760 kr

Støtte til enkebørn hos Cecowor

50.000 kr

St. Thomas

28.725 kr

Støtte til drømmeskolen hos Cecowor

70.000 kr

Støtte til regnskabsmedarbejder hos Cecowor

10.100 kr

Støtte til solceller hos SRD

68.500 kr
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Kære kreative/idérige læsere - se her !
Aktion Børnehjælp har modtaget et
tilbud om at overtage ’Dukke- og legetøjsmuseet Livøvej 41’ som en gave
fra ’Foreningen Livøvej 41’, der for 16
-17 år siden blev dannet med det ene
formål at støtte de svagest stillede
børn i Indien. Fra 2017 kan foreningen, på grund af sygdom, ikke drive
museet videre.
De resterende værdier skal selvfølgelig bruges som oprindeligt bestemt –
som et rimeligt beløb til Aktion Børnehjælps arbejde for yderst fattige
skolebørn i Indien. Derfor har Museet

og Aktion Børnehjælp aftalt et samarbejde. Lige nu har vi et par tusinde
dukker og gammelt legetøj stående i
det nuværende dukkemuseum i Rønbjerg ved Ranum. Vi vil først undersøge, om museet kan videreføres et
andet sted i landet, dernæst om det
kan sælges i sin helhed til en god pris.
Det er her, vi håber, at vi kan trække
på jeres iderigdom, kreativitet og
viden. Du kan være os en værdifuld
hjælp ved at nævne os for dukkeinteresserede og -udstillere, der vil overtage, købe, udvide el. lign.

Vil du vide mere, så ring/skriv til Irene
og Arne Kær Nielsen (tlf. 98 67 77 75
/galmus@hotmail.dk), som har stået
for etablering og den mangeårige
drift af museet. Du kan også klikke
ind på www.dukkemuseum.dk, hvor
du kan finde meget mere tekst, billeder, åbningstider mm. samt en invitation til at besøge dukkemuseet, så du
kan se hvordan det i virkeligheden ser
ud.
De venligste hilsner
Irene & Arne Kær Nielsen /
Aktion Børnehjælp

Foto: Legetøjs- og Dukkemuseum og Galleri Livøvej 41
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Børnehjælp og Bollywood
“Hvor er Aktion Børnehjælp repræsenteret?”, “Hvordan bliver man fadder?” og “Hvilke udviklingsprojekter
har I?” var bare nogle af de spørgsmål,
de frivillige fra Aktion Børnehjælp
måtte svare på til årets Bollywoodfest på Østerbro. Scenen var det nye
kulturcenter Kildevæld, vejret var
usædvanligt varmt, og både duften
og stemningen var umiskendelig indisk!

Foto: Bjørn Starup
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Mellem boder med Samosa, Mango
Lassi og farvestrålende gevandter
havde Aktion Børnehjælp slået sin
stand op. En stand der, udover at være
spækket med engagerede frivillige,
også bød på en quiz, hvor man kunne
vinde et eksemplar af “Indien - verdens næste stormagt” af Thomas Sehested.

Efter en dag med en masse flot dans,
sang og musik, vil vi i Aktion Børnehjælp gerne sige mange tak til alle,
der kom hen til vores stand og ikke
mindst tak for alle donationerne. Takket være jer, kan vi fortsat kæmpe for
at forbedre vilkårene for Indiens børn
og unge.
Bjørn Starup

Man siger ikke nej til en god nyhed

Udenrigsminister Kristian Jensen
gjorde det. Enhedslistens Johanne
Schmidt Nielsen gjorde det. Selveste
Nelson Mandelas datter Samkelisiwe
Mhlanga gjorde det. Men ikke mindst
gjorde en masse frivillige fra velgørende organisationer det, heriblandt
Aktion Børnehjælp.
Ligesom sidste år var flere danske politikere stået tidligt op fredag d. 9.
september, inklusiv sekretariatet og
flere frivillige fra Aktion Børnehjælp.
Opgaven var dog den samme for alle:
uddeling af aviser og juice på vegne af
Verdens Bedste Nyheder. På Flintholm station sagde vi godmorgen til

mange travle pendlere, der vågnede
op ved tilbuddet om en juice. Også i
Århus var vi repræsenteret.
Københavnere, der er på vej til arbejde, har sjældent tid til at sænke farten
mellem tog- og busskiftene, men når
vi spurgte dem friskt og med et smil
på læben: ”Vil du ikke have en god
nyhed?” var de nødt til at stoppe op.
Man kan ikke sige nej til en god nyhed
uden at føle sig en smule fjollet, og
slet ikke når nyheden leveres sammen
med en juice. Dette var også erfaringen i Århus, hvor 600 brikker juice
hurtigt blev delt ud af Aktion Børnehjælps repræsentanter.

Det er den positive indstilling, som
Verdens Bedste Nyheder forsøger at
bevare. Som en uafhængig medieplatform belyser Verdens Bedste Nyheder udviklingslandenes udfordringer og problemer, men ikke mindst
også fremskridtene, potentialerne og
løsningerne. Det er nemlig de gode
resultater, der giver os modet og
håbet til at fortsætte vores arbejde,
og derfor siger vi på gensyn til Verdens Bedste Nyheder og de morgenfriske københavnere og århusianere.
Astrid Vester Axelsen
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Velkommen til . . .
Bodil Trier,
Projektleder og fundraiser
Bodil er allerede
godt i gang med at
få samspillet mellem
frivillige, praktikanter og ansatte til at
gå op i en højere
enhed. Det overordnede mål er for
Bodil, såvel som for resten af Aktion
Børnehjælp, at få fokus på de udsatte
børn og unge i Indien. Med Bodils
gode blanding af praktisk erfaring og
smittende gå-på-mod er vi allerede et
skridt nærmere.
Astrid Ahlberg, Projektpraktikant
Astrid beskæftiger
sig med implementering og monitorering af Aktion Børnehjælps projekter.
Derudover indgår
hun som en aktiv del af Projektudvalget. Astrid har netop været i Indien
for at besøge flere af Aktion Børnehjælps projekter og afholde workshops for nogle af organisationens indiske partnere. Astrid har en bachelor
i udviklingsstudier fra Lund Universitet.

Astrid Vester Axelsen,
Partnerskabspraktikant
I løbet af de næste
fire måneder skal
Astrid være med til
at koordinere opstarten af Aktion
Børnehjælps praktikprogram i Indien. Derudover assisterer hun med fundraising og virksomhedskontakt. Astrid har en bachelor i almen engelsk og er på nuværende tidspunkt i gang med sin kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation på Aalborg
Universitet.
Julie Hallas Jørgensen,
Kommunikationspraktikant
Julie beskæftiger sig
med udvikling af det
månedlige
e-nyhedsbrev og blogindlæg samt opdatering af vores hjemmeside. Hun har også ansvaret for at
holde jer opdateret om Aktion Børnehjælps arbejde på de sociale medier.
Derudover indgår hun som en aktiv
del af Kommunikationsudvalget. Julie
er i gang med sin bachelor i antropologi på Københavns Universitet.

Gør som mange andre, bliv
frivillig i Aktion Børnehjælp
Vil du også være med til at gøre en
forskel for udsatte børn i Indien?
Som frivillig har du mulighed for
at engagere dig på mange forskellige måder. Du kan blive frivillig i
vores genbrugsbutikker i Silkeborg og Ranum og i lokalkomiteen i Århus, eller du kan give en
hånd med, når der skal arrangeres
velgørende events. Er du en haj til
formidling og historiefortælling,
er der også rig mulighed for at
bidrage til Aktion Børnehjælps

kommunikations- og oplysningsarbejde.
Ønsker du at blive frivillig i Aktion
Børnehjælp, eller har du yderligere spørgsmål til, hvordan du kan
bidrage som frivillig kontakt os da
venligst per tlf. 35 85 03 15 eller
via mail kontakt@aktionb.dk.
Du kan også læse mere om, hvordan du kan bidrage med dine erfaringer og interesser på
www.aktionb.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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Foreningen Aktion Børnehjælps Venner
Bliv medlem i dag og hjælp
udsatte børn i Indien med
sundhed og uddannelse.
Foreningen Aktion Børnehjælps Venner er en medlemsbaseret støtteforening, der støtter Aktion Børnehjælps
arbejde via medlemsdonationer samt
ved at søge specifikke puljer og fonde,
som Aktion Børnehjælp ikke selv har
adgang til. Visse puljer og fonde kræver dog et vist antal foreningsmedlemmer. Jo flere medlemmer vi har, jo
større mulighed har vi således for at
tiltrække funding og støtte til Aktion

Børnehjælps indsatser i Indien. Derfor
beder vi dig om at blive medlem i dag.

Bliv en del af fællesskabet for
100 kr. om året. Indbetal på
kontonummer 9385-4585210728

Den økonomiske støtte, som foreningen bidrager med, vil på sigt gøre det
muligt at styrke vores indiske partnere og hjælpe endnu flere børn og
unge. Som medlem af Aktion Børnehjælps Venner er du således med til at
sikre sårbare børn adgang til uddannelse og sundhed. Samtidig vil du som
medlem af foreningen få gavn af en
række attraktive fordele: gratis arrangementer, rabatter samt indflydelse
på aktiviteter, budget og ledelse.

Husk at angive din e-mail eller dit telefonnummer i tekstfeltet til beløbsmodtageren. Du vil efterfølgende
modtage en velkomsthilsen med vedtægter og dit medlemsnr. Har du
spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Marie Louise Wright per telefon 21 18 71 24 eller via mail kontakt@aktionbvenner.dk.
Julie Hallas Jørgensen
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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
bjarnehartoft@aktionb.dk
C.P.C
Maria José de Prado
Hvilevej 20, 2900 Hellerup
mariajose_deprado@mail.dk
Cecowor
Tinne Midtgaard
Stærkendevej 153,
2640 Hedehusene
tinnemidtgaard@aktionb.dk
Kanyakumari
Lise Münkel
Lystrupvej 11, 4640 Faxe
liselystrup@ofir.dk

30 30 83 70

Genbrugsbutikker & Lokalkomiteer

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

Genbrugsbutikken i Silkeborg
Frederiksberggade 21, 8600 Silkeborg
Åbningstider:
ma. 10-17, ti.-to. 12-17, 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

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

Andreas Aae
andreas.aae@gmail.com
46 15 05 70

Nina Milling Riiser
ninja_nin@hotmail.com
Louise Risum Mortensen
louise.risum.mt@gmail.com

39 61 22 99

31 39 38 68

23 66 61 39

Tinne Midtgaard
tinnemidtgaard@aktionb.dk

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

Lokalkomiteen i Århus:
Karin Høy (24 42 20 48)
Skovvangsvej 189, 2 th, 8200 Århus N
karinhoey@hotmail.com

Jacob Møller
jacobmoller@aktionb.dk
Aktivitetsudvalget
Sofia Urban Sørensen (kontaktperson)
sofia@sorensen.net
Kommunikationsudvalget
Bodil Trier (kontaktperson)
bodiltrier@aktionb.dk
Projektudvalget
Anja Nielsen (kontaktperson)
anjanielsen@aktionb.dk

AKTION
BØRNEHJÆLP
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Diverse kontaktpersoner

Aktion Dynehjælp / Get a Blanket
getablanket@aktionb.dk

www.aktionb.dk

Facebook “f ” Logo

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

Støtte og bidrag
Tilmeld dig BetalingsService (BS)
Gør som mange af vores faddere og bidragsydere og tilmeld dig BetalingsService. Det er gratis for dig og nemmere for
sekretariatet.
Vi ønsker at hjælpe så mange børn så
godt som muligt, og derfor beder vi dig
bruge BetalingsService, når DU hjælper
børn og unge i Indien. Vi arbejder hele
tiden på at holde udgifterne til administration nede og hjælpe flest muligt. Du
kan støtte en gang om måneden, kvartalsvis, halv- eller helårligt. Du bestemmer.

Du kan tilmelde dig BetalingsService eller
opdatere dine informationer ved at oplyse følgende til sekretariatet:
Send en mail til:
Klausiversen@aktionb.dk, ring til sekretariatet på tlf. 35850315 eller udfyld
blanketten og send den til

Aktion Børnehjælp
Vermundsgade 38A, 2.th.
2100 København Ø
Kontakt gerne sekretariatet, hvis du er i
tvivl om noget. På forhånd mange tak.

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

Beløbsstørrelse:_______________________

Adresse: _____________________________

Startdato:____________________________
(mindst en måned frem)

Postnr. og by: _________________________

• 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.
• 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.
• 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)

❑ Tilmelding ❑ Ændring
Evt. CPR- el. CVR/SE-nummer
(i forbindelse med indberetning til SKAT):
___________________________________
Email-adresse:_________________________
Tlf.nr.:______________________________

Betalingshyppighed:
❑ måned
❑ kvartalsvis
❑ halvår
❑ helårligt
Betalingsformål:
❑ Projektstøtte
❑ Fadderskabsprogram

Bidragydernr.:_________________________
(står ovenover dit navn på bagsiden af bladet udfyldes evt. af Aktion Børnehjælp)

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

ID 47770

Kære alle frivillige, faddere, venner,
gavegivere, virksomheder, fonde og alle jer
andre, der hver dag gør en stor forskel for
børn og unge i Indien.
Jeres støtte og opbakning til uddannelse og
sundhed for de sårbare børn i Indien betyder
en verden til forskel. Alle mennesker har
grundlæggende rettigheder, som omsorg, mad
og uddannelse og i fællesskab giver vi børnene
en bedre fremtid.

TAK

