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Giv det videre!
Det er forår og alting spirer og gror. I dette nummer af Aktion Børnehjælp Nyt, har vi fokus på
hvordan den hjælp vi bidrager med spirer og gror,
og hvordan den får mennesker til at spire og gro.
Når du er færdig med at læse bladet, må du
hjertens gerne give det videre, så kendskabet til
Aktion Børnehjælp også kan spire og gro.

Sund forandring, som varer ved
Indien er et land, som bugner af
lækker mad – hvis man altså besøger landet som udlænding eller tilhører overklassen eller middelklassen.
For op mod halvdelen af Indiens
børn under fem år er underernærede. Det giver dem mén for livet.
Årsagerne er mange, men de primære årsager er generel fattigdom samt dårlig sanitet. Det betyder, at sygdomme alt for nemt
spredes, og at børnene optager for
lidt af den mad, de spiser.
De seneste år har Aktion Børnehjælps dygtige frivillige og medarbejdere skaffet midler til tre store
projekter, som alle beskæftiger sig
med at forbedre sundheden blandt
titusindvis af Indiens fattige børn
og deres familier. Projekterne gennemføres i et tæt samarbejde med
vores fremragende partnere i Indien.
I dette nummer kan du blandt
andet læse om: Et projekt der arbejder for at skabe sund ernæring
for børn af stammefolk, et landbrugsprojekt som skal bekæmpe

fejlernæring og kvinden Sabitri,
der har mærket på egen krop, hvor
galt det kan gå, når man lever med
dårlig sanitet, og som nu arbejder
på projektet Sanitet og sundhed,
med et ønske om at forbedre forholdene for andre.
Som du kan læse, tager alle tre projekter fat i de grundlæggende problemer, og ruster lokalsamfundene
til en varig forbedring.

lig om os til andre, og giv gerne
dette blad videre, når du har læst
det.
Vi fortsætter med at lave store
projekter, som gavner den helt basale sundhed for titusindvis af børn
og deres familier i Indien.
Tak for din støtte til vores arbejde
– og rigtig god læselyst!
Hjertelige hilsener

Projekterne er støttet af store
fonde og en statslig pulje under
DANIDA. Denne støtte inkluderer
dog kun en brøkdel af udgifterne
til vores fantastisk dygtige danske
programleder, som er helt afgørende for, at denne slags projekter
bliver til virkelighed og gennemføres med en meget høj kvalitet.

Rune-Christoffer
Dragsdahl
Bestyrelsesformand

Vi kunne ikke gøre alt dette uden
din hjælp. Vi vil selvfølgelig gerne
kunne gennemføre flere af denne
type projekter, som inddrager de
indiske lokalsamfund i at gribe fat i
de strukturelle problemer, som er
årsagen til fattigdom og underernæring. Derfor ville det være dejligt, hvis endnu flere kendte til Aktion Børnehjælp – så fortæl ende-
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Når udviklingsprojekter giver dobbelt succes
af Mathilde Nielsen, praktikant i Aktion Børnehjælp
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Vi har tidligere bragt en artikel om
konsekvenserne af dårlige sanitære
vaner, og hvordan de kan brydes. I
denne artikel skal du møde Fr. Sabitri
Jena, der er projektleder på Sanitet og
Sundhed. Hun har på egen krop mærket nogle af disse konsekvenser, og
bruger nu sin erfaring som motivation
i sit arbejde ved ARM – et arbejde der
samtidig har givet hende styrke og
selvtillid.
Oplevede selv konsekvenserne af
dårlig sanitet
I foråret 2017 var Sabitri gravid i fjerde måned, da hun pludselig blev syg
med diarré og opkast. For at slå symptomerne ned fik hun to indsprøjtninger af sin lokale læge, men tilstanden
forværredes, og hun endte med at
tabe det ufødte barn. Sabitri blev indlagt på hospitalet, hvor lægerne
kunne fortælle hende, at hendes sygdom skyldtes ringe sanitet. Og årsagen til at hun tabte barnet var den
høje dosis medicin, hun havde fået
hos lægen. Tabet var hårdt for Sabitri,
men hun valgte at vende det til motivation, og arbejde hårdt på at forbedre det generelle sanitetsniveau – for
som hun siger:“Hvis saniteten ikke er
god, risikerer gravide at miste deres
barn og opleve den smerte det forårsager både følelsesmæssigt og psykisk.”
Styrket af arbejdet med projektet
Sabitri var ikke ekspert på området,

Projektet Sanitet og Sundhed er i fuld
gang, og vi ser tydeligt de positive resultater af arbejdet. Gennem udbredelse af viden hjælper vores partner
ARM med at ændre lokal
befolkningens vaner med at besørge i
det fri.

kunne?” Og siden da har Sabitri fået
hjælp til at lære alle de nye færdigheder, som hun nu mestrer.

“

Jeg har opnået stor styrke ved dette
projekt, og jeg har stor tillid til, at jeg
- fortæller
er i stand til at klare alt!
Sabitri.

da hun startede arbejdet som projektkoordinator på Sanitet og Sundhed. Næsten alt ved stillingen var nyt
– lige fra teamledelse til arbejdsmetoder i projektet. I begyndelsen snakkede hun ikke med nogen, om de problemer hun oplevede. Det var stressende, og hun begyndte at betvivle
sig selv og sine kvalifikationer – hun
begyndte endda at søge efter andet
arbejde. Men da hun endelig åbnede
op for sine kollegaer ved ARM, svarede de: ”JO, du KAN klare det!” Og de
refererede til Aktions Børnehjælps
kvindelige projektkoordinatorer ”De
kan klare det, så hvorfor skulle du ikke

”

Og det er ikke kun Sabitri selv, der har
mærket en forskel. Hendes mand kan
se, hvor meget hun er vokset med opgaven. Han er meget stolt af det arbejde Sabitri, ARM og Aktion Børnehjælp gør, og påpeger, at dét er rigtigt
og brugbart – og som han siger:
“At lære en kvinde at sy, er ikke selvstændighedsgørende, det er “blot” en
færdighed. Men at give en kvinde mulighed for at vokse personligt – det er
I SANDHED selvstændighedsgørende.”
Projektet foregår i Balasoredistriktet i
delstaten Orissa, Indien i samarbejde
med Alternative for Rural Movement
(ARM)
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Ernæring og bæredygtigt landbrug i fokus
Af Mette Olsen, frivillig i Aktion Børnehjælp

Det er en basal menneskeret ikke at gå sulten i seng. Alligevel sulter ca. 200 millioner
mennesker i Indien. I Aktion Børnehjælp arbejder vi derfor for at sikre fødevarer med
tilstrækkelig og nærende måltider for de mest udsatte.

Fødevaresikkerhed for hundredvis af
børnefamilier
Aktion Børnehjælp har i januar 2018
startet et nyt projekt i samarbejde
med vores lokale indiske partner,
ARM. Her sætter vi fokus på fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug.
Projektet har til formål at sikre næringsrig mad blandt Indiens fattige
landsbybeboere i et af Indiens mest
udsatte områder, hvor de fleste har
landbrug som primær indtægtskilde.
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Vi underviser og støtter en del af
landsbyboerne, der skal være med til
at præge udviklingen i landsbyen. Her
kommer kvinderne til at spille en central rolle.
Kendskab til ernæring skal udbredes
Projektet skal først og fremmest gøre
lokalbefolkningen bevidst om underernæring, fejlernæring, ernæring
under graviditet og af spæd- og småbørn. Projektet skal oplyse de lokale
om årsager og effekter af ernæring,
og motivere dem til at handle for at

forbedre deres situation. Bønderne
organiseres i mindre grupper, hvor de
arbejder sammen og lærer af hinanden. I grupperne undervises og støttes de i at lave køkkenhaver. Og de
hjælpes til at forbedre deres produktion på marken ved hjælp af simple bæredygtige landbrugsmetoder.
En mulighed for forandring
Som det er i dag, er bønderne i en
meget dårlig situation. Tilbagevendende oversvømmelser og ugunstige
vejrforhold gør, at bønderne ofte mister deres afgrøder. Dette tvinger
dem ind i en negativ gældsspiral for at
overleve, og de føler sig nødsaget til
at sælge til lave priser, da de bliver
presset af forhandlere, de står i gæld
til. Gennem projektet får bønderne
mulighed for at spare op og tage små
lån. Og der indføres en speciel type
ris, som kan klare op til 15 dage under
vand uden at gå til grunde. Resultatet
er selvforsyning i op til 12 måneder
frem for 2-5 måneder om året. Dette
er bare nogle af måderne, vi vil støtte
lokalbefolkningen med større føde
varesikkerhed. Der skal blandt andet
også sættes fokus på køkkenhaver
med mere varierede afgrøder, så de
kan få en mere ernæringsrigtig kost.
Projektets realiseres i Baliapal Block,
Balasore distrikt, Orissa, Indien i
samarbejde med Alternative for Rural
Movement (ARM).

Vi leverer hverken sække med mad eller dyre
landbrugsmaskiner. Vi støtter børnefamilierne,
så de får mulighed for arbejde og producere sig
selv ud af fattigdom og få nærende mad på
bordet – både i dag og langt ud i fremtiden.

Vi arbejder med ca. 14.500 landsbyfolk, hvoraf 400 af disse kapacitetsopbygges og får undervisning i ernæring og landbrug.
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Sundhed forbedres blandt børn og mødre
Af Camilla Sternberg, frivillig i Aktion Børnehjælp

I landsbyerne er der store sund
hedsproblemer. Fejlernæring blandt
nyfødte og børn under 5 år er et
udbredt problem, som har stor
indflydelse på børnenes mentale og
fysiske udvikling. Fejlernæring blandt
børnene starter allerede under
graviditeten, da de fleste mødre lider
af anæmi (blodmangel). Mødrenes
anæmiske tilstand påvirker ikke alene
deres eget helbred, men også fostrets,
samt muligheden for at producere
nok mælk til amning. For at komme
nogle af disse problemer til livs
realiserer vi, i samarbejde med vores
partner SEEDS (Socio- Economic
Educational Development Society),
projektet ’Sundhed og Læring’ i syv
landsbyer.
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Graviditets- og efterfødselspleje
I projektet udføres der jævnlige sundhedstjek af børn og mødre, der rådgives om medicin, og sundhedshjælpere opkvalificeres for at sikre, at børn
og deres mødre er raske og får en
sund kost.
Sita på 25 år er glad for at være en del
af projektets ernæringsprogram.
Hendes første barn var sundt og raskt
ved fødslen, men blev i tiden efter
fejl
ernæret på grund af mangel på
brystmælk. Sita har nu fået sit andet
barn, og hun får jævnligt vejledning af
projektets sundhedshjælpere i forhold til barnets fysiske og mentale
udvikling. Sita ammer stadig, og barnet har det godt.

Ramlaxmi bliver også overvåget og
vejledt af projektets sundhedskoordinator. Hun blev som 19-årig gravid
med sit første barn. Det var ikke planlagt, og hun kendte ikke de konsekvenser, det førte med sig at være
gravid i så ung en alder. Under graviditeten havde hun problemer med sin
vægt, og barnet blev født alt for tidligt. Ramlaxmi er i dag 22 år, og gravid
i 7. måned med sit andet barn. Sundhedskoordinatoren følger hendes
graviditet, og både Ramlaxmi og barnet er raske.
Oplysning omkring folsyre
Poorna er sundhedskoordinator hos
SEEDS. Hun deltager aktivt i regeringens sundhedsarrangementer. Hun
ledsager lærere og sundhedshjælpere
under deres faste besøg rundt i landsbyerne for at opfordre børn til at gå i
skole. Samtidig benytter hun lejligheden til at oplyse mødre om fordelene
ved at tage folsyre under graviditeten.
Poorna tager også til andre nærliggende landsbyer for at udføre sundhedstjek og overvåge gravide og ammende mødres ernæring og vækst.
Køkkenhaver forbedrer ernæring
Som en del af projektet opfordres forældre også til at lave køkkenhaver.
Easwar Reddys forældre deltog i et
forældremøde på skolen, hvor det
kom frem, at familien har et stort om-

råde bag deres hus, som ikke bliver
brugt til noget. SEEDS opfordrede
derfor familien Reddy til at dyrke
deres baghave, og nogle måneder
senere gav haven et flot udbytte.
Familien har nu set fordelene ved at

dyrke jorden, og de er blevet et
forbillede for andre familier i området.
Baghaven er synlig for de omkring
liggende huse - derfor håber SEEDS,
at det kan inspirere andre til også at
lave en køkkenhave.

Sundhed og læring (Choices,
Childhood and Rights for
Indigenous Children) er et
projekt, der skal hjælpe
mødre med sundhed og
ernæring for dem selv og
deres børn, både under og
efter graviditeten.
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Faddere på SU
Af Mathilde Nielsen,
praktikant i Aktion Børnehjælp

I Danmark har alle ret til gratis skolegang – ja, vi får endda SU for at studere på videregående uddannelser. Så
det kan være svært at forestille sig,
ikke at have gået i folkeskole, men det
er virkeligheden for mange indiske
børn. Der kan være mange forskellige
årsager til, at et barn ikke går i skole –
ofte er det af økonomiske årsager.
Fra tanke til handling
Jeg har flere gange tænkt på at blive
fadder for et barn, der har brug for
støtte til uddannelse og sundhed. Jeg
ved faktisk ikke, hvorfor jeg aldrig har
fået tilmeldt mig et fadderskabsprogram. Der er jo så mange bud. Måske
er det prisen? Eller måske er det mere
tanken om, at min støtte hjælper ét
barn og ikke flere? Jeg er ikke sikker,
men da jeg startede som praktikant
ved Aktion Børnehjælp i februar 2018,
besluttede jeg mig for, at nu skulle det
være!
Sammen om at give
Hver gang jeg har overvejet at blive
fadder, har jeg tænkt, at det ville være
dejligt at dele fadderskabet med
nogen. Så har man dét, at samles om
og glædes over. Jeg ringede til min
veninde Julie, som jeg har lært at
kende gennem min uddannelse. Vi
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deler en forkærlighed for alt, hvad der
har med Indien at gøre, lige fra chai-te
til de farvestrålende indiske Bolly
woodfilm. Vi har begge rejst meget i
Indien og har både set landets smukke og mere dystre sider.
”Det lyder spændende” svarede Julie,
da jeg spurgte, om hun ville dele et
fadderskab med mig.
Jeg fortalte Julie om de forskellige fadderskaber Aktion Børnehjælp tilbyder, og vi blev hurtigt enige om, at
dele et gruppefadderskab.
”Jeg synes, at det er et godt fadderskabsprogram, hvor vi som faddere
kan glæde os til opdateringer om børnene. Lad os gøre det!” sagde Julie.
Det er kun den ene af os, der kan være
tilmeldt, men betalingen fungerer
nemt. Den ene af os sørger bare for
en fast overførsel til den anden, så det
er ikke noget problem.
”Skulle der være nogen problemer, så
svarer prisen jo ca. til en kop kaffe og
en croissant på enhver kaffebar, så
den ene kan jo bare give kaffe og croissant på vores yndlingscafé en gang
om måneden” tilføjede jeg grinende.
Det er en super god måde at hjælpe
på, når der ikke står så mange penge
på kontoen.
Så let kan det gøres, også selvom man
er på SU.

Vi glæder os til at læse den første
opdatering fra børnene sammen
over en kop kaffe.
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En lærers blik på uddannelse i Indien og Danmark
Af Sidsel Lieknins Vestertjele, Ambassadør hos Aktion Børnehjælp

Læring og uddannelse er dynamiske
begreber, der ændrer sig efter tid,
kontekst og kontinent. Derfor var det
ikke let at opridse forskellen på uddannelse i Danmark og Indien – så for
at skrive denne artikel, søgte jeg vidt
og bredt efter viden på området.
Lærere og ledere med samme
visioner
I 2016 besøgte jeg to af vores børnehjemsskoler i Indien sammen med bestyrelsesformand Rune-Christoffer.
Jeg ankom både som ung lærerstuderende, ambassadør for Aktion Børnehjælp, og med en baggrund som bortadopteret indisk barn, der selv tilbragte sit første halvandet leveår på
et børnehjem i det vestlige Indien.
Det var derfor med en blanding af følelser, forventninger og faglig viden,
at jeg gik ind til denne rejse. Noget af
det jeg fandt frem til var, at både danske og indiske skoleledere og skolelærere har mange af de samme visioner,
og at de ligeledes begge steder forsøger at imødekomme disse i en kompleks skolehverdag.
Klasseværelset er skyggen fra et træ
Den umiddelbare forskel på de skoler
jeg besøgte i Indien og danske skoler,
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er faciliteterne. I Indien undervises
eleverne i skyggen fra et træ, mens en
varm brise gør de 40 graders varme
mindre trykkende. I Danmark sker
udendørsundervisning kun som et aktivt og bevidst valg væk fra klasselokalet – og aldrig under så høje temperaturer. I den danske folkeskole har
jeg både set og selv praktiseret meget
varieret undervisning med gruppearbejde, individuel opgaveløsning, læreroplæg og aktive undervisningsformer. Dette så jeg sjældent i Indien,
hvor læreren primært underviste med
pegepind foran tavle og lyttende skolebørn.
Det er noget helt særligt, når
lærere gør børn til elever. Men det
er næsten endnu smukkere, når
elever gør voksne til kompetente
undervisere.
Jeg bemærkede også, at indiske lærere og ledere ofte legede med eleverne
i pausen, hvilket jeg ikke har set på
samme måde i Danmark. Legen bruger de til at skabe tillid mellem lærere
og elever, og min oplevelse var, at
dette lykkedes. De fleste elever var
ofte åbne, søgende og interesseret i
at lege med de besøgende – og det

tolker jeg som en indikation på
trivsel.
Arbejdet med elever i sorg
I forbindelse med min lærer
uddannelse undersøgte jeg, hvilken betydning relations
arbejde
kan have for elever i sorg på en
dansk og en indisk skole. Her fandt
jeg, at trivselsarbejdet og kontakten til barnets familie er utrolig
vigtig i forsøget på at imødekomme elever, der eksempelvis har mistet en eller begge forældre. Og
det er mit indtryk, at lærere og ledere på både de danske og indiske
skoler, jeg har besøgt, også her
deler visioner om at skabe de bedste betingelser for netop deres
elever.
Du gør en stor forskel!
Alle børn i verden fortjener
muligheden for at uddanne sig –
og mest af alt fortjener alle børn i
verden en sund og god opvækst
med både omsorg og tryghed.
Derfor vil jeg igen takke jer alle for
at støtte Aktion Børnehjælp I gør en stor forskel!
Kærligst,
Sidsel Lieknins
Vestertjele

I Indien undervises børnene i skyggen fra et træ, i Danmark sker undervisning udenfor kun som et aktivt valg
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Siva Murugan fik
uddannelse med støtte
fra Aktion Børnehjælp
Af Bodil Trier

Da Sivas mor døde for 25 år siden, var
han kun fire år gammel og hans far
anede ikke sine levende råd. Faderen
havde hørt, at man vist kunne få hjælp
til uddannelse i Ashrammen i Kanyakumari, og det blev starten på en solid
støtte til skolegang og udvikling, der
har betydet alverden for Siva Murugan.
Siva fik en fadder og har gennem sin
barndom og opvækst vist både talent
og kærlighed til atletik men især til
det boglige. Efter at Siva afsluttede
grundskolen med støtte fra Aktion
Børnehjælps fadderskabsprogram,
fortsatte han med at læse handel på
universitetet. Først blev han bachelor,
og i dag har han en kandidatgrad i
Handel og økonomi.

Siva er bare én ud af mange unge mennesker, for hvem et fadderskab har være helt
afgørende for, at de i dag har arbejde og
kan bidrage til en positiv udvikling.
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En julebod i Aarhus betyder uddannelse
til unge kvinder i Indien det næste år
Af Mathilde Nielsen, praktikant i Aktion Børnehjælp

Med en god idé og handlekraft, kan
man komme langt. Det har en af
Aktion Børnehjælps trofaste frivillige,
Kirsten Sloth Lave, bevist. Kirsten viderefører en lang og dejlig tradition
for at strikke i den gode sags tjeneste.
Allerede i oktober måned 2017 var
forberedelserne til juleboden på plejecenteret Fortegården i Risskov tæt
ved Aarhus i fuld gang. Kirsten ringede rundt til frivillige, venner og bekendte, der kunne bidrage med julestrik, mens hun planlagde, hvordan
juleboden skulle se ud og udvalgte,
hvad der skulle sælges i den. I boden
kunne man blandt andet glæde sig
selv eller andre med køb af hjemmestrikkede huer og håndlavede nisser,
kreeret af adskillige frivillige.
”Der bliver strikket ting til juleboden
hele året. Det kan være en fordel at
strikke julesager i januar og februar –
der er julestrikkerbøgerne på biblioteket ikke udlånt!” fortæller Kirsten,
med et grin.
Det er vigtigt at kvinderne får
uddannelse
Det ligger Kirsten meget på sinde at
støtte kvinder, så de får en bedre position i samfundet, og den bedste vej

Da Kirstens julebod lukkede den 14. december 2017, var hele 8.500 kr. blevet indsamlet!
Det dækker uddannelse til halvanden sygeplejerske i et år.

er at give dem muligheder for uddannelse. En uddannet kvinde forsørger
ikke blot sig selv, hun sørger også for
at hendes egne børn får en uddannelse og er sunde og raske.”Derfor giver
det så god mening for mig at samle
alle de andre frivilliges bidrag og at vi i
fællesskab hjælper unge indiske kvinder på vej” – fortæller Kirsten.

sten og de andre frivillige med i præcis, hvad deres flotte støtte går til.
Dét skaber motivation blandt de frivillige og sætter skub i salget, kan Kirsten berette.
En stor tak til Kirsten og alle de
frivillige, der er med til at sikre
uddannelse til endnu flere unge
kvinder i Indien!

Gennem de halvårlige breve fra de indiske samarbejdspartnere følger Kir-
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Revisor, sælger, regnskabsfører, fotograf, fysioterapeut, økonom og
HR- og personalemedarbejder…
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Med en god grundskoleuddannelse
og opbakning i livet, er det muligt at
udvikle sig og bidrage positivt til både
samfund og familie. Og lykkeligvis har
mange af de børn, der siden 1970’erne
har modtaget støtte fra faddere, kunnet uddanne sig og ”blive til noget”.

Det skyldes både de mange faddere
og andre bidragsydere, der trofast
har støttet og støtter uddannelsen af
udsatte børn og unge gennem Aktion
Børnehjælp.
Her er en lille hilsen fra en af dem.
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Nyhedsbrev

Ekstra støtte

MobilePay

Vidste du at Aktion Børnehjælp
også deler historier om, hvordan
det går i Indien via et elektronisk
nyhedsbrev? Du kan gå ind på
www.aktionboernhjaelp.dk/
nederst på siden og skrive dig op
med din emailadresse, så vil du
modtage korte nyheder ca. en
gang om måneden

Du kan fortsat støtte indsatserne
i Indien og hjælpe børn og unge
ved at benytte vores bankkonto:
1551-5401321.
Ved betaling fra udlandet benyt:
IBAN-nr.: DK1730000005401321.
Du kan også støtte fadderskabs
programmet på bankkonto:
1551-6122000.
Ved betaling fra udlandet benyt:
IBAN-nr.: DK1730000006122000.

Husk at du også kan hjælpe og
støtte uddannelse og sundhed
for udsatte børn via MobilePay.
Vi har fået nyt MobilePay nr.
92188.

Aktion Børnehjælp på
Facebook
Hjælp os med at fortælle
omverdenen om arbejdet i Indien.
Følg, del og like opslag:

facebook.com/AktionBoernehjaelp
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Vi vil så gerne høre fra dig, ring eller skriv til os
Fadderskabsprogrammet
Asha Nivas / Year of the Child
Knud Rehder
knudrehder@aktionb.dk
Bala Mandir & St. Thomas Hospital
Torben Ibsen & Karen-Lise Kjeldset
torbenibsen@aktionb.dk
Shanthi Bhavan / Stella Maris
Bjarne Hartoft
bjarnehartoft@aktionb.dk
C.P.C
Maria José de Prado
mariajose_deprado@aktionb.dk
Cecowor
Tinne Midtgaard
tinnemidtgaard@aktionb.dk
Kanyakumari
Lise Münkel
liselystrup@aktionb.dk

Diverse kontaktpersoner

Genbrugsbutikker & Lokalkomiteer

30 30 83 70

Bestyrelsen
Rune-Christoffer Dragsdahl (formand)
Romsdalsgade 2, 3.tv.,
2300 København S
rc@aktionb.dk

46 15 05 70

Aktion Børnehjælps Venner
Eva Løvschall Haugaard Pedersen (kontaktperson)
EvaHaugaard@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)

25 37 05 68

39 61 22 99

Kommunikationsgruppen
Bodil Trier (kontaktperson)
bodiltrier@aktionb.dk

31 39 38 68

Projektudvalget
Anja Nielsen (kontaktperson)
anjanielsen@aktionb.dk

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

23 66 61 39
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Afs.:
Aktion Børnehjælp
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2.th.
2100 København Ø

ID 47770

Tusind tak
Thank you

AKTION
BØRNEHJÆLP

