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Kære læser
Som du ved, lever Indiens fattige
og udsatte med store udfordrin
ger. For eksempel manglende op
fyldelse af børns mest basale ret
tigheder, herunder manglende ad
gang til vital behandling ved syg
dom.
I dette nummer af Aktion Børne
hjælp Nyt kan du læse om, hvor
dan vores indiske samarbejdspart
nere med en fantastisk indsats ar
bejder på at løse disse udfordringer
med en tidlig indsats overfor sår
bare børn – gennem alt lige fra sy
geplejersker til læring gennem leg.

målt på indkomst – foruden en
helt anden virkelighed i forhold til
sundhedsvæsen, uddannelse og
diskrimination. Derudover tjener
den typiske indiske middelklasse
borger fem til ti gange mindre end
den danske middelklasse, mens de
mest udsatte i Indien kæmper for
deres egen og familiens overlevel
se.
Sagt på en anden måde: Menne
sker som lever for fem til ti gange
mindre end den gennemsnitlige
dansker, hjælper deres medborge
re, som har det så svært.

Det sker naturligvis i et tæt samar
bejde med Aktion Børnehjælps
mange kompetente frivillige og
igennem vores dygtige programle
der. Men alt dette ville ikke være
muligt uden så mange dedikerede
mennesker i Indien, som alle har
givet afkald på et mere behageligt
liv i den indiske middelklasse til for
del for at arbejde blandt nogle af
deres mest udsatte medborgere.

Det kræver en enorm optimisme
at tro på, at man kan gøre en for
skel. Det kræver, at man selv søger
lys i mørket – også når man føler
sig omgivet af håbløshed.

I Danmark kan forskellen på mid
delklassen og de mest udsatte
synes stor. I Indien er denne forskel
dog mindst ti gange større, alene

Slutteligt vil jeg fremføre en lille
bøn: Vi har ikke et kæmpe PR-bud
get, ligesom de store organisatio
ner. Vi er derfor dybt afhængige af,

at alle jer, som støtter vores lille,
men vigtige organisation, anbefa
ler Aktion Børnehjælp til alle i jeres
kreds.
Spred ordet! Du kan for eksempel
give vores blad videre. På den
måde, kan du hjælpe os med at
holde flammen i live, sådan at vi
kan holde flammen i live blandt
vores fantastiske partnere i Indien.
Hjertelige hilsener
Rune-Christoffer
Rune Christoffer
Dragsdahl
Bestyrelsesformand

Det er kun muligt for vores partne
re at holde flammen i live, fordi du
støtter vores organisation – Akti
on Børnehjælp. Af hjertet tak for
din altafgørende støtte.

3

Anapoornas historie – forbedring af sundhed
Af Julia Samokhvalova og Morten Bruun

I juni rejste to frivillige, Morten og
Julia, afsted til det sydøstlige Indien
for at besøge Aktion Børnehjælps nye
partner – den lille lokale NGO SEEDS.
Aktion Børnehjælp og SEEDS samar
bejder på andet år om projektet Sund
hed og Læring, der fremmer sundhed
og udvikling for små børn i en række
fattige stammesamfund i staten An
dhra Pradesh i Indien.
På det årlige besøg skulle Morten og
Julia mødes med SEEDS, drøfte sam
arbejdet og besøge de afsides liggen
de landsbyer, der er omfattet af pro
jektet.
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Tæt på Anapoorna
I en af landsbyerne møder vi kvinden Anapoorna, som er sundhedskoor
dinator på projektet. Hun er 25 år gammel og uddannet sygeplejerske.
Morten og Julia møder hende i en forsamling af generte og nysgerrige
kvinder og børn i en af landsbyerne. De sidder alle i skyggen af et stort
træ, der giver lidt ly fra den ubærlige hede. Anapoorna fortæller om sit ar
bejde med børnene og desuden en tragisk historie om problemerne, der
er med traditionelle behandlere. Til at starte med virker Anapoorna
meget genert og reserveret. Til spørgsmålet om hvorfor hun blev syge
plejerske, begynder hun pludselig at græde og dækker ansigtet med sine
hænder. Men efter et stykke tid åbner hun op for at fortælle sin historie:

Sundhed og Læring
- SEEDS
Disse aktiviteter når ud til:
Over 200 børn
mellem 0-6 år
Over 45 unge mødre
(nogle af dem teenagere)
Syv landsbyer i
West-Godavari
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Anapoorna tilbringer en til to dage i
hver landsby, som er med i projektet,
og her tilser hun de gravide og am
mende mødre, samt følger børnenes
sundhed og udvikling. Hvis hun opda
ger, at et barn hoster eller har feber,
informerer hun en sygeplejerske fra
myndighederne, som kan udskrive
medicin eller tage dem med til hospi
talet. Noget som hun ikke selv er
autoriseret til.

Alle overraskes af det næste hun for
tæller. Hun er frustreret over de tradi
tionelle behandlere i landsbyerne og
landsbyboernes blinde tillid til be
handlernes råd omkring sundhed og
sygdom. Og selvom hun og andre sy
geplejersker uddeler medicin og kost
tilskud, tror mange i stammesamfun
dene stadig på de traditionelle be
handlere - hvilket kan have alvorlige
konsekvenser.

Uddannelse og oplysning
Problematikken med de traditionelle
behandlere er velkendt, og de har li
gesom resten af landsbyboerne brug
for bedre uddannelse og oplysning,
således at disse situationer kan und
gås i fremtiden. Anapoorna bruger
selv denne og lignende historier, til at
oplyse landsbyboerne om problemer
ne med traditionelle helbredelsesme
toder.

Hun kunne have fået et job på det lo
kale hospital til en betydeligt højere
løn, men det ønsker hun ikke. Hun er
selv fra et af de nærliggende stamme
samfund, og hun ønsker i stedet at
hjælpe med at forbedre levevilkårene
i landsbyerne. Hun har set mange
ting, fortæller hun. Der er ingen andre
til at tage sig af børnene, og hun føler
sig følelsesmæssigt drænet, når hun
tænker på alle de tab, hun har over
været.

Anapoornas bror søgte råd hos en
traditionel behandler, da hans barn på
kun tre måneder havde halsbetæn
delse. Behandleren anvendte derfor
tobaksblade til at rense barnets mund
og hals, hvilket havde den yderst tra
giske konsekvens at barnet døde enten ved kvælning eller nikotinfor
giftning. Anapoornas åbenhed og hi
storie kommer bag på både de frivilli
ge og SEEDS, som ikke kendte til hi
storien før nu.

Hendes håb for fremtiden er, at de en
gang udelukkende vil gøre brug af
moderne medicinsk viden. Og udvik
lingen går da også den rigtige vej:
Morten og Julia hører om, at flere gra
vide kvinder tager de nødvendige
kosttilskud nu, og flere tager til hospi
talet for at føde. Aktion Børnehjælp
og SEEDS er opsat på at fortsætte
dette vigtige arbejde og ser frem til
en ny fase af projektet, der vil gavne
indbyggerne i de fjerne landsbyer.

Er du
nysgerrig og vil vide
mere om hvordan projektet hjælper, kan du finde både artikler og mere
information på hjemmesiden. Du kan også
støtte sundhed for mødre og deres børn.
MobilePay: 92188 /
Konto: 1551 0005401321
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Fra leg til viden
Af Pernille Gani & Amanda Norden Andersson
Frivillige i Aktion Børnehjælps projektgruppe
‘Børn, kend jeres rettigheder!’

I børnerettighedsklubberne, der er
støttet af Aktion Børnehjælps projekt
“Børn, kend jeres rettigheder!”, taler
børnene om alvorlige og vigtige
emner, mens de leger. Emner såsom
dengue-udbrud, giftermål, manglen
de uddannelse og hygiejne bliver
vendt. At disse emner bliver bragt op
under legen, det er der en helt særlig
mening med.
Den sjove leg er nemlig meget mere
end en leg. Legene er udtænkt af fri
villige hos Aktion Børnehjælp, og skal
lære børnene om deres grundlæg
gende rettigheder. Det er en mulig
hed for børnene, som igennem leg
kan øve sig på at tale om nogle af pro
blemerne, sådan at de selv kan agere
og give information videre.
Aktion Børnehjælp er især fokuseret
på at lære børnene om:
• Børn skal gå i skole og ikke
arbejde
• Børn skal vente med at gifte sig til
de, som minimum, er fyldt 18 år
• Børn skal ikke opleve at blive
slået, at blive talt grimt til eller
blive udsat for misbrug
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En af de øvelser, Aktion Børnehjælp
bruger, kan f.eks. være en leg hvor
børnene skal opføre et teaterstykke
om en pige. En pige der i en alder af
fjorten år skal giftes bort. Børnene i
teaterstykket skal komme med deres
egne forslag til, hvad de ville gøre,
hvis de stod i samme situation som
pigen i stykket.
I Indien betyder socialklasser og hie
rarkier en stor del, hvilket medfører at
børn sjældent får en stemme. Men
med Aktion Børnehjælps tiltag, bliver
børnerettighedsklubberne et sikkert
sted, hvor børn får en stemme og her
kan øve sig i, hvordan man bruger den.
Igennem ’Børn, kend jeres rettighe
der!’ findes der flere livsbekræftende
eksempler på, hvordan børn er blevet
oplyst, har delt deres viden og i mange
tilfælde sagt fra.
Hvis du er interesseret i
at se nogle af disse ek
sempler selv, kan du på
Aktion Børnehjælps youtubekanal
https://www.youtube.com/user/
AktionBoernehjaelp finde en række
korte film om indsatserne.

Fremtiden er lys
’Børn, kend jeres rettigheder!’ har
været et succesfuldt projekt med
masser af gode resultater. De børn og
unge, som har været en del af projek
tet, har nu i næsten tre år leget sig til
vigtig viden om børnerettigheder.
Projektets fremtid er endnu uvis, men
en ting er sikker: De børn, unge og
forældre, som har været en del af pro
jektet, har alle lært meget om vigtige
samfundsproblematikker. Nogle af
børnene har for eksempel lavet en
oplysningskampagne om farerne ved
dengue-feber. De har desuden brugt
alle højtider på at skabe opmærksom
hed omkring børnerettigheder i de
omkringliggende byer.
Og netop fordi vi – i Aktion Børne
hjælp og hos partnere – ser så gode
resultater, som vi gør, ser vi et poten
tiale i at videreudvikle projektet ’Børn
kend jeres rettigheder!’ del 2. Håbet
for projektets videreudvikling er fort
sat at støtte børns rettigheder, men
også at støtte de lokale organisatio
ner og igangsætte nye og spændende
initiativer, der forhåbentlig vil sikre
mere oplysning og fremgang for
børn, unge og voksne.

En af pigerne i børnerettighedsklubberne havde
en veninde, som var tæt på at gifte sig med en
ældre mand. Veninden var efter sigende forel
sket, men blev opfordret til ikke at forpligte sig
til store beslutninger i livet, før hun var fyldt 18
år. I børnerettighedsklubberne lærer de nemlig,
at 18 år er minimumsalderen for at blive gift i In
dien. ’Det er vigtigt at dele vores nye viden med
vores venner og kammerater.’
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Hvorfor gå i børnehave?
Af Karen Maria Kristensen

I udkanten af landsbyen leger nogle
børn alene. De roder lidt i affaldet
med pinde og leder efter noget, de
kan lege med. Scenen er desværre
dagligdag i de fleste indiske landsbyer,
hvor børnene ofte er overladt til sig
selv, mens de voksne er optaget af at
tjene til mad og penge på mobilen.
Indien har flere store befolknings
grupper af det, man kalder oprindeli
ge folk og romaer. Oprindelige folk er
karakteriseret ved, at deres sprog og
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kultur kan dateres tilbage til før dan
nelsen af nationalstaten. I dag er de
oprindelige folk og romaerne nogle af
de mest udsatte befolkningsgrupper i
Indien, og især når det gælder adgang
til uddannelse og sundhed. Deres bo
former og kultur betyder ofte, at de
diskrimineres og ekskluderes fra sam
fundet.
Børnehaver
I Danmark kommer de fleste børn i
børnehave. Børnehaven er et sted,

hvor børnene både leger og lærer
samt bliver forberedt på at skulle gå i
skole. I Indien findes der også børne
haver og børnehaveklasser, men det
er desværre langt fra alle, der har ad
gang til disse. De udsatte børn, der
hverken har opbakning hjemmefra
eller har gået i børnehave, har en stør
re risiko for at droppe ud af skolen og
ende med at tigge eller udføre børne
arbejde. Det gælder især for de børn,
hvis forældre er analfabeter.

De oprindelige folk og romaer er
begge befolkningsgrupper, hvor næ
sten 100% af de voksne er analfabe
ter. De har som følge af dette svært
ved at skaffe mad på bordet til dem
selv og deres familie, hvilket medfø
rer, at børn fra disse befolkningsgrup
per desværre ofte er fejlernærede.
Det vil vi i Aktion Børnehjælp gerne
gøre noget ved. Og i samarbejde med
ildsjæle som Ambiga og Susarai (fra

vores lokale partner CECOWOR i
Gingee-distriktet) arbejder vi for at
give disse børn en bedre barndom
med adgang til skole og sundhed i
området Tamil Nadu.

der har gået i børnehave, starter i
grundskolen, og at deres forældre er
mere tilbøjelige til at støtte op om
skolegangen og sørge for, at deres
børn er sunde og raske.

Det virker!
Det er dokumenteret, at en tidlig ind
sats virker, og at børnehaver og før
skoler har en positiv effekt på både
børn og forældres indstilling og moti
vation. I indien betyder det, at børn,

Børnehave- og førskoleprojektet,
som CECOWOR og Aktion Børne
hjælp arbejder med, sørger for, at 60
udsatte børn modtager og deltager i
pædagogiske aktiviteter såsom leg og
musik, der stimulerer deres sanser og
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kognitive udvikling. Derudover får
børnene også dagligt et sundt måltid
mad, der bidrager til deres udvikling.
Det overordnede mål med børnehaveog førskoleprojektet i Tamil Nadu er, at
støtte alle børn i adgangen til uddan
nelse og sundhed. Og som følge heraf
at reducere diskriminationen af det
oprindelige folk samt romaer.
En lysere fremtid
Som noget helt nyt arbejder Aktion
Børnehjælp og CECOWOR på at knyt
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te de gode resultater fra denne ind
sats til de eksisterende børne- og
sundhedsstrukturer i Tamil Nadu. Der
findes nemlig allerede en række
børnecentre, som drives af regerin
gen, men flere af dem fungerer ikke
særlig godt, og de oprindelige folk og
romaerne er ofte ekskluderet herfra.
CECOWOR vil gerne dokumentere
deres arbejde med dette projekt og
starte et mere formelt samarbejde
med regeringscentrene for på sigt at
lade de indiske myndigheder varetage
denne essentielle opgave.

Læs mere om projektet på vores
hjemmeside:
https://www.aktionboernehjaelp.
dk/det-goer-vi/vores-projekter/
boern-kend-jeres-rettigheder/
Du kan også støtte børnenes rettigheder ved at sende et valgfrit
beløb til Aktion Børnehjælp.

Sådan er det gået dem
Ranjani
For cirka 28 år siden
blev Ranjani, som den
gang kun var tre må
neder gammel, afleve
ret hos vores samarbejdspartner
SKGA på Indiens sydspids, Kanyaku
mari. Ranjani blev afleveret som for
ældreløs. Hendes opvækst, skolegang
og videreuddannelse er således støt
tet gennem Aktion Børnehjælps fad
derskabsaktiviteter, hvilket har givet
resultater. Ranjani har fået meget fine
karakterer og har nu afsluttet en kan
didatgrad i Information og Teknologi
ved et universitet i millionbyen Chen

Nye faddere
Af Maria Jose de Prado

En stor del af Aktion Børnehjælps ak
tiviteter drejer sig om at give konkret
skolegang og sundhed til børn, der
enten bor hjemme, på børnehjem
eller kostskole. Aktion Børnehjælp
administrerer mere end 900 fadder
skaber hos vores mangeårige samar
bejdspartnere i Indien. Det kan kun
lade sig gøre takket være vores gav
milde og trofaste støtter.

nai. Derudover har Ranjani arbejdet
hos forskellige store virksomheder
med stor succes.
I dag er hun dog vendt tilbage til Kan
yakumari. Hun arbejder indenfor ad
ministrationen hos vores partner
SKGA, og hun er dermed med til at
sikre, at midlerne bruges efter hensig
ten - som i Ranjanis egen situation.
Solstrålehistorien om Ragul
Ragul er eneste søn af
en enlig mor. Raguls far
forlod hans mor og
ham, da han bare var et

Men til trods for den
store gavmildhed mang
ler flere børn stadig
hjælp. Det drejer sig f.
eks. om en lille pige på
elleve år fra Vellore og
en større teenagedreng
på femten år.
Begge børn bor på kost
skolen hos Care for Poor
Children, men har desværre mistet
deres to faddere. Derfor søger vi nu
nye faddere for begge børn, sådan at

år gammel. Da Ragul nåede femte
klasse, søgte hans mor om, at han
kunne bo på CECOWORs drenge
hjem. Her har Ragul boet lige siden.
Op igennem hele Raguls skolegang
har han modtaget støtte til at gen
nemføre sin uddannelse.
Ragul afsluttede tolvte klasse her i
foråret 2018. Til sommer starter han
på college, hvor han påbegynder sin
Bachelor i computerapplikationer.
Raguls drømme for fremtiden er at
færdiggøre sin collegeuddannelse og
herefter at blive ansat i et IT-firma.
Han vil desuden hjælpe sin mor.

de fortsat kan gå i skole og udvikle sig
positivt.
Vi har brug for din hjælp. Derfor, hvis
du ønsker at hjælpe de to børn, kon
takt da CPC-administrator Maria Jose
de Prado på mailen mariajose_depra
do@aktionb.dk eller på telefon 39 61
22 99. Her kan du også få yderligere
information om børnene og fadder
skabet.
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Uddrag af Aktion Børnehjælps årsrapport 2017
Af Klaus Iversen

I dette uddrag af Aktion Børnehjælps
årsrapport kan du læse lidt om, hvor
dan Aktion Børnehjælp i samarbejde
med vores partnere har skabt aktivi
teter, projekter – og ikke mindst for
andring – for børn og unge i Indien i
2017.

14

Et kort tilbageblik
I 2017 var 9.762 børn og unge invol
verede i vores projekter i de indiske
delstater Orissa, Andhra Pradesh og
Tamil Nadu. Af disse var 2.754 børn
dagligt engagerede i skoler, børneret
tighedsklubber og andre aktiviteter.
Derudover engagerede vi 19.012
voksne i at kæmpe for børns rettighe
der, uddannelse og sundhed. Alt i alt

var 28.774 personer involverede i
vores projekter i 2017.
Projektet Childhood, Choices and
Rights med vores samarbejdspartner
SEEDS startede i foråret 2017. Målet
er at forbedre sundhedstilstanden for
mødre og småbørn i syv udvalgte, af
sidesliggende landsbyer i delstaten
Andhra Pradesh.

Projektet fokuserer på sundhed og
uddannelse for de helt små. Alle mød
rene i projektet er analfabeter.
Børnene har store udfordringer med
fejlernæring og begrænset ordforråd.
Tidligere var det ikke muligt at få bør
nene passet, mens deres mødre ar
bejdede. Dette har heldigvis ændret
sig nu, og vi får flere meldinger fra
glade mødre, der har fået muligheden
for at sende deres børn i børnehave
og skole.
Skolegang
Visdomsskolen er drevet af vores
samarbejdspartner Society for Rural
Development. Skolen underviser
børn fra 0.-7. klasse. I skolen bliver der
undervist i lokalsproget telugu, natur
videnskab, IT, engelsk, matematik, hi
storie og idræt. Skolens computerlo
kale er drevet af solceller, som blev
sat op i 2017 med støtte fra en dansk
fond. Sideløbende med skolen arbej
des der aktivt i lokalsamfundet med
at promovere vigtigheden af uddan
nelse, ligestilling, sundhed og sanitet.
Børnerettigheder
’Børn, Kend Jeres Rettigheder!’ er et
udviklingsprojekt, der gør børn og
voksne bevidste om børns rettighe
der. Projektet kører hos vores partner
CECOWOR, og de vigtigste temaer,
som børn og voksne bliver undervist i,
er børnearbejde, børneægteskab og

misbrug. Derudover lærer børnene
hvilke myndigheder, de skal kontakte
og hvordan; og myndighederne bliver
stillet til ansvar. Projektet skaber på
denne måde børnevenlige landsbyer
og børnevenlige skoler.
Hygiejne
Hos Alternative for Rural Movement
(ARM), som er en anden vigtig sam
arbejdspartner, begyndte projektet
Work for Change (WC) i 2016. Projek
tet går i meget korte træk ud på at
skabe en adfærdsændring hos folk, så
de stopper med at besørge i det fri.
Adfærdsændringen kan kun ske, hvis
befolkningen selv ønsker det. Derfor
faciliterer projektet en række aktivi
teter, som skal hjælpe folk til at forstå,
hvorfor det er sundhedsskadeligt at
besørge i det fri. WC-projektet har
indtil videre haft stor succes.
Fadderskabsprogrammet
Aktion Børnehjælps fadderskabspro
gram fokuserer på det enkelte barn
og dets familie. Hvert år sikrer vi, at
over 900 børn og unge får hjælp,
sådan at både piger og drenge kom
mer i en god skole og får anden hjælp,
hvis de har brug for det.
Vores fadderskabsprogram admini
streres af en gruppe frivillige danske
re, der kaster engagement og iver i
arbejdet for at sikre, at hjælpen kom
mer frem.

Programstrategien
I 2016 godkendte bestyrelsen den
nye programstrategi. Programstrate
gien skal hjælpe os med at fokusere
arbejdet endnu mere, skabe en bedre
sammenhæng og styrke de lokale or
ganisationer. Aktion Børnehjælp har i
strategien valgt at fokusere på tre te
matiske områder: sundhed, uddannelse og fødevaresikkerhed.
En vigtig del af vores nye program
strategi er at transformere nogle af
de løbende projekter til udviklings
projekter. Udviklingsprojekter er ka
rakteriserede ved en afgrænset perio
de, et fastlagt budget for hele projek
tet samt målet om at skabe en foran
dring, der kan vare ved, efter at Akti
on Børnehjælp har trukket sig ud.
Aktion Børnehjælp har seks løbende
projekter, som i løbet af de næste par
år skal analyseres, hvorefter vi i sam
arbejde med den pågældende indiske
partnerorganisation planlægger en
strategi for enten en transformation
og udvikling eller udfasning af aktivi
teterne.

Ønsker du at modtage hele årsrapporten, skriv gerne til os på:
kontakt@aktionb.dk
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Frugttræer skaber på sigt skygge og vitaminer
Af Bodil Trier

På børnehjemmet i Andhra Pradesh
hos vores partner Society for Rural
Development er solen af og til en for
bandelse.
I år i Danmark oplevede vi den varme
ste sommer hidtil. Vi oplevede klima
forandringerne på egen krop, så at
sige. I Andhra Pradesh er klimaproble
matikken hverdag for befolkningen.
Og værst står det til, når monsunen
lader vente på sig – monsunen plejer
at komme mellem juli og september
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måned – i år har været et af de år,
hvor den altafgørende monsun er
udeblevet.
I 2017 fik vi, takket være en pæn do
nation, mulighed for, i samarbejde
med SRD, at igangsætte indkøb og
udplantning af mango, jackfruit, gua
vas og kokos. Frugttræerne skal
skabe skygge, binde væske til jorden
og på sigt kunne lade både børne
hjemsbørnene, men også folk fra de
omkringliggende landsbyer, plukke

friske frugter til eget forbrug. Men
uden regnen har det været en svær
opgave for SRD og landsbybeboerne
at sikre vand til alle de mange hundre
de planter.
Men alt er ikke tabt. Skolen og børne
hjemmet har, takket være gavmilde
donationer, fået installeret solceller
og en brønd. Og netop denne kombi
nation har vist sig at være god. Via
solcellernes produktion af strøm kan
vand trækkes op af brønden, træerne
kan vandes og på sigt give vitaminer
og skygge. Således håber vi, at skole
børn snart kan nyde godt af en frisk
mango i skyggen.

Kærlighed til Shanthi Bhavan, de frivillige og fadderne
Min fars uventede bortgang i 1989 formede vores liv.
Vi var knuste over tabet af husets eneste forsørger og vi kæmpede for at holde
hovedet oven vande. Min mor flyttede til storbyen Chennai, en drastisk forandring i
hendes liv som skæbnen gav hende meget lidt tid til at vænne sig til. Hun havde
mistet sin mand og fandt sig selv forladt uden kendskab til livet i den omkringliggende
verden. Kærligheden til sine to børn gjorde, at hun aldrig gav op og fortsatte det
hårde arbejde og en uselvisk kamp for at tage sig af min bror og jeg.
Shanthi Bhavan blev det lyse holdepunkt i vores liv. Hvert skridt mor tog, skete under
vejledning fra de dygtige og kærlige frivillige på Shanthi Bhavan. Ud over den
økonomiske støtte var deres viden og erfaringer, som de gavmildt delte ud af,
beundringsværdig, og transformerede både hendes udsyn og forståelse af livet.
Med hjælp fra Aktion Børnehjælps faddere støttede Shanthi Bhavan både min brors
og min egen uddannelse til High School og dimission. I dag er vores mor en glad og
veltilfreds kvinde, succesfuld i den mission hun satte sig for. Det er sket takket være
faddere og frivillige.
Hver gang vi besøger Shanthi Bhavan, bliver vi på ny opfyldt af den omsorg som var
allestedsnærværende i vores barndom. DNA’et af Shanthi Bhavan er fortsat en del af
os, nu hvor vi selv er et sted, hvor vi kan give tilbage ved at hjælpe andre, der har
brug for det samme.
Med dybtfølt kærlighed til Shanthi Bhavan og alle frivillige, der giver andres liv
mening,
på vegne af familien
Mr. Shanmugam S
Direktør i Water Today Pvt. Ltd.
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Nyhedsbrev
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
og skriv dig op med din email
adresse, så vil du modtage korte
nyheder ca. en gang om
måneden.
Ekstra støtte
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.
MobilePay 92188
Husk at du også kan hjælpe og
støtte uddannelse og sundhed for
udsatte børn via MobilePay.
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Bidrag omkring årsskiftet og skattefradrag
Aktion Børnehjælp ændrer pr. 1/1-2019 sin
administration således, at bidrag vedr. 2018
også skal være indgået på vores bankkonti
1551-5401321 eller 1551-6122000 aller
senest den 31. december 2018, hvis du øn
sker skattefradrag samme år.
Husk, du kan få skattefradrag for din støtte,
hvis vi har dine personlige oplysninger. Hen
vend dig til sekretariat på mail eller telefon,
med dine personlige oplysninger inden 31.
december 2018, så sørger Aktion Børne
hjælp helt automatisk for, at du får fradrag.

Bliv frivillig
Har du lyst til at være frivillig og
give en hånd med i arbejdet, så bliv
frivillig:
• Medarbejder i genbrugs
butikkerne i Silkeborg og
Ranum
• Aktiv i Aktion Børnehjælps
redaktionsgruppe
• Aktiv i dit lokalområde med
uddeling af materiale, indlæg i
lokalpressen og deltagelse i
lokale arrangementer og
events
Se kontaktmulighederne på side 19

Vi vil så gerne høre fra dig, ring eller skriv til os
Fadderskabsprogrammet

Diverse kontaktpersoner

Genbrugsbutikker & Lokalkomiteer

Asha Nivas / Year of the Child
Knud Rehder
knudrehder@aktionb.dk
25 37 05 68

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

Bala Mandir & St. Thomas Hospital
Torben Ibsen & Karen-Lise Kjeldset
torbenibsen@aktionb.dk
30 30 83 70
Shanthi Bhavan / Stella Maris
Bjarne Hartoft
bjarnehartoft@aktionb.dk
46 15 05 70
C.P.C
Maria José de Prado
mariajose_deprado@aktionb.dk
39 61 22 99

Aktion Børnehjælps Venner
Eva Løvschall Haugaard Pedersen
(kontaktperson)
EvaHaugaard@aktionb.dk
Kommunikationsgruppen
Bodil Trier (kontaktperson)
bodiltrier@aktionb.dk
Projektudvalget
Anja Nielsen (kontaktperson)
anjanielsen@aktionb.dk

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

Cecowor
Tinne Midtgaard
tinnemidtgaard@aktionb.dk
31 39 38 68
Kanyakumari
Lise Münkel
liselystrup@aktionb.dk
23 66 61 39

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