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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
fadderskabsprogrammet 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.

En stor tak til alle, der har bidraget med artikler,
billeder, layout, korrektur m.v. til denne udgave af
Aktion Børnehjælp Nyt – bl.a. programleder Anja
Nielsen, praktikant Sabrina Øster, bestyrelsesmedlem m.v. Maiken Friis Jørgensen, projektgruppemedlemmer Therese Mortensen, Anne Mette
Andersen og Daniel von Kloppenborg Degn samt
ansvarshavende redaktør Klaus Iversen. Af diskretionshensyn er navne på flere af de indiske personer/
børn, der er omtalt/afbildet i bladet, ændret.

Kære Læser
De fattige indere ofrer deres levebrød for de rige inderes helbred
Rune-Christoffer Dragsdahl
Bestyrelsesformand
Aktion Børnehjælp

Coronakrisen har fået mange mennesker
over hele verden til at frygte for deres
liv, og der er blevet foretaget dramatiske
nedlukninger af store dele af samfundet
– lige fra Danmark til Indien.
Det har hele tiden stået klart, at sygdommen især rammer mennesker med
eksisterende kredsløbssygdomme såsom
forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme
og diabetes. Det viser tallene fra alverdens lande meget tydeligt. Og det er
dermed især disse mennesker, vi passer
på, når vi lukker samfundet ned og
holder afstand.

I Indien er det sjældent de fattigste,
som rammes af kredsløbssygdomme
(de rammes af andre sygdomme relateret til underernæring f.eks.). Det er
derimod middelklassen og overklassen,
som typisk får for lidt motion og spiser
for meget sukker og mættet fedt.
Men det er samtidig de fattige daglejere,
som rammes hårdest af nedlukningen af
samfundet. De mister fuldstændig deres
levebrød. Det har store konsekvenser for
dem og deres familier – og øger deres
risiko for f.eks. at blive yderligere fejlernærede eller underernærede. For i
Indien er samfundets sikkerhedsnet for
de mest udsatte borgere ikke-eksisterende.
Der er således med nedlukningen, groft
sagt, tale om, at flere hundrede millioner
fattige indere ofrer deres levebrød og
helbred for at beskytte middelklassens
helbred.
Selvom smittetallet og dødstallet stiger i
Indien, og især de tætbefolkede byområder og slumområder er udsatte for en
høj grad af smitte, ser det ud til, at Indien

er ramt mindre hårdt af selve COVID-19.
Muligvis fordi befolkningen er yngre.
Muligvis fordi mange indere har fået en
vaccine mod tuberkulose, som muligvis
ser ud til at styrke kroppen i forhold til
COVID-19. Det kan også være varmen,
som virusset ikke kan lide. Men også
indernes grønnere kost kan spille en
rolle, da den beskytter kredsløbet, som
dermed sandsynligvis er bedre rustet til
at håndtere COVID-19.
FN advarer om, at den økonomiske
krise, som følger i kølvandet på nedlukningen af lande over hele verden,
kan skubbe mange hundrede millioner
mennesker ud i fattigdom. Det forventes
at koste langt flere menneskeliv end
selve COVID-19.
I dette nummer af Aktion Børnehjælp
Nyt kan du læse om, hvordan vi og vores
partnere netop nu gør alt, hvad vi kan,
for at hjælpe Indiens fattige familier
igennem den økonomiske krise, som
nedlukningen har skabt.
Rigtig god læselyst – og hjerteligt tak
for din støtte.
Aktion Børnehjælp . 2020 . 1

3

TEMA: CORONAKRISEN I INDIEN
Tamil Nadu

1 Asha Nivas/Year of the Child,
d Chennai.1
2 Shanthi Bhavan/Stella Maris
4
Social Service Centre
5
d (Shanthi Bhavan), Chennai.
3 Care for Poor Children (CPC),
6
Society
for Rural
d Sathuvachary.
Development
(SRD),
4 Centre for coordination
of
Nossam,
volumtary
and research
Alternative
forwork
Rural
Odisha
Kurnool.
(CECOWOR),
Gingee.
Movement
(ARM)
d
1 Alternative
for Rural Movement (ARM)
Baliapal,
5 Sri Kanyakumari Gurukula
Baliapal P.O., Balasore District
Ashram (SKGA),
Balasore
d Alamelupuram.
6 St. Thomas Hospital and
Leprosy Centre (St. Thomas),
Chettupattu, T.V.
3

Orissa
Odisha
Andhra Pradesh
Tamil Nadu

1
2

Af Maiken FriisCentre
Jørgensen,for
bestyrelsesmedlem
Centre for

coordination
of
coordination of
volumtary work
volumtary
work
and research
Society for Rural
(CECOWOR),
Development
Gingee,
(SRD),
and
research
Viluppuram
Nossam,
Kurnool.
Tamil Nadu
(CECOWOR),
Gingee,
Viluppuram

Af Maiken Friis Jørgensen,
bestyrelsesmedlem

Fra det første smittetilfælde af coronavirus blev registeret i Indien den 30.
januar, gik der lige knap to måneder,
inden landet blev lukket fuldstændigt
ned. Den 24. marts blev al aktivitet
begrænset til kun at handle ind, besøge

Sådan håndterer vi
coronavirus i Indien
I samarbejde med vores partnere har vi i tre måneder arbejdet på
højtryk for at oplyse om coronavirus og uddele nødhjælpspakker.
Her får du overblikket over situationen og initiativerne.
lægen og gå på arbejde. Sidstnævnte
gjaldt dog ikke de mennesker, der
arbejder i den uformelle sektor som
eksempelvis gadesælgere. Det drejer
sig om cirka 450 millioner indere.
I deres tilfælde betød de nye restriktioner, at de ikke længere måtte arbejde, og
fordi de er beskæftiget i den uformelle
sektor, er der ingen kompensation fra
regeringen. Derfor har krisen ramt
ekstra hårdt. Familier har været nødsaget til at sælge ud af deres ejendele,
pantsætte deres værdier eller optage

lån for at kunne forsørge deres familier.
Uden nogen anelse om hvor længe
tilstandene varer ved og med frygt for,
hvad der vil ske, hvis de bliver smittet,
lever rigtig mange familier derfor på et
meget spinkelt livsgrundlag.
Projekter må vige for akut hjælp
Med undtagelse af fortalerarbejde og
støtte til lokale projektgrupper, som
kan udføres på afstand eller over
telefonen, er størstedelen af vores
projektaktiviteter i Indien sat på pause.
Siden marts har det altoverskyggende

Oversigt over registrerede smittetilfælde og de indiske myndigheders tiltag
30. januar: Det første tilfælde
af COVID-19 i Indien registreres i
delstaten Kerala.
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18. marts: Den sydindiske delstat Tamil Nadu lukker ned. Alle offentlige
uddannelsesinstitutioner og offentlig transport bliver lukket ned. Derudover
forbydes store forsamlinger, herunder bryllupper, markeder og festivaler.

TEMA: CORONAKRISEN I INDIEN

startede ARM derfor en oplysningskampagne om COVID-19 og hvilke
forholdsregler, man bør tage. Kampagnen foregik via dør-til-dør, daglige spots
i lokalradioen, oplysning gennem
mikrofon og plakater på en vogn, som
ARMs medarbejdere har kørt rundt i
for at skabe så meget synlighed som
muligt. Derudover er ARM gået fra
dør til dør og har uddelt sæbe til 3000
familier i de ti landsbyer, hvor de under
normale omstændigheder driver fejlernæringsprojektet.
ARMs ansatte uddeler sæbe til familierne i projektet ”Familier bekæmper fejlernæring”. Foto: ARM

fokus i stedet været at få hjælpepakker
med fødevarer og hygiejneartikler frem
til de mest trængende samt at oplyse
om smitterisiko og forebyggelse.
ARM oplyser og sikrer hygiejneartikler
Vores partner ARM, der står for projektet
”Familier Bekæmper Fejlernæring”, blev

gennem deres lokale kendskab hurtigt
opmærksom på omfanget af misinformation om coronavirus. Blandt andet
at bestemte samfundsklasser skulle
udgøre en større smitterisiko, eller at
man ved at drikke urin fra en hellig ko
kunne undgå at blive smittet. Den 8. maj

CECOWOR uddeler mad og oplyser
Vores partner CECOWOR laver gennem
projekterne ”Sammenhold om børns
rettigheder” og ”Lige ret til sundhed og
læring” også oplysning om COVID-19.
De har blandt andet opsat plakater og
uddelt foldere, kørt rundt med megafon
og stået med bannere på centrale steder.
Grundet højere smittespredning i

Af Anja Nielsen, projektleder i Aktion Børnehjælp

22. marts: Den indiske regering
erklærer ’folkets udgangsforbud’
denne dag fra kl. 7-21.

24. marts: Den indiske regering erklærer udgangsforbud i hele landet og lukker
delstatsgrænserne med fire timers varsel. 450 millioner indere i den uformelle
sektor mister deres arbejde og indkomst. 105 millioner migranter bliver fanget
i stater langt fra deres familier. Kun vigtige ærinder, som køb af mad, er tilladt.

Aktion Børnehjælp . 2020 . 1
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kan læse mere om længere nede
i artiklen. 1. juni delte CECOWOR igen
mad ud til 1091 familier og supplerende
ernæring til 525 gravide og ammende
mødre som en del af projekterne ”Lige
ret til sundhed og læring” og ”Sammenhold om børns rettigheder”. Trods
rationer fra delstats-regeringen og
ekstra hjælp fra politikere, myndigheder
og privatpersoner vurderer CECOWOR,
at familierne højst får dækket 40% af
deres daglige ernæringsbehov.
Ekstra ration til gravide og ammende mødre.
Foto: Ambiga, CECOWOR

Villupuram distriktet, hvor de arbejder,
er oplysningsarbejdet blevet forsinket,
og startede derfor først den 2. juni.
CECOWOR har i marts måned også
uddelt nødhjælpspakker bestående af
blandt andet ris, linser, olie og mel til
241 familier fra stamme- og romabefolkningen i delstaten Tamil Nadu. Nødhjælpen er finansieret af Aktion Børnehjælps indsamlingskampagne, som du
14. april: Den indiske regering
forlænger nedlukningen for 2. gang.
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SRD hjælper de strandede
Vores partner SRD, hvis arbejde er at
bekæmpe analfabetisme og fattigdom
blandt børn og unge i Kurnool distriktet
i Andhra Pradesh, har måtte lukket
både skole og børnehjem midlertidigt.
Det betyder, at de i stedet har kunnet
bruge en del af deres budget til at
uddele nødhjælp af to omgange til 300
familier, herunder migranter, der er
fanget langt fra deres hjem og ikke kan
krydse delstatsgrænserne og komme
21. april: Den indiske regering indfører
maskepåbud for alle, der forlader deres
hjem i hele Indien.

hjem. Første uddeling skete den 27. april
og anden uddeling en måned senere den
27. maj. Der er brugt godt 100.000 kr.
til denne nødhjælp.
Lokalt kendskab baner vejen for
partnerne
Alle vores udviklingsprojekter, og
størstedelen af fadderskabspartnerne,
befinder sig i såkaldte corona-hotspots,
hvor smittetrykket er højt. Det har påvirket vores partneres arbejde og ikke
mindst de mange familier, der har mistet
deres indkomst. Fordi vores partnere
er kendt blandt myndighederne og har
arbejdet i deres respektive områder i
over 20 år, har det kunne lade sig gøre
at skaffe adgang til hygiejneartikler og
fødevarer. Derudover har de fået tilladelse til at trodse udgangsforbuddet,
så hjælpen kunne komme frem.
Sideløbende med de fælles initiativer,
har vores partnere mobiliseret ekstra
hjælp fra myndigheder, lokale organisationer og private. De har ligeledes
2. maj: Den indiske regering forlænger
nedlukningen for 3. gang. Landet bliver
nu også inddelt i zoner baseret på smitterisiko, og restriktionerne bliver lokalt
afhængig af, om zonen er rød, orange eller

TEMA: CORONAKRISEN I INDIEN

To tiltag skaber det økonomiske
fundament for hjælp
Allerede tidligt i pandemiens fase, blev
vores partnere i Indien klar over den
trussel, som en corona-nedlukning ville
medføre for fattige indere. Derfor var
de hurtigt ude for at undersøge, hvilke
muligheder der var for økonomisk støtte
til at hjælpe de hårdest ramte. To tiltag
blev herefter i igangsat.

Modtagere af COVID-19 hjælp. Foto: SRD

arbejdet på højtryk for at gøre myndighederne opmærksomme på omfanget
af krisen i deres respektive landsbyer
og derved advokeret for ekstra hjælp
og bevågenhed på vegne af de udsatte
familier i landsbyerne.
grøn. Alle de distrikter, Aktion Børnehjælp arbejder, er erklæret rød zone med
betydelig risiko for smittespredning. Den
eneste undtagelse er Indiens sydspids
(Kanyakumari), der ligger i orange zone.

De midler, som Aktion Børnehjælp
råder over, er overvejende øremærket
til specifikke, langsigtede projekter. Det
betyder, at pengene ikke kan allokeres
rundt efter forgodtbefindende. Derfor
har vi anmodet og fået godkendelse
til at bruge en del af det eksisterende
budget fra projekterne til at lave oplysningsarbejde og uddele nødhjælp til de
hårdest ramte familier i Indien.
Det andet initiativ var en indsamling
i Danmark til at dække akut fødevarehjælp til fordel for romaer og
17. Maj: Den indiske regering forlænger
nedlukningen for 4. gang, frem til
31. maj. Restriktionerne lempes uden for
højrisikozonerne, og der bliver åbnet
op for busruter mellem delstaterne.

stammefolk i Sydindien, som ville miste
deres indkomst. Indsamlingen blev
startet i forlængelse af den indiske regerings nedlukning i marts. Da behovet
for hjælp var akut, besluttede Aktion
Børnehjælps bestyrelse at lægge
40.000 kroner ud, som der blev indkøbt
fødevarer for med det samme. Indsamlingen kører fortsat digitalt på Aktion
Børnehjælps egne kanaler og i denne
udgave af Aktion Børnehjælp Nyt.
Indtil videre har vi indsamlet omkring
25.000 kr

Støt hjælpearbejdet
Send et beløb via MobilePay med
teksten MAD til 92188 eller
Overfør et beløb med teksten
MAD til vores indsamlingskonto:
Reg.nr. 1551
Kontonr. 5401321

25. maj: Indien åbner op for indenrigsflyvning på udvalgte ruter.
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Centre for
coordination of
volumtary work
and research
(CECOWOR),
Gingee,
Viluppuram

Udsatte familier får nødhjælp

Tamil Nadu

Familien sidder sammen og laver mad af de
uddelte råvarer. Yderst til højre sidder Saahi, i
midten sidder Kunal. Foto: Cecowor

hende. Nedlukningen betød, at hun ikke
kunne arbejde. Hun kunne ikke engang
tigge. Hun skulle blive hjemme. Selvom
Saahi ikke ønskede at sprede smitten,
kunne hun heller ikke forestille sig,
hvordan familien skulle overleve ved at
sidde derhjemme med rene hænder:
“Der er en masse råd om at blive hjemme
og vaske hænder, men hvordan skulle
vi have råd til det?,” havde hun retorisk
spurgt vores partner CECOWOR, da de
var ankommet til landsbyen med mad.

regeringen for at begrænse smittespredning. Under normale omstændigheder ville Saahi brødføde familien
gennem salg af halskæder på diverse
markeder. Hendes mand lider af nyresvigt, så hele familien afhænger af

Kunal og Pooja
CECOWOR arbejder til dagligt med at
uddanne og sikre rettigheder for udsatte
grupper som romaer og stammefolk i
delstaten Tamil Nadu. Med deres lokale
kendskab vurderedede, at der også var

Af Maiken Friis Jørgensen,
bestyrelsesmedlem

I kølvandet på den indiske regerings
nedlukning af landet den 22. marts,
startede Aktion Børnehjælp en indsamling i Danmark til fordel for roma- og
stammefolk. Donationerne har vores
lokale partner CECOWOR købt mad for
til familier i den sydindiske delstat Tamil
Nadu. Her får du et indblik i, hvordan
coronakrisen påvirkede tre af de familier,
som den 30. marts fik leveret nødhjælp.
Saahi og Rahul
Saahi, hendes mand Rahul og deres tre
børn er en del af det diskriminerede
romafolk. Deres krise var ikke coronavirus, men de nye retningslinjerne fra
25. maj: Indien åbner op for indenrigsflyvning på udvalgte ruter.
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27. maj: Indien runder 150.000
registrerede smittede med i alt
151.767 smittede og 4.337 døde.

1. juni: Delstaterne med zonerne med
højt smittetryk forlænger nedlukningen
indtil 30. juni.

TEMA: CORONAKRISEN I INDIEN

sang og tiggeri. Derfor havde de opsøgt
nogle slægtninge i den nærliggende
landsby Gingee for få mad til deres
familie, som består af fem børn, Kunals
mor og psykisk syge lillebror. De fik
ikke hjælp. I stedet blev de jaget væk
med beskyldninger om at være smittebærere.

Familien står samlet i landsbyen. Yderst til
venstre er Pooja, længst til højre står Kunal.
Foto: Cecowor

behov for hjælp i landsbyen Sandhya
Nagar. Her bor Pooja og hendes mand
Kunal. De er begge en del af stammefolket Boom Boom Maatukaran.
Ligesom romaerne er de som stammefolk nederst i samfundshierarkiet. Når
krisen rammer, er de sidst til at få hjælp,
og forrest til at blive udpeget som
smitterisiko – også af deres egne slægtninge. Da der blev indført udgangsforbud, kunne Pooja og Kunal ikke længere
skaffe penge fra gadesalg, spådomme,
2. juni: Flere delstater forlænger
nedlukningen til 30. juni.

Puspha
Når der cirkulerer rygter og misinformation om, at de lavere samfundslag
udgør en større smitterisiko, og alle på
samme tid bliver ramt af krisen, er det
svært at hjælpe hinanden. Det erfarede
også Puspha, som er alenemor med to
børn. For syv måneder siden var hun
blevet forladt af sin mand, så hun var
i forvejen presset både økonomisk og
mentalt. Coronaudbruddet gjorde det
bestemt ikke bedre. For at forsørge
familien havde hun derfor også bedt
om hjælp i lokalområdet. Men selv hvis
naboerne gerne ville hjælpe hende, så
havde de ikke råd. For alle var påvirket
3. juni: Indien runder 200.000
registrerede smittede. Antallet af nye
registrerede smittede er nu oppe på
over 8.000 om dagen.

Vores partner CECOWOR deler den 30. marts
mad ud fra ladet af et stort køretøj.
Foto: Cecowor

af, at markederne med de billige råvarer
var blevet lukket. Da CECOWOR havde
aflagt besøg i landsbyen et par dage
efter nedlukningen, var Puspha blevet
skrevet på listen til at modtage ris, olie,
dhal og mel. Da det hele ankom en
uges tid senere, var hun lettet over, at
familien nu kunne få mad og påpegede
det komiske i, at problemet nu var,
hvordan hun skulle få al den mad båret
hjem.

16. juni: Antal registrerede smittede
ligger nu på 343.091 og antal døde
er 9.915. I store dele af Indien åbner
restauranter, butikscentre og templer,
moskeer og kirker.
Aktion Børnehjælp . 2020 . 1
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Centre for
coordination of
volumtary work
and research
(CECOWOR),
Gingee,
Viluppuram
Tamil Nadu

Landsbyboere kæmper
for børns rettigheder

Af Therese Mortensen, frivillig i projektgruppen ”Sammenhold om børns rettigheder” og Anja Nielsen, projektleder

Projektet ”Sammenhold om børns
rettigheder”, som nu har kørt i over et
år i samarbejde med vores samarbejdspartner CECOWOR i Tamil Nadu, skaber
fokus på vigtigheden af børns rettigheder blandt børn og forældre, lokale
myndigheder og andre, der har et
ansvar på dette område. Projektet
implementeres i 10 landsbyer. I hver
landsby har vi oprettet en børnerettighedsklub, hvor børnene mødes hver
anden uge. Gennem oplysning, historier
og lege lærer de om deres rettigheder
og hvad de selv kan gøre, hvis de oplever,
at deres – eller deres venners – rettigheder bliver krænket. I hver landsby er
der også etableret en landsbyforening,
der har fokus på at sikre børns rettigheder i deres egen landsby. Landsbyforeninger består af frivillige fra landsbyen. De mødes i komiteen og diskuterer
problemer og løsninger.
10
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Landbyrådene får træning i børns rettigheder. Foto: CECOWOR

Lokale landsbyforeninger stopper
korruption
Delstatsregeringen i den sydindiske
delstat Tamil Nadu indførte i sommeren
2019 mulighed for, at gymnasieelever
kunne vælge at studere på engelsk på
de offentlige skoler. 36 af landsbyens
elever valgte denne mulighed, og rektor

for skolen begyndte at opkræve betaling
fra disse elever. ”Hvorfor skal vi betale?”
spurgte nogle af forældrene. ”Det er en
ordre fra regeringen,” svarede rektor.
Så forældrene betalte. Andetsteds i
landsbyen var der møde i byens landsbyforening. Medlemmerne fik nys om, at
der blev opkrævet penge af rektoren

S TAT U S F O R I G A N G VÆ R E N D E P R O J E K T E R

for de elever, der valgte at studere på
engelsk – og dette på trods af, at gruppen netop havde hørt i nyhederne, at
der ikke ville blive krævet betaling for
dette.
Medlemmerne besluttede at gå i samlet
trop til skolen iført de uniformer og
ID-kort som Aktion Børnehjælps partner
havde givet dem på landsbyboernes
egen opfordring. De orange og røde
uniformer og ID-kortene var nemlig
ikke oprindeligt en del af projektet, men
landsbyboerne fortalte, at dette ville
give dem formalitet, respekt og autoritet
i landsbyen, og de fik dermed også sat
deres præg på projektet. I løbet af turen
mod skolen var der flere nysgerrige
forbipasserende, der fulgte med og
således dannede et reelt optog.
Medlemmerne bankede på rektors
kontor: ”Du siger, at det er på grundlag
af en regeringsordre at du opkræver
betaling fra eleverne. Vis os ordren”. “Vi
har ikke bedt om betaling,” benægtede
rektor. Gruppen sagde, at den vidste,
at mange forældre allerede havde betalt
og at den nu ville kontakte de lokale
myndigheder”. Nu indrømmede rektor,
at skolen havde opkrævet penge. ”Vi
ville bruge pengene på at forbedre

Landsbyboerne gør opmærksomme på børns rettigheder. Foto: CECOWOR

skolen,” sagde han. ”Men nej, der er
ingen regeringsordre”. Medlemmerne
bad ham betale pengene tilbage til de
forældre, der allerede havde betalt.
Det gjorde skolen samme dag.
Denne historie er blot én blandt mange
om, hvordan landsbyforeningerne
arbejder for at sikre børns rettigheder
på landsbyniveau: de tager konkrete,
lokale sager op og løser dem i fællesskab. Som medlemmerne selv siger det,
får de mod og selvsikkerhed af at være
med i grupperne: ved at lære om loven
og myndighederne kan de udfordre

lokale autoriteter som en skolerektor,
der ikke følger loven – noget de aldrig
turde gøre før.

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.aktionboernehjaelp.dk og
skriv dig op med din emailadresse,
så vil du modtage korte nyheder
ca. en gang om måneden.
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Andhra Pradesh

Socio-Economic
Educational
Development
Society (SEEDS),
Eluru,
West Godavari.

Sundhed og læring er kommet for at blive
Det nu afsluttede projekt ”Sundhed og læring” for børn i delstaten
Andhra Pradesh har skabt mærkbare resultater, som de lokale
myndigheder vil opretholde ved at lade projektets aktiviteter fortsætte.

Af Anja Nielsen, programleder

I Andhra Pradesh bor det oprindelige
Koya- og Kondareddi-stammefolk i et
afsides, fredet skov- og bjergområde med
begrænset adgang til basal uddannelse
og sundhed. Inden projektets start
havde den indiske regering etableret
én børnehave i hver landsby. Problemet
var dog, at alle lærerne kom fra den
nærmeste storby, mange timer væk. De
kom derfor ofte for sent eller slet ikke.
Det betød, at mange forældre stoppede
med at sende deres børn i børnehave
og i stedet tog dem med i marken, når
de skulle arbejde. Aktion Børnehjælp
og vores lokale samarbejdspartner
Socio-Economic Educational Development Society (SEEDS) overtog derfor
børnehaverne i ni landsbyer i 2 ½ år
fra 2017 til 2019, hvor der blev lavet
en model, der kunne imødekomme
udfordringerne ved blandt andet at
inkorporere lokalsamfundenes egen
kultur. Nu har de lokale myndigheder
12
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I børnehaverne lærer børnene gennem leg og sang. Foto: Elin Mogensen

overtaget aktiviteterne i børnehaverne,
som dermed kan fortsætte, selvom
projektet officielt er afsluttet.
Lokale kvinder fik alle børn
i børnehave
Som en del af projektet blev der ansat
to lokale kvinder fra den pågældende

landsby i hver børnehave. Fordi kvinderne allerede kendte de andre i landsbyen og den lokale kultur og traditioner,
formåede de at skabe tillid til forældrene. Det resulterede i, at alle børnene
fra 3-6 år blev indskrevet i børnehaverne
i de ni landsbyer inden udgangen af
projektets første år. Myndighederne

S TAT U S F O R I G A N G VÆ R E N D E P R O J E K T E R

har derfor, til trods for at de normalt
kræver en færdiggjort 10. klasse og
videregående træning, valgt at ansætte
de lokale kvinder efterfølgende, da det
har stor betydning for, om forældrene
beholder børnene i børnehaverne.
De ansatte har sidenhen berettet om
en positiv udvikling hos børnene, der
viser fremskridt i motoriske-, kognitive
(erkendelsesmæssige)-og sociale færdigheder. Forældrene fortæller ligeledes,
at de kan se forskel i de sociale kompetencer og skolemæssige færdigheder
hos børnene, der går i børnehave,
sammenlignet med søskende, der ikke
har haft muligheden.
At gå i børnehaverne har også haft
positiv indflydelse på børnenes efterfølgende skolegang. Efter projektets
afslutning rapporterer de lokale skoler
nemlig, at hele 98 % af børnehavebørnene starter i skole. Det er en markant stigning fra før projektets start.
Mødre kan igen amme deres børn
Projektet har også haft fokus på gravide
og ammende mødre, da deres sundhed
har stor betydning for deres børns
muligheder i livet. Da projektet startede, var anæmi (blodmangel) et stort

problem blandt kvinderne i landsbyerne.
Derudover oplevede mange nybagte
mødre, at de ikke kunne amme, fordi
de ikke fik næring nok til at producere
modermælk. Derfor har projektets
sundhedskoordinator sørget for, at
gravide og ammende mødre jævnligt er
blevet tjekket og har fået adgang til kosttilskud og et dagligt nærende måltid.
Et år inde i projektet viste sundhedstjek,
at kun et fåtal af kvinderne i målgruppen
led af anæmi, mens alle nybagte mødre,
der var involveret i projektet, kunne
amme. Som en del af projektet er
traditionelle healere og traditionelle
fødselshjælpere også blevet trænet for
at sikre, at de har opdateret viden, når
de skal hjælpe og rådgive landsbybeboerne, som de er fortsat med efter projektets afslutning. På fællesmøderne
i landsbyerne informerer børnehavelærerne bl.a. forældrene om deres rolle
i børnenes udvikling.
Vores samarbejdspartner SEEDS arbejder
fortsat i landsbyerne med særligt fokus
på at styrke forældrene i deres rolle og
ikke mindst ansvar i forhold til barnets
udvikling.

Børnene følger spændt med i dagens aktiviteter.
Foto: Elin Mogensen

9 % af den indiske befolkning
tilhører det traditionelle stammefolk, der er kendetegnet ved at
have deres egen kultur, sprog og
traditioner. De bor ofte i afsidesliggende områder med begrænset
adgang til uddannelse og sundhed.
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Centre for
coordination of
volumtary work
and research
(CECOWOR),
Gingee,
Viluppuram
Tamil Nadu

Lige ret til læring og sundhed
Aktion Børnehjælp fik i slutningen 2019 bevilget knap 2 mio. kr. fra CISU
(Civilsamfund i Udvikling) til et treårigt projekt, ”Lige ret til sundhed
og læring”, som vores samarbejdspartner CECOWOR kommer til at stå for.

Af Anne Mette Andersen, tidligere frivillig
i projektgruppen ”Lige ret til sundhed og
læring”

Projektets formål
I delstaten Tamil Nadu er især befolkningsgrupperne romaer og oprindelige
folk, også kaldt stammefolk, udfordret
af ekstrem fattigdom, analfabetisme og
diskrimination. Formålet med projektet
er at sikre disse folk lige adgang til de
i forvejen eksisterende regeringsprogrammer – heriblandt børnehaver og
skolegang. Projektet implementeres i
Villupuram-distriktet i den nordlige del
af delstaten Tamil Nadu og kører fra
februar 2020 til februar 2023.
Diskrimination
Diskriminationen spiller en stor rolle i
forhold til specifikke befolkningsgruppers adgang til basale rettigheder
indenfor sundhed og uddannelse, hvilke
de ifølge den indiske lovgivning har ret
til. Romaerne og de oprindelige folk
14
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Børn fra Romalandsby. Foto Anja Nielsen

diskrimineres både af det omgivende
samfund og af myndighederne. Projektet omfatter 4.700 mennesker i 30 landsbyer. Målet er, at alle børn i alderen
3-5 år (ca. 260 børn) vil blive indskrevet
i førskoler (børnehaver) og at alle børn
i skolealderen (ca. 600 børn) bliver
indskrevet i grundskole. Derudover er

målet, at ca. 300 mødre bliver organiseret i landsbygrupper.
Dårlige livsvilkår
Roma- og stammefolket lever under
kummerlige forhold i utilstrækkelige
hytter og er isoleret fra det øvrige
samfund, blandt andet fordi de taler et

N Y E P ROJ E KT E R

Børnehave. Foto Anja Nielsen

andet sprog end mange af de omkringboende. Derudover ejer romafamilierne
ikke land og har sparsom landbrugserfaring. Blandt romaerne er der ligeledes ikke tradition for uddannelse, da
uddannelse ikke bidrager direkte og
øjeblikkeligt til familiens indkomst.
Derfor nedprioriteres børns skolegang
af mange forældre. Netop af denne
grund handler projektet om at skabe
viden blandt befolkningen omkring,

hvorfor uddannelse netop er vigtig at
gøre krav på og værd at investere i.
Vigtigheden af skolegang
Adgangen til børnehaverne er afgørende,
da det har stor betydning for om børnene starter i grundskole, når de fylder
6 år, og om de fortsætter deres videre
skoleforløb. Børnene i skolealderen vil
gennem børnegrupper lære om deres
rettigheder og muligheder gennem leg.

Sideløbende vil mødrene blive organiseret i landsbygrupper og tilegne sig
viden om vigtigheden af uddannelse,
deres rettigheder og hvordan de selv
kan være med til at kræve dem.
Projektet bygger på erfaringer fra
vores tidligere projekt ”Børnehaver og
lektiecafeer”.
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Orissa
Alternative for Rural
Movement (ARM)
Baliapal,
Balasore

Coronakrisen presser
sanitetsprojekt i delstaten
Orissa

Daniel von Kloppenborg Degn, frivillig
i projektgruppen ”Bedre sanitet giver
bedre sundhed”

Aktion Børnehjælps projekt ”Bedre sanitet giver bedre sundhed”, som vi kører
i samarbejde med vores samarbejdspartner ARM i Orissa, og som adresserer
sanitets- og sundhedsudfordringer i
indiske landsbysamfund, skulle søsættes
i starten af april i år. Som følge af
coronakrisen er projektet dog blevet
udskudt til den 1. august. I det følgende
kan du læse om projektets baggrund
og formål.
Udsat projekt, vedvarende problem
Indien er det land i verden, hvor flest
mennesker besørger i det fri. Faktisk
gør det sig gældende for ca. 40% af
befolkningen, dvs. ca. 550 mio. mennesker. Med det 3-årige projekt i Balasore-distriktet i delstaten Orissa, er
håbet at forbedre sundheden ved at
standse besørgelse i det fri, da det har
16
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Mange vandkilder i landsbyerne er utætte med risiko for bakterier. Foto Astrid Ahlberg

vidtrækkende sundhedsskadelige konsekvenser for hele samfundet.
Hjælp til selvhjælp
Projektets målgruppe, 30 landsbyer
og deres ca. 24.000 indbyggere, bliver

gennem forskellige indsatser oplyst om
de sundhedsskadelige følgevirkninger,
der er ved besørgelse i det fri, og vigtigheden af basal hygiejne. Landsbybeboerne bliver således i stand til selv at
træffe beslutninger, der kan eliminere

N Y E P ROJ E KT E R

afføring i det fri i landsbyerne. Projektet
forventes desuden at have en positiv
indvirkning på landsbybeboernes økonomi, da den forbedrede sundhedstilstand vil betyde færre udgifter til
medicin og lægebesøg samt færre
sygedage.
Adfærdsændringer i fokus
Projektet bygger videre på et vellykket
pilotprojekt, der fokuserede på adfærdsændringer blandt landsbyernes indbyggere. Ved at skabe forståelse for
sammenhængen mellem god hygiejne
og sundhed, stoppede 80% af landsbybeboerne med at besørge i det fri.
Projektet er baseret på metoden
Community-Led Total Sanitation, hvor
landsbybeboerne motiveres til i fællesskab at ændre deres sanitære vaner og
finde løsninger på at stoppe besørgelse
i det fri.
Børn og kvinder er særligt udsatte  
Dårlige sanitære forhold går især ud
over børn og kvinder. Spredning af
bakterier giver diarré, der medfører, at
børnene ikke optager den nødvendige
næring. Det har store konsekvenser for
børnenes fysiske- og psykiske udvikling,
da det fører til nedsat vækst, som rammer 48% af alle børn i Indien. Piger og

I 2014-2019 donerede regeringen toiletter til fattige familier. Mange bruges dog ikke pga.
uvidenhed og myter. Foto Astrid Ahlberg

kvinder rammes yderligere, da de ofte
må vente med at besørge til efter mørkets frembrud, hvor der er forhøjet risiko
for seksuelle overgreb og slangebid.  
Coronakrisen har sat hygiejne på
dagsordenen
Fælles for coronakrisen og dette projekt
er et øget fokus på basal hygiejne, som
forebyggende indsats mod smittespredning. Forhåbentligt kan den øgede
bevidsthed om sammenhængen mellem

hygiejne og smitte bruges aktivt i
projektet og være med til at forstærke
projektets budskab. Således kan
coronakrisen, som for de fleste landsbyboere i Indien kun har gjort en slem
socioøkonomisk situation værre, være
et startpunkt for et projekt, som har
hygiejne, sundhed og adfærdsændringer i fokus.
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Tamil Nadu
1 Asha Nivas/Year of the
Child, Chennai, Chennai.
6 3

4

1
2

2 Shanthi Bhavan/Stella
Maris Social Service
Centre (Shanthi Bhavan),
Chennai, Chennai.
3 Care for Poor Children
(CPC), Sathuvachary,
Vellore.
4 Centre for coordination
of volumtary work and
research (CECOWOR),
Gingee, Viluppuram.

5

Tamil Nadu

5 Sri Kanyakumari Gurukula
Ashram (SKGA), Alamelupuram,
Kanyakumari.
6 St. Thomas Hospital and
Leprosy Centre (St. Thomas),
Chettupattu, Vellore.

Vores fadderskabsbørn
og coronakrisen

Af Klaus Iversen, medarbejder på
sekretariatet

Aktion Børnehjælps Fadderskabsprogram omfatter børn, der alle kommer
fra fattige familier og er socialt, økonomisk og kulturelt meget dårligt stillet.
Gennem et fadderskab sikres børn ikke
alene mulighed for at gennemføre
skolegang fra 1. til 12. klasse, men også
mad, tøj og lægehjælp.
Coronakrisen har naturligvis haft en
stor negativ påvirkning på børnene og
deres familier, men vores samarbejdspartnere gør alt, hvad de kan, for at
hjælpe dem.

Her er en kort rapport fra børnehjemmet i Kanyakumari på Indiens
sydspids, hvor danske faddere
støtter mere end 130 børn:
”Mange hilsner herfra med håbet om,
at I er i sikkerhed for coronaen. I Indien
18
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Der bliver uddelt masker til alle børn og til personalet. Foto:

er alle skoler, indkøbscentre, feriesteder, hoteller osv. lukkede. Vi befinder
os i en panik-situation. Vores skoleelever
i 10, 11. & 12. klasse har færdiggjort
deres eksamener og mange af dem har
fået pæne karakterer. For en uge siden
gennemførte vi et oplysningsprogram
om coronavirus for børn og personale
på børnehjemmet. Vi uddelte masker,
håndsæbe, håndsprit og aftørringspapir til dem alle. De børn, der bliver

forkølede eller får feber, bliver sendt
i isolation i et separat hus med det
samme. Ashramens børn og personale
er indtil videre sunde og raske. 43 af vore
børn tog hjem på sommerferie i sidste
uge. Resten af børnene er i ashramen,
hvor de bruger nedlukningstiden på at
lege, se fjernsyn, læse bøger, dyrke yoga
og synge sange og bønner. Den 15. juni
skal 10.- og 11.-klasserne til eksamen.”

FA D D E R S K A B S P R O G R A M M E T

Rev. Dr. Kurian Thomas, der er
leder af vores fadderskabspartner
Asha Nivas i storbyen Chennai i
Tamil Nadu, hvor vi har mere end
400 fadderskabsbørn, skriver bl.a
”Mange tak for jeres bekymring.
60-80% af indbyggerne i Chennai bor
i slumområder, telte og under uhygiejniske forhold.
De er for det meste daglejere eller
har husligt arbejde og p.g.a. nedlukningen har de nu intet job og ingen
indtægt. De fødevarer og det lille
beløb, som regeringen uddeler hver
måned, rækker knap nok til to uger,
så de mennesker, der bor på gaden,
sulter bogstaveligt talt.

Hele området har været afspærret,
og ingen har kunnet komme ind i
slumområderne, selv om de ville
hjælpe beboerne. Nu er situationen
lidt bedre, små butikker er åbne og
private køretøjer, auto-richshaws,
busser og taxier har lov til at køre på
gaderne. Vores lokale medarbejdere
er i kontakt med fadderskabsbørnenes familier, og vi forventer at skolerne
genåbner i starten af september.
Vi har været i gang med at forsøge
at skaffe fødevarer til vores fadderskabsfamilier til en værdi af omkring
200 kr. pr. familie. Vi vil være meget
taknemmelige, hvis I kunne hjælpe
os i denne krise.”

Fr. S. Malaiyappan, der leder vores fadderskabsprogram hos CPC
(Care for Poor Children) i Vellore i delstaten Tamil Naud med næsten
100 børn, skriver bl.a.:
”Alle skoler og er lukket p.g.a. corona. Fadderskabsbørnene er i sikkerhed i
deres hjem. Jeg holder kontakt med dem og forsøger at hjælpe dem. Denne
virus spreder sig hurtigt i Indien. Nedlukningen af Indien er igen blevet forlænget. Vi beder til at situationen vil blive normal igen.
Nogle af vores børn afventer den afsluttende eksamen. Jeg ved ikke hvad
regeringen vil beslutte”

Ms Princy og Sr. Monica
George, der har ansvar for
børneinstitutionen Shanthi
Bhavan i byen Chennai med
knap 100 børn, skriver bl.a.
”Som I ved har vi en pandemisk
krise. Chennai er en meget tæt
befolket millionby, hvor de fleste
indbyggere bor under trange
forhold, og antallet af corona-smittede stiger hver dag – alene i går
drejede det sig om 1.036 personer.
Chennai ligger i den røde zone,
hvor smittetrykket er størst.
Eksamenen for skolernes ældste
elever (12. klasse) er endnu ikke
færdiggjort og for 10.-klasse-eleverne er den endnu ikke begyndt.
Vi ved ikke hvornår skolerne vil
åbne igen.
Alle institutioner er fortsat lukkede,
men forskellige kontorer er begyndt
at åbne, dog med meget begrænset
fremmøde. Nedlukningen fortsætter til d. 30. juni. Covid-19 situationen er fortsat slem, især i byerne
Chennai og New Delhi og i delstaterne Gujarat og Maharastra.
Det glæder os, at Danmark er i en
bedre situation.”
Aktion Børnehjælp . 2020 . 1
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støt
fadderskabsprogrammets
børn

Har du lyst til at støtte
fadderskabsprogrammets børn
i forbindelse med coronakrisen,
kan du indbetale et gavebeløb
på fadderskabskontoen:
reg.nr.: 1551, kontonr.: 6122000
og mærke det “Corona-støtte”
samt evt. barnets navn og nr. og
dit bidragydernummer.
Fadderskabsbørn hos St. Thomas får corona-hjælp. Foto: St. Thomas

Sr. .A.Maria Rathinam, leder af
St. Thomas Hospital & Leprosy
Centre i byen Chetpet I Tiruvannamalai District, skriver bl.a.
”Vi har det alle godt. Alle vore
fadderskabsbørn er hjemme, fordi
alle skoler, og undervisningssteder
er lukkede. Det er svært for børnene
og der er ikke nogen fastsat dato for
tilbagevenden til et normalt liv. Den
27. april organiserede vi uddeling
af ris, dhal, olie, salt og sæbe til vore
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fadderskabsbørn og deres familier. Vi
har også uddelt det samme til sygeplejeelever, ældre medborgere og medarbejderes på vores hospital. Vore sygeplejeelever får undervisning over internettet
på distriktsniveau. Vi håber at skolerne
vil åbne igen til august. Mange af vore
elever kommer fra meget fattige familier,
så i de perioder, hvor skolerne er lukkede, opkræver vi ikke betaling.
På vores hospital har vi samlet vore
patienter på en enkelt afdeling, og

vi har indrettet en afdeling til 30
personer, der er mistænkte for at
have coronavirus – og der er skrappe
hygiejneregler, der skal følges.
Der er mange mennesker i vores
område, der kæmper for at skaffe
mad, og fra vores hospital har vi derfor distribueret ris til mange fattige.
Vores delstat og vores distrikt ligger
desværre højt på listen m.h.t. coronavirus-smitte, men vi håber at krisen
snart er ovre.”

REGNSKAB & LEDELSESBERETNING 2019

Uddrag af Aktion Børnehjælps ledelsesberetning for 2019
De samlede økonomiske aktiviteter endte med et overskud på
godt 960.000 kr., hvilket er en forbedring på cirka 1,15 mio kr.
sammenlignet med det foregående regnskabsår. Der er ydet
projektstøtte vore 10 samarbejdspartnere, som vi har et tæt
og langvarigt forhold til og som vore medarbejdere jævnligt
besøger.
Aktion Børnehjælp ledes af en bestyrelse, der ved regnskabsårets slutning bestod af 8 personer. Det daglige administrative
arbejde varetages af et sekretariat, bestående af en sekretær,
en programleder og en regnskabs- og databasemedarbejder
– alle deltidsansatte – samt en ulønnet praktikant, foruden
en gruppe frivillige medarbejdere på deltid. Til varetagelse af
forskellige arbejdsopgaver er der frivillige udvalg og grupper:
Fadderskaber, Projektudvalg og Kommunikations- og Redaktionsudvalg. Ligeledes har Aktion Børnehjælp lokalkomiteer
i Ranum, Silkeborg og Århus. Disse driver genbrugsbutikker,
afholder events og deltager i kampagner mv. Ydermere er
der til organisationen tilknyttet forskellige ressourcepersoner
indenfor it og informationsarbejde.
Aktion Børnehjælps bestyrelse vil gerne benytte lejligheden
til at sige alle bidragydere, erhvervspartnere, fonde, frivillige
medarbejdere og andre interesserede hjertelig tak for den
store og trofaste støtte, som vi i årets løb har modtaget til
vores hjælpe- og udviklingsarbejde.
Se det fulde årsregnskab (inkl. hele ledelsesberetningen) på
vores hjemmeside: www.aktionboernehjaelp.dk/aarsrapporter-og-vedtaegter/

Aktion Børnehjælps årsregnskab 2019
Resultatopgørelse
2019

2018

Projekter mv
Fadderskabsprogrammet
Fælles driftsindtægter
Indtægter i alt

2.365.044
1.124.449
167.331
3.656.824

1.407.456
1.114.061
180.450
2.701.967

Projekter m.v.
Fadderskabsprogrammet
Omkostninger i alt

1.638.178
1.057.868
2.696.046

1.784.664
1.105.278
2.889.942

960.778

-187.574

894.076
894.076

930.079
930.079

Husleje deposita
Andre tilgodehavender
Bankindestående, projekter mv
Mellemregning, Fadderskabsprogrammet
Bankindestående, Fadderskabsprogrammet
Mellemregning, projekter
Disponible aktiver

20.459
121.248
1.555.138
600.000
152.325
-600.000
1.849.170

20.158
32.094
90.658
166.830
382.351
-166.830
525.261

Aktiver

2.743.246

1.455.340

930.079
-36.003
894.076

1.062.367
-132.288
930.079

Disponibel fondskapital, primo
Årets resultat
Disponibel fondskapital i alt

172.683
960.778
1.133.461

360.257
-187.574
172.683

Fondskapital

2.027.537

1.102.762

70.461
342.470
92.775
210.003
715.709

56.873
199.617
39.325
56.763
352.578

2.743.246

1.455.340

Årets resultat
Balance pr. 31. december 2019
Værdipapirer, bunden fondskapital
Bundne aktiver

Bunden fondskapital, primo
Kursregulering
Bunden fondskapital i alt

Anden gæld
Skyldig projektstøtte
Skyldig Fadderskabsbidrag
Forudbetalte midler CISU
Gældsforpligtelser

Passiver
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Nekrolog

En af Aktion Børnehjælps frivillige medarbejdere og støtter gennem mange
årtier, Arne Kær Nielsen, har for nylig
forladt denne verden.
Arne blev aktiv i Aktion Børnehjælp
allerede i 1980’erne, hvor han sammen
med sin hustru, Irene Kær Nielsen,
oprettede og drev genbrugsbutikker til
fordel for Aktion Børnehjælp i Hals og
Ranum. De besøgte også flere gange
vores samarbejdspartnere i Indien og
startede et galleri og dukkemuseum
i Ranum, hvor overskuddet gik til
Aktion Børnehjælp. I starten af 00’erne
indtrådte Arne i Aktion Børnehjælps

Mathilde er et kendt ansigt hos Aktion
Børnehjælp. Hun var praktikant hos i
22
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Vi er dybt taknemmelige for alt det,
Arne har gjort for Aktion Børnehjælp
– og dermed tusindvis af nødstedte
indiske børn.
Æret være hans minde !
Klaus Iversen
(sekretær)

gange besøgt vores samarbejdspartner
ARM i forbindelse med monitoreringsbesøg for projektet. Derudover har
Mathilde boet og rejst i Indien og har
en stor forkærlighed for landet. Mathilde
en bachelorgrad i Moderne Indien og
Sydasienstudier og læser nu en kandidat
i Internationale Udviklingsstudier og
Business på Roskilde Universitet.

Velkommen til Mathilde
Mathilde Nielsen er ansat som programmedarbejder fra 15. juni. Hendes ansættelse er på 20 timer om ugen og hun
vil sammen med vores programleder og
projektgrupperne få ansvaret for udviklingsprojekterne i Indien. Derudover vil
Mathilde også få det koordinerende
ansvar for vores kommunikationsarbejde
og arbejde tæt sammen med kommunikationsudvalget.

bestyrelse, hvor han i en årrække udførte et stort og vigtigt ledelsesmæssigt
arbejde. Undertegnede har haft den
store glæde at arbejde tæt sammen
med Arne i flere årtier og har oplevet
ham som et meget ansvarsbevidst,
arbejdsomt og behageligt menneske.

"Familier bekæmper fejlernæring"

foråret 2018, og hun har siden været
frivillig i projektgruppen for projektet
”Familier bekæmper fejlernæring”, hvor
hun er projektkoordinator. Hun har flere

Ansættelsen af en programmedarbejder
skyldes, at vi i slutningen af 2019 fik
bevilget to nye projekter, og stillingen
finansieres således af disse projektbevillinger.

Vi vil så gerne høre fra dig, ring eller skriv til os
Fadderskabsprogrammet
Asha Nivas / Year of the Child
Knud Rehder
E-mail: knudrehder@aktionb.dk
Telefon: 2537 0568
Bala Mandir & St. Thomas Hospital
Torben Ibsen & Karen-Lise Kjeldset
E-mail: torbenibsen@aktionb.dk
Telefon: 3030 8370
Shanthi Bhavan/Stella Maris
Niranchana Venkatesh
E-mail: niranchanavenkatesh@aktionb.dk
Telefon: 7181 7034
C.P.C
Maria José de Prado
E-mail: mariajose_deprado@aktionb.dk
Telefon: 3961 2299
Cecowor
Tinne Midtgaard
E-mail: tinnemidtgaard@aktionb.dk
Telefon: 3139 3868
Kanyakumari
Lise Münkel
E-mail: liselystrup@aktionb.dk
Telefon: 2366 6139

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

Diverse kontaktpersoner
Bestyrelsen
Rune-Christoffer Dragsdahl (formand)
E-mail: rc@aktionb.dk
Aktion Børnehjælps Venner
Eva Løvschall Haugaard Pedersen
(kontaktperson)
E-mail: evahaugaard@aktionb.dk
Projekter og frivilligt arbejde
Anja Nielsen
(kontaktperson på sekretariatet)
anjanielsen@aktionb.dk

Arv og testamenter
Det har i en årrække været udfordrende for Aktion Børnehjælp at
skaffe nok støtte til det udviklingsarbejde, vi med vore indiske samarbejdspartnere er involveret i.
Af den grund var meget glædeligt,
at vi i 2019 modtog en større arv,
som nu giver os mulighed for at
fremtidssikre Aktion Børnehjælps
arbejde.
Hvis du vil vide mere om oprettelse af testamente, så kontakt os
eller læs mere på vores hjemmeside: www.aktionboernehjaelp.dk/testamente/

Genbrugsbutikker
& Lokalkomiteer
Genbrugsbutikken i Silkeborg
Frederiksberggade 21,
8600 Silkeborg
Åbningstider:
ma. 10-17, ti.-to. 12-17, fr. 10-13.30
Kontaktpersoner og lokalkomité:
Mona Jensen (2156 6049) og
Irene Schultz (2515 1427)
Genbrugsbutikken i Ranum
Vestergade 23 st.tv.,
9681 Ranum
Åbningstider: ma.-fr. 14-17
Kontaktperson og lokalkomité:
Grethe Olsen (3023 6732)
Vinkelvej 11,
9681 Ranum
E-mail: torbenl@privat.dk

Skattefradrag
Husk, at du kan få skattefradrag
for din støtte, hvis vi har dit
cpr- eller cvr-nummer. Henvend
dig til vores sekretariat hurtigst
muligt, så sørger vi for at du helt
automatisk får skattefradrag.
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Afs.:
Aktion Børnehjælp
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2.th.
2100 København Ø

ID 47770

Plakat fra corona oplysningsprogrammet hos vores samarbejdspartner Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. Foto: Kanyakumari

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

