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Kære Læser
fra, hvad den er gået til og meget mere.
I vil fremover modtage første magasin
i februar/marts. Vi håber meget, at I vil
tage denne lille ændring positivt til jer.
Magasinet, du har i hånden nu, fungerer
også som en printet version af Aktion
Børnehjælps årsrapport. Derfor kan du
også her læse mere om status på vores
projekter, og hvordan Aktion Børnehjælp
gennem disse i 2021 har gjort en stor
forskel for tusindvis af børn og unge og de
landsbysamfund i Indien, hvor de lever.
Af Rune-Christoffer Dragsdahl,
Bestyrelsesformand Aktion Børnehjælp

Aktion Børnehjælp Nyt får nyt indhold.
Fremadrettet vil I modtage en opdateret
udgave af magasinet, hvori I vil kunne
læse om Aktion Børnehjælp i tal. Der vil
stadig være status fra alle vores projekter,
afdelinger og fadderskaber, men I vil også
kunne læse om, hvor støtten er kommet

Derudover vil du kunne læse om, hvad
der er på programmet i 2022 i Aktion
Børnehjælp, og hvilke mulige udfordringer vi ser fremadrettet, og hvordan vi
vil forsøge at imødekomme dem. Ydermere kan du læse om hvor vi har fået
vores støtte fra og hvad støtten i 2021
er gået til.

for vold og misbrug. Vi kæmper for
børnenes helbred og velbefindende ved
at hjælpe deres familier med at etablere
bæredygtige køkkenhaver. Og vi kæmper
for børnenes sundhed ved at hjælpe
landsbyer med at forebygge diarré og
andre sygdomme ved at stoppe besørgelse i det fri.
Kun med din støtte er dette arbejde
muligt.
Rigtig god læselyst!
De bedste hilsener
Rune-Christoffer Dragsdahl

Vi kæmper for børnenes ret til f.eks. at
undgå børnearbejde og ikke blive udsat
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Mæt en hel børnefamilie for
90 kr. Støt via MobilePay til
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Opret testamente og støt Aktion Børnehjælp
Når testamentet er modtaget, skal det
skrives under foran en notar eller to
vitterlighedsvidner. Sammen med dit
testamente modtager du informationer
om, hvordan testamentet skrives under.

7 ud af 8 danskere har ikke oprettet et
testamente — har du? Du har mulighed
for at oprette dit testamente nemt,
enkelt og gratis, når du påtænker os
i testamentet.
4
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Testamentet kan oprettes online hos
virksomheden Dokument 24. Her svarer
du på 12-15 spørgsmål, og når du donerer dele af eller hele din arv til os, vil du
få testamentet tilsendt gratis.

Hvis du vil vide mere om oprettelse
af testamente, så kontakt os, eller læs
mere på vores hjemmeside:
www.aktionboernehjaelp.dk/
testamente

STATUS PÅ COVID-19

Følger af Covid-19 viser sig blandt børn
Tredje bølge blev aldrig helt farlig ifølge Indiens myndigheder, men eftervirkningerne af
corona generelt begynder for alvor nu at vise sig blandt børn, unge og de mest udsatte.
Mere end en halv million er døde og mange flere forventes i løbet af 2022.
Af Maja Henriksen,
kommunikationsansvarlig
i Aktion Børnehjælp

I sidste AB Nyt skrev vi om en tredje
bølge, der lå og lurede ude i horisonten.
Heldigvis blev den aldrig lige så slem
som anden bølge, der væltede Indien
i foråret sidste år. Alligevel tvang tredje
bølge alle offentlige institutioner til
at lukke fra slut november og frem til
31. januar 2022. Mange eksperter vil
mene, at det omfattende vaccinationsprogram er begyndt at virke, og at lyset
for enden af tunnelen netop er blevet
meget tydeligere.

Stort mørketal
Siden november har Indiens højeste
smittetal været 311.000, hvilket næsten
er en halvering fra foråret 2021. Selvom
det går den rigtige vej med smittetallene
og samfundet næsten er fuldstændig
genåbnet over stort set hele landet, så
stiger dødstallene. Den seneste måneds
tid har dødstallet ligget på cirka tusind
personer om dagen, men tallet er
stigende. Derudover skal vi regne med
et stort mørketal.
Indien er stadig hårdt ramt af coronavirus med over 513.000 coronarelaterede dødsfald og mere end 43.1

Officielle tal fra den 25. februar
over registrerede smittede og
raskmeldte

Andhra Pradesh

Andhra Pradesh: 2.317.184 tilfælde.
2.297.537 raskmeldte.

millioner, der har været smittet (JHU
CSSGIS, 24.02.2022).

Skolerne genåbnet
Restriktionerne er fjernet, hvilket
betyder, at alle skole er genåbnet.
Alligevel foregår meget af undervisningen for millioner af elever stadig bag
skærmen. I Indiens hovedstad, New
Delhi, har eleverne været mere end
600 dage væk fra klasseværelset. Det
gør hovedstaden hjemsted for en af
verdens længste skolenedlukninger.
Der arbejdes hårdt på at få eleverne
tilbage i klasseværelserne, men det
kræver mere end bare åbne skoler.

Hvad forventes der i 2022?
Tamil Nadu

Tamil Nadu: 3.44.781 tilfælde.
3.400.144 raskmeldte.

Odisha

Orissa: 1.283.978 tilfælde.
1.271.843 raskmeldte.

Der forventes et mere roligt år, da
mange eksperter forudser, at corona
er på tilbagetræk.
Indiens premierminister, Narendra
Modi, er positiv og stolt over vaccinationsprogrammet, som ser ud til at
virke: “Indien har givet den første dosis
til 92 procent af den voksne befolkning.
Dækningen af anden dosis er nået
omkring 70 procent i landet” (livemint.
com).

Kilde: prsindia.org
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Aktion Børnehjælps mission og vision
MISSION

Aktion Børnehjælp arbejder
aktivt for at give fattige familier
i Indien basale rettigheder
og en stemme i samfundet.
Gennem opbygning og uddannelse
af lokalsamfund vil vi skabe
bedre vilkår for børn og unge
i Indien. Det gør vi gennem
inddragelse af både børn, deres
forældre og de ansvarshavende
interessenter og myndigheder.

6
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VISION

Aktion Børnehjælp arbejder for en
verden, hvor alle børn og unge har en
sund og tryg barndom og aktivt er med
til at forme deres liv og fremtid.

Aktion Børnehjælp i tal

80

frivillige i Danmark

6

projekter i Indien
(Tamil, Nadu
og Orissa)

3

33

projektansatte
i Indien

4

forskellige
fadderskaber

projektpartnere
i Indien

i private bidrag i 2021

791

5

børn er blevet
hjulpet gennem et
fadderskab hos
Aktion Børnehjælp
i 2021

1,35 millioner kr.

fadderskabspartnere
i Indien
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STATUS PÅ PROJEKTER

Lige ret til læring og sundhed
Af Katrine Abildgaard Kelgren, frivillig
i projektgruppen Lige Ret til Læring og
Sundhed

Som de andre projekter er ‘Lige Ret til
Læring og Sundhed’ også påvirket af
Covid-19. Det betyder, at vi har været
nødt til at tilpasse projektets aktiviteter
og arbejdsmetoder, så det passer med
de aktuelle forhold for pandemien.
Da både Anganwadi centre (AWC) og
skoler har været lukket ned de første
18 måneder af projektet, er der sket
mange ændringer i vores mål for at gøre
disse så realistiske som muligt. På
trods af justeringer arbejder CECOWOR
tæt sammen med centrene for at sikre
roma-og stammefolks rettigheder.
Der er startet et ”reach-out” program
i AWC, hvor alle familierne, der har ret
8
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til sundhedsydelser, bliver opsøgt og
hjulpet. Desuden har CECOWOR spredt
viden om hjælpecentrenes ydelser i de
30 landsbyer, hvor projektet er i gang.

Der er startet et
”reach-out” program
i AWC, hvor alle
familierne, der har
ret til sundhedsydelser,
bliver opsøgt og hjulpet.

Børn i skole
Her er der sket fine resultater, bl.a. er
der planlagt børneklubber, som bliver
ledt af uddannede frivillige. Her mødes
de ugentligt og har fælles fokus på at

lære børnene om deres rettigheder og
socialt samvær.
Til sidst kan vi nævne, at der er blevet
formet børnestøttegrupper i alle 30
landsbyer. Her ser vi stor interesse, da
der allerede er i alt 245 medlemmer.
Medlemmerne er mødre til børn i
alderen 6-14 år.
Desuden er der blevet holdt en fejring
af kvindernes internationale kampdag,
den første af sin slags i disse landsbyer,
for at fejre kvinder og piger.

STATUS PÅ PROJEKTER

Familier bekæmper fejlernæring
Af Christine Michelsen,
frivillig i projektgruppen Familier
bekæmper fejlernæring

I delstaten Orissa har vi de sidste fire
år sammen med vores lokale partner
ARM arbejdet for at hjælpe beboerne
i 10 landsbyer med at forbedre den
ernæringsmæssige sundhed for hele
familien gennem projektet ‘Familier
Bekæmper Fejlernæring’.
På trods af bump på vejen har hverken
ARM eller landsbyboerne dog mistet
gejsten, og de har alligevel formået at
skabe fantastiske resultater i 2021.

Køkkenhaver forbedrer
ernæringen

får viden om og adgang til næringsrig
mad. I løbet af 2021 har ARM derfor
afholdt de sidste otte af i alt 18 landsbymøder, hvor beboerne bliver oplyst om
ernæring. I alt har over 1.000 personer
deltaget i møderne i en af de 10 landsbyer.
Udover oplysning er en vigtig del af
projektet, at landsbyboerne får hjælp
til at anlægge køkkenhaver, så de selv
kan høste næringsrig mad lige uden
for deres hjem. I 2021 har 2.254 familier
derfor fået uddelt frø til at så i deres
køkkenhaver.
Det har især vist sig at være en hjælp
under de mange måneders coronalockdown, hvor mange familier har haft
svært ved at tjene penge og købe mad.

Rygtet har spredt sig
Men de gode resultater fra køkkenhaverne har ikke begrænset sig til de
10 projektlandsbyer. Rygtet om projektet har nemlig spredt sig til nabolandsbyerne, hvorefter beboerne herfra
selv begyndte at dukke op til landsbymøderne.
Derfor har ARM også delt frø ud til
familier i syv nabolandsbyer, hvor 390
familier nu har anlagt deres egne
køkkenhaver. På den måde er projektet
nået bredere ud, end vi havde håbet
på, og endnu flere landsbyboere har
fået mulighed for at forbedre fødevaresikkerheden og sundheden for deres
familier.

Det primære mål i projektet er at sikre,
at børn, unge og voksne i landsbyerne

Aktion Børnehjælp . 2022 . 1
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STATUS PÅ PROJEKTER

Covid-19 Response Project: Resultater 2021
Af Amelie Frisch, frivillig i projektgruppen
Covid-19 respons

Vi har i februar i år fået godkendt tre
måneders forlængelse af projektet, så
vi kan nå helt i mål. Et af projektets mål
er at mobilisere lokalbefolkningen i 25
landsbyer i Tamil Nadu til at ændre
deres adfærd for at minimere spredningen af Covid-19 og for at sikre børns
rettigheder med særlig fokus på uddannelse.
For at opnå målet og nå ud til lokalbefolkningen tog CECOWOR kontakt
til Self-help-groups, Youth Clubs og
landsbyaktivister i de 25 landsbyer. De
skulle fungere som mellemled mellem
CECOWOR og lokalbefolkningen.
CECOWOR nåede at tage ud til mange
forskellige landsbyer for at informere
10
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om sygdommen og WASH-relaterede
forholdsregler, som skulle øge forståelsen af Covid-19 og dens spredning.
I alt er der indtil videre mere end 4.000
personer, som har deltaget i oplysningskampagnen.

I alt er der indtil videre
mere end 4000 personer,
som har deltaget i
oplysningskampagnen.

For at garantere involveringen af
børnefamilier organiserede CECOWOR
oplysningskampagner til børnegrupper
med i alt 93 deltagere. Desuden mødtes
de med 83 lærere og mere end 2.000
elever, som blev informeret om projek-

tet og om de forholdsregler, som skal
overholde i skolen.
Gennem landsbyernes Self-help-groups
modtog beboerne af 25 landsbyer
financiel støtte og gratis madvarer som
en del af Tamil Nadus offentlige hjælpepakker. For at udbygge CECOWORs
oplysningsarbejde blev der holdt møder
med de lokale myndigheder for at sikre,
at de offentlige ansatte er informeret
om, hvordan spredningen af Covid-19
kan minimeres. Det blev udvidet til
embedsmænd i sundhedssektoren for
at støtte vaccineindsatsen og oplyse
befolkningen om vaccinens fordele.
Vi er meget taknemmelige for
CECOWORs indsats mod Covid-19 og
er meget glade for alle de mål, som de
kunne nå i år. Og så er vi selvfølgelig
spændte på projektets sidste fase i
2022!

STATUS PÅ PROJEKTER

Status på Sammenhold for Børns Rettigheder
Af Therese Boje Mortensen, frivillig
i projektgruppen Sammenhold om
børns rettigheder

forhold for børn i landsbyerne. Men
mange af disse grupper er nu selv
begyndt at tage initiativer, når de ser,
at noget ikke lever op til lovgivningen.

Vores indiske partner CECOWOR har
formet og trænet adskillige grupper
på landsbyniveau, som har en særlig
interesse i at sikre overholdelsen af
Indiens mange love om børns rettigheder. Især børn, unge og forældre er
engagerede i disse grupper, som mødes
jævnligt og diskuterer, hvordan de kan
forbedre situationen for børn i deres
landsby. De har også faciliteret, at de
forskellige landsbygrupper samles på
”over-landsby” niveau, så de kan uddele
erfaringer med hinanden på tværs af
landsbyer.

De bliver altså mere og mere selvkørende, så CECOWORs tilstedeværelse
i sidste ende ikke vil være nødvendig.
Bl.a. har 9 ud af 10 landsbyer nu påbegyndt låne-spare-grupper for kvinder.
Kvinderne betaler småbeløb til en
fælleskasse, som trængende medlemmer derefter kan låne fra med lav rente.

I starten af projektet var det mest
CECOWOR, som opfordrede grupperne
til f.eks. at kræve ordentlige sundheds-

Inddragelse af de lokale
myndigheder

CECOWOR har kontaktet alle myndigheder og etableret gode relationer
til dem og haft Zoom-møder med en
gruppe lærere for at diskutere børns
rettigheder under corona.
Det er også lykkedes at træne mindre
grupper, bl.a. offentlige ansatte, der
er ansvarlige for en Uddannelse for
Alle-kampagne, og administrationspersonale på landsbyniveau. Jo flere
myndighedspersoner, der føler ansvar
overfor børns rettigheder, jo bedre
sikrer vi, at rettighederne ikke bliver
overtrådt.

I planen for projektet var det meningen,
at CECOWOR skulle træne en række
lokale myndighedspersoner om vigtigheden af børns rettigheder – såsom
lærere, politi, og sundhedsmyndigheder.

Aktion Børnehjælp . 2022 . 1
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STATUS PÅ PROJEKTER

Året der gik: Bedre sanitet giver bedre sundhed
Af Thilde Krat Boldsen, frivillig
i projektgruppen Bedre sanitet giver
bedre sundhed

Projektet Bedre sanitet giver bedre
sundhed arbejder for at formindske
besørgelse i det fri. Regeringen har
erklæret problemet som udryddet,
men i praksis er der stadig en stor del
af befolkningen, der besørger i det fri.
Det skyldes blandt andet en blanding
af begrænset adgang til toiletter og
overtro.
Da projektet gik i gang, indsamlede
ARM baselinedata, der beskriver, hvor
mange faciliteter der er i de forskellige
landsbyer. Denne data har vi, efter lidt
ventetid, fået adgang til. Det vil sige,
at vi kan se de faktiske ændringer i tal
fra nu af. Den foreløbige baselinedata
12
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giver et billede af, hvordan situationen
var, da vi startede. Det er samlet i
diagrammer/tabeller nedenfor.
Der var 57 toiletter og 49 urinaler, og
derudover var der adgang til sæbe 45

Sæbe

45

Brug af
ﬂydende
væske til
håndvaske

44

Toiletter

57

Urinaler

49

0

10 20 30 40 50 60

steder. 44 steder brugte man væske til
at vaske hænder.
Det bliver spændende at se udviklingen igennem 2022, hvor de lokale og
ARM gør et stort stykke arbejde for at
skabe bedre toiletfaciliteter. F.eks. er
der ved at blive udviklet Tippy Taps,
som er håndvaske-stationer. Tippy Taps
er lavet af pinde, snor, vandbeholder og
sæbe. Via snorene kan man få vandet
til at løbe fra et hul i vandbeholderen
ud på hænderne, hvorefter man kan
bruge sæben der hænger på en snor.
På den måde falder den ikke ned eller
bliver væk. Det kommer til at gøre en
forskel for de lokale, når de får adgang
til sæbe når de vasker hænder.
Fokus for 2022 er at fortsætte det gode
samarbejde og derudover at få indsamlet data, så vi kan se udviklingen i tal.

Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram
Aktion Børnehjælp har i nu 50 år hjulpet tusinder af dårligt stillede indiske børn gennem
fadderskabsprogrammerne.

Af Maja Henriksen, kommunikationsansvarlig i Aktion Børnehjælp

Vores trofaste bidragsydere har holdt
ved og bibeholdt deres fadderskaber
trods de helt anderledes forhold
omkring skolegang og muligheder for
at hjælpe børnene under coronapandemien. Siden marts 2020 har
skolerne holdt helt eller delvist lukket.
Selvom der dagligt blev tv-transmitteret
undervisning under nedlukningen,

Selvom der dagligt
blev tv-transmitteret
undervisning under
nedlukningen, var det
langt fra alle børn,
der havde adgang til
programmerne.

sikret skolegang, enten via adgang til
tv, undervisning på smart boards eller
fysisk undervisning i mindre hold.
Flere gavmilde faddere, har også givet
større corona støttebeløb, som har
medvirket til omfattende støtteprogrammer med mad, medicin og andre
fornødenheder til børnene og deres
familier under pandemien.

var det langt fra alle børn, der havde
adgang til programmerne. Gennem
fadderskaberne blev 791 børn dog
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Det siger fadderne
Jeg valgte at blive sponsor for
et barn, fordi jeg godt kan lide
at vide, hvem mine penge gik til.
Børnene har ofte ikke andre
steder at gå hen, men finder
et godt hjem på skolen.
For 15 år siden besøgte jeg
ovenikøbet selv stedet og var
meget glad for at møde ”min”
dreng og for at blive taget så
godt imod af både voksne og
børn. Der er trygt og godt. Jeg
fortsætter med at støtte for at
give nogle af de mest udsatte
børn en chance for at klare sig.
Fadder fra København

14
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Jeg har valgt at være sponsor
bedstemor, da der er et stort
behov for støtte til verdens
fattige børn. Det er vigtigt at yde
hjælp til selvhjælp i form
af uddannelse, især til piger
i Indien. I stedet for en fremtid
med tidligt ægteskab og mange
børn kan der satses på at få en
god fremtid til gavn for den
enkelte og til gavn for samfundet.
Det giver virkelig en god følelse
at følge sponsor barnebarnet
og at opleve den gode udvikling,
som barnet fortæller om i form
af billeder og breve.
Fadder fra Ringsted

Jeg har valgt at støtte et barn,
fordi jeg ønsker, at alle børn skal
have muligheden for en god start
på livet. De skal have mulighed
for mad, omsorg, tryghed, leg
og uddannelse. Og med kun et
lille beløb kan du og jeg gøre en
kæmpe forskel for et barn født i
fattigdom. Sammen kan vi hjælpe
flere børn til en forhåbentlig lysere
fremtid. Det vil jeg gerne bidrage
til. Asharmen i Kanyakumari er et
dejligt børnehjem, som netop giver
og har givet mad, omsorg, tryghed, leg og uddannelse til mange
børn gennem mere end 60 år.
Fadder fra Korsør

Hvad er Aktion Børnehjælp
mest stolt af i 2021?

Af Maja Henriksen, kommunikationsansvarlig i Aktion Børnehjælp

De frivilliges omstillingsparathed
Omstillingsparathed er i den grad blevet
en kompetence, som vores frivillige har
lært og mestret i løbet af 2021. Nedlukning efter nedlukning i Indien har
udfordret partnernes arbejde, udskudt
møder og forsinket implementeringen.
Gang på gang udviste vores frivillige
omstillingsparathed og forståelse for
situationen.

Partnernes vedholdenhed på
trods af eksterne faktorer
Vores partnere har været ramt af den
ene krise efter den anden: corona,
enorme mængder regn, orkaner og

cykloner. På trods af de uvisse omstændigheder har alle vores partnere
formået at gennemføre aktiviteter og
støtte de mest udsatte børn og familier. At samarbejde med så dedikerede
mennesker kan vi kun være stolte over.

Bevilliger i en presset tid
Vi er også stolte over at have fået godkendt endnu en bevillig fra CISU, denne
gang vores hidtil største. Projektet skal
implementeres med vores nyeste
partner Living Farms – et samarbejde
vi ser frem til! Konkurrencen om midler
til udviklingsprojekter er stor, og selv
godkendelsesværdige projekter bliver
ofte afvist. Derfor er vi endnu mere
stolte af den nye bevilling og vores track
record, der nu tæller syv godkendte ud
af syv ansøgte.

Vi er blevet mere synlige og har
fået en større rækkevidde
Det har længe været et ønske i Aktion
Børnehjælp at blive mere synlige på
sociale medier samt tiltrække flere
unge bidragsydere. I andet halvår af
2021 lancerede vi en ny kommunikationsstrategi, hvor Instagram igen er
blevet en del af Aktion Børnehjælps
SoMe-platform, hvilket allerede har vist
tydelige resultater. Vi er stolte af, at det
store fokus skaber gode resultater, og
vi glæder os til at arbejde videre med
at øge vores rækkevidde i 2022.

Aktion Børnehjælp . 2022 . 1

15

Her kom støtten fra i 2021
Diverse indtægter 0,3%
CISU 16,0%

Fonde og legater 0,1%

Lokalkomiteer 0,7%

Private bidrag 32,0%

Andre foreninger 2,0%

Virksomheder og
organisationer 0,6%

Momskompensation 0,3%
Arv 46,0%

Tips og lotto 2,0%

Det gik støtten til i 2021
-

Fødevaresikkerhed 11,0%
Diverse
projektudgifter 0,5%
Administration 11,0%
Covid-19 12,0%
Sundhed 13,0%

16
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Kommunikation 3,0%
Uddannelse 49,5%
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Hvad byder 2022 indtil videre på
To projekter afsluttes

Ny fundraising-strategi

Projektet ’Familier Bekæmper Fejlernæring’ der har kørt i samarbejde med
ARM slutter den 28. februar 2022. Derudover afsluttes projektet ’Covid-19 Respons’,
som implementeres sammen med vores
partner CECOWOR, den
30. juni 2022.

I Aktion Børnehjælp er vi også i fuld gang med at undersøge nye muligheder for fundraising, samt hvordan
vi kan skabe ny samarbejder i forhold til at udvikle nye
projekter eller videreføre afsluttede og succesfulde projekter i nye landsbyer i Indien. Vi har en ambition om at
videreføre det bedste fra de projekter, vi allerede har
afsluttet. Vores erfaringer fra de afsluttede projekter
vil gøre os i stand til at skabe endnu bedre projekter og
resultater.

Nyt projekt
Vores nye kvinde-rettighedsprojekt ‘Unge
kvinder- Fælles handling’ starter den 1.
marts 2022. Det har fokus på kvinder og
empowerment og skal bl.a. være med til at
styrke og oplyse de unge kvinder om deres
rettigheder og sundhed i to distrikter i
delstaten Orissa.

18
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Oplysningsprojekt i Århus
I andet halvår af 2022 ser vi også frem til at projektet ’Lige Ret til Læring og Sundhed’ afholder et
oplysningsprojekt på Dokk1 i Århus. Oplysningsprojektet skal illustrere de forskelle og ligheder,
der er i et barns hverdag i Indien og i Danmark.

NYT FRA SEKRETARIATET

Velkommen til vores nye praktikanter

Mit navn er Johanne, og jeg skal bidrage til Aktion Børnehjælps eksterne kommunikation i form af SoMe og kampagner. Derudover er jeg tilknyttet projekterne ’Covid-19
Respons’ og ’Lige Ret til Læring og Sundhed’.

Jeg har længe haft et
ønske om at være en del af en
humanitær organisation for at
få et indblik i, hvordan man
blandt andet arbejder med
udviklingsprojekter.
Jeg har længe haft et ønske om at være en del af en humanitær organisation for at få et indblik i, hvordan man blandt
andet arbejder med udviklingsprojekter og skaber inspirerende indhold, der fanger de rette målgrupper. Derudover
synes jeg, at det er fantastisk at være med til at kæmpe for
vigtige sager, der gør en forskel for mennesker, som har
mest brug for det i verden.

Mit navn er Sofie, og jeg er en af de nye praktikanter her hos
Aktion Børnehjælp. Når jeg ikke bruger min tid her, skriver
jeg min bachelor i Kinastudier på Københavns Universitet.
I løbet af min uddannelse har jeg fokuseret på kvinderettigheder og ligestilling i Kina, og jeg glæder mig derfor virkelig
meget til at skulle være en del af projektet “Unge Kvinder
- Fælles Handling” (ACEH).

Jeg glæder mig derfor
virkelig meget til
at skulle være en
del af projektet
“Unge Kvinder
- Fælles Handling.
Jeg ser frem til at arbejde sammen med alle de dygtige
medarbejdere og frivillige om at gøre en forskel for piger og
kvinder i Indien. Jeg ser frem til at lære nye ting og møde en
masse engagerede mennesker i løbet af de næste 5 måneder!
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Aktion Børnehjælp
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2.th.
2100 København Ø

Afs.:

ID 47770

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

Genbrugsbutikker
& Lokalkomiteer

Bestyrelsen
Rune-Christoffer Dragsdahl (formand)
E-mail: rc@aktionb.dk

Genbrugsbutikken i Silkeborg
Frederiksberggade 21,
8600 Silkeborg

Aktion Børnehjælps Venner
Rune-Christoffer Dragsdahl
(kontaktperson)
E-mail: rc@aktionb.dk
Projekter og frivilligt arbejde
Mathilde Nielsen
(kontaktperson på sekretariatet)
mathildenielsen@aktionb.dk

Åbningstider:
Mandag kl. 10-17.
Tirsdag, torsdag og fredag kl. 12-17.
Onsdag og lørdag lukket.
Kontaktpersoner og lokalkomité:
Mona Jensen (2156 6049) og
Irene Schultz (2515 1427)
Genbrugsbutikken i Ranum
Vestergade 23 st. tv.,
9681 Ranum
Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 14-17

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/

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

Kontaktperson og lokalkomité:
Grethe Olsen (3023 6732)
Vinkelvej 11,
9681 Ranum
E-mail: gretheranum@gmail.com

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.

