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GADENS BØRN I 2018

I 2018 HAR VI:

•  Åbnet en sundhedsklinik, hvor vi tilbyder lokal-
befolkningen gratis behandling ved læge og/eller 
sygeplejerske.

• Drevet 3 skoler, en børnehave og et dagcenter.

• Uddelt over 105.500 måltider mad til børn via 
vores projekter.

• Tilbudt omkring 430 børn kvalificeret og gratis 
skolegang og mad hver dag på vores tre skoler.

• Sørget for, at alle børn på vores skoler har været 
igennem et gratis tandlægetjek og er blevet tilset 
af en sygeplejerske.

• Dagligt hjulpet over 500 børn via vores skoler, 
vores sundhedsklinik og i vores opsøgende arbej-
de.

•  Ledet 41 indiske medarbejdere, og sendt 4-6 friv-
illige danskere ned på vores projekter i Kolkata i 3-6 
måneder ad gangen.

• Hjulpet gravide kvinder med sundhedsundersø-
gelser, samt støtte under og efter fødsel.

• Hjulpet børn, unge og gravide kvinder med over 
100 hospitals- og tandlægebehandlinger.

GENNEMSIGTIGHED, TILLID OG ENGAGEMENT

Den 28. november kunne Gadens Børn fejre 6 års 
fødselsdag. Det var en stor dag, der blev fejret på 
alle vores skoler. En dag, hvor vi hyldede de værdi-
er, der er bærende for Gadens Børn. GENNEM-
SIGTIGHED, TILLID og ENGAGEMENT. Kernen i 
Gadens Børn er de frivillige ildsjæle, der driver 
organisationen fremad og bærer værdierne med 
sig ind i deres arbejde.  Vi har en enestående høj 
udnyttelsesprocent, og er stolte af, at  81 % af 
alle indsamlede midler i 2017 gik direkte til vores 
projekter i Indien. Det kan kun lade sig gøre, fordi 
vores projekter drives af engagerede, tillidsfulde 
og dygtige frivillige. Tusind tak til alle jer, som 
fortsat vil være det bærende element i driften af 
Gadens Børn.
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Der er  løbende 4-6 frivillige dan-

sker tilknyttet Gadens Børns pro-

jekter  i Kolkata. De er oftest 

afsted i 3-6 måneder af gangen.



FORMANDENS BERETNING

Jeg er meget stolt af denne organisation, som 
for bare 6 år siden blot var en masse tanker i en 
flyvemaskine på vej hjem fra en rejse. En organi-
sation som i dag hjælper over 500 børn. Børn der 
ellers ville leve på gaden uden mad, sundhed, 
nævneværdig omsorg eller en fremtid. Børn som 
ellers ville være nemme ofre for voldtægt, over-
greb og menneskehandel. 

Jeg lever og ånder  for de øjeblikke, hvor jeg 
træder ind på skolerne, og ser de børn, som jeg 
mødte på gaden nedslidte, trætte og tomme i 
blikket, komme løbnede hen imod mig i et stort 
grinende smil.
  
Drivkaften i organisationen er vores frivillige, som 
tror inderligt på, at alle børn har ret til en fremtid. 
De starter i Gadens Børn med et stort ønske om at 
ville hjælpe, og oplever på egen krop, hvor barskt 
og ubarmhjertigt livet kan være. Jeg er stolt over 
at se, hvor meget  de vokser med det ansvar, de 
tager, i forsøget på at gøre en forskel for vores 
børn.  Jeg elsker at arbejde med dem.

Mit mål for 2018 var at starte en sundhedsklinik. 
Den har vi nu åbnet, og vi tilbyder gratis, kompe-
tent og værdig behandling til lokalbefolkningen i 
Kolkatas slum. 

Mit mål for 2019 bliver at åbne et børnehjem for 
de mest udsatte af vores børn. De børn som ingen 
forældre har, eller hvor vold og misbrug er en del af 
hverdagen. Vi forventer, at børnehjemmet står klar 
til at åbne til september 2019.

Min vision for fremtiden er fortsat at tilbyde end-
nu flere gadebørn og børn af yderst fattige familier 
skolegang af samme kvalitet og niveau, som de in-
diske privatskoler. Skolegangen skal sikre børnene 
en lysere fremtid og en hverdag med adgang til 
tryghed, næring og omsorg. 

Kærlig hilsen  
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EN DRØM GIK I OPFYLDELSE I 2018

VORES EGEN SUNDHEDSKLINIK

Gadens Børn er stolte af, at vi i dag tilbyder gratis 
behandling til børn og voksne i Kolkatas slum. En 
behandling, der i mange tilfælde er livsnødven-
dig, og som kan betyde forskellen mellem liv og 
død. Vi har hvert år brugt mange ressourcer på 
at hjælpe syge børn, voksne og babyer på hospi-
talet. Behandlingen på de statslige hospitaler er 
af meget svingende kvalitet, og børnene bliver 
ofte dårligt behandlet.  Vores ønske har været at  
tilbyde alle med behov ordenligt, gratis og værdig 
behandling. I oktober blev denne drøm til virke-
lighed, og efter et benhårdt forarbejde kunne vi 
erklære vores sundhedsklinik for åben. 

I forlængelse af opstarten har vi oplevet, hvor 
voldsom den manglende tillid til læger og hos-
pitaler er. Mange lokale har udelukkende haft 
dårlige oplevelser med det etablerede sund-
hedssystem og kommer derfor ikke uopfordret 
til vores klinik. Og det til trods for, at vi møder 
ufattelig mange børn og voksne hver dag i vores 
opsøgende arbejde, der har brug for hjælp. De har 
skåret deres fødder, trådt i glasskår, søm, fået store 
brandsår, malaria, dengue feber, voldsom diarré 
og meget mere. Børn som dør, hvis ikke de kom-
mer i behandling. Vi vidste godt, at det ville kræve 
et stort stykke opsøgende og tillidsopbyggende 
arbejde, men det er kommet bag på os, hvor 
meget det kræver. 

I stedet for at lokalbefolkningen skal komme til os, 
har vi derfor vurderet, at vi opsøger dem i deres 
trygge og vante omgivelser. Vi har omstruktureret 
klinikken, som fremadrettet bliver en mobil enhed 
med en minibus og en ambulance, der yder be-
handling i slummen og på stationen, hvor patien-
terne opholder sig.

Vi har ansat et lægepar, der er med os tirsdag og 
fredag. Derudover er vores klinik bemandet med 
frivillige sygeplejersker fra Danmark.

På klinikken har vi primært fokus på:
• Regelmæssige sundhedstjek samt vejledende 
samtaler til piger, som er blevet gravide enten 
frivilligt eller af andre grunde. 
•  Regelmæssige sundhedstjek og opfølgninger på 
børn og babyer. 
•  Forebyggelse og behandling af infektioner som 
mæslinger, denguefeber, malaria og diarré.
•  Pleje af sår og andre infektioner - såsom bylder, 
snitsår, brandsår etc.
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Gadens Børn er i kontakt med 
over 500 gadebørn. Børnenes 

skolegang og hverdag varetages 
af vores 41 dygtige og engagere-
de indiske medarbejdere samt af 
de frivillige ildsjæle fra Danmark.



GADENS BØRNS VELGØRENHEDSGALLA 
2018

GADENS BØRNS GALLAMIDDAG 2018

Lørdag den 29. september 2018 kulminerede 
mange måneders planlægning og hårdt arbejde 
fra vores stifter, projekt manager, praktikanter, 
frivillige, samarbejdspartnere og sponsorer i et 
brag af en velgørenhedsgalla på The Plant. Om-
givelserne var rå og temaet var i natur i den gamle 
Mærsk fabrikshal, men det var tydeligt at mærke 
varmen og de mange bankende hjerter.

287 gæster deltog. Der var mange kendte ansigter, 
der har fulgt og støttet Gadens Børn fra starten, 
men Gadens Børn fik også besøg af nye bekendts-
kaber, heriblandt H.K.H. Prinsesse Marie, som del-
tog på vegne af Kongehuset. Hun var begejstret 
for vores arbejde og vores organisation. Vi var 
mildt sagt utrolig stolte over den blåstempling af 
organisationen, som hendes deltagelse repræsen-
terede, og som også medførte en landsdækkende 
positiv presseomtale.

Vores konferenciers Manu Sareen og Tina Hjort-
shøj Bilsbo førte os flot og sikkert igennem af-
tenen, der bød på lækker 4-retter gourmetmiddag 
komponeret af stjerne kokke samt underhold-
ning fra kendte komikere og sangere - foruden 
spændende auktioner og lotteri. Vi indsamlede 
1.050.000 kr. til vores projekter.
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THE PLANT
Vi afholdte vores velgørenhedsgalla 2018 på The 
Plant. Tusind tak til Palle og hele teamet derude, 
som var en helt enorm hjælp. TAK.

FORRETNINGSAMBASSADØRER 2018

VORES SPONSORER OG 
FORRETNINGSAMBASSADØRER
Gadens Børn kan kun fungere, fordi der er så 
mange virksomheder og mennesker, som tror 
på vores arbejde. Vi er dybt rørte over den gen-
erøsitet og velvillighed, vi bliver mødt med. I 2018 
var der mange virksomheder og mennesker, der 
bidrog til dette. De vigtigste vil vi gerne nævne 
her.
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BENSIMON ROSSING
Bensimon Rossing donerede i starten af 2018 
250.000 kr. til vores nye børnehjem. TAK.

NTG
Vi har haft adresse hos NTG A/S de sidste 4 år helt 
uden omkostninger. De sørger for, at alt det prak-
tiske og logistiske fungerer omkring os, så vi kun 
skal koncentere os om projekterne. TAK.

VANG OG BAR
Vang og Bar mødte op med hele deres mobile 
cocktailbar og bartendere til vores gallamiddag 
2018, hvor de serverede gratis drinks til alle vores 
gæster. De har desuden tilbudt at hjælpe os til 
næste gallamiddag. TAK.

KOMMUNIKATOR A/S
Kommunikator A/S har hjuloet os med rigtig 
mange grafiske tryk og materialer gennem de sid-
ste mange år. Ligefra menuen til vores gallamid-
dag til vores informationsfoldere og årsberetning.  
De er der altid for os - og hjælper os helt gratis. 
TAK.

XPONERING
Lennart og Søren fra Xpo-
nering er en kæmpe gave og 
inspiration. Skarp og veltil-
rettelagt presseomtale betyder 
alverden for vores fundrasin-
ng, og det er de super skarpe 
til. De hjælper os helt uden 
omkosteninger. TAK.

BÆREDYGTIGE STUDERENDE 
OG STUDIECAFÈEN HUMLEN
Foreningen Bæredytige stu-
derende og studiecaféen 
Humlen støtter Gadens Børn 
via deres pantprojekt og pant 
fra studiecaféen. Det er nogle 
visionære og passionerede 
unge mennesker, som vi er 
dybt taknemmelige for hjælp-
er os. TAK.



FORRETNINGSAMBASSADØRER 2018
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MERCOPRINT A/S
Vi har i 2018 indgået et nyt samarbejde med 
Mercoprint A/S. De donerer 20 % af salget af deres 
egne firmajulegaver, som købes gennem vores 
webshop, til Gadens Børn. De hjælper også med 
tryk og T-shirts til You Run. TAK.

PIXUM
Pixum trykker hvert år Gadens Børn kalender, som 
sælges i flere butikker. De gør det helt omkost-
ningsfrit. TAK.

CITY SELFSTORAGE A/S
Vi får ofte doneret tøj, spil, computere, medicinsk 
udstyr etc., der kan komme børnene til gode, men 
vi har længe haft brug for at sted at opbevare 
tingene, indtil vi kan fragte dem. I 2018 fik vi et 
samarbejde med City Selfstorage, som de stiller 
gratis lagerplads til rådighed. TAK.

BLIK & RØR
Blik & Rør var fortsat forretningsambassadører i 
Gadens Børn i 2018, og de støtter os således
økonomisk hvert år i tre år. TAK.

HUDPLEJECENTERET
Hudplejecenteret støtter os altid, når de kan. 
Økonomisk eller med produkter til vores events.  
Vi kan altid regne med dem. TAK.

PS REN
PS Ren var fortsat forretningsambassadører i 
Gadens Børn i 2018, og støtter os således økono-
misk hvert år i tre år. TAK. 

SEIMEI
Seimei har i mange 
år leveret vand til alle 
vores velgørenhedsar-
rangementer, og de 
blinker ikke et øjeblik, 
når vi spørger dem. 
TAK.

FUSION
Fusion er en lækker tøjbutik, som altid hjælper os, 
når vi har brug for gaver til vores arrangementer. 
TAK.
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ALLE BØRN 
FORTJENER EN 
SUND OG TRYG 

BARNDOM



VÆRD AT NÆVNE

H.K.H. Prinsesse Marie
Vi troede ikke, det var muligt, men i Gadens Børn 
prøver vi altid, og så tager vi et nej med et smil. 
Da vi skrev til H.K.K. Prinsesse Marie, troede vi ikke 
helt selv på, at hun ville sige ja, men det gjorde 
hun. Det var en kæmpe overraskelse, og det kræ-
vede meget ekstra arbejde at forberede kongelig 
deltagelse ved vores gallamiddag. Hun er et sødt, 
varmt og uhøjtideligt menneske. Hun gav person-
ligt hånden til alle de frivllige og lyttede intenst og 
nysgerigt til de mange historier, der blev fortalt. 
Hendes deltagelse var en ære og en blåstepling 
af vores arbejde, som gav positiv omtale, og kan 
mærkes på vores fundraisingsarbejde.
Et stort tak til dig, H.K.H. Prinsesse Marie!

Din sang 
I juni måned stod vi alle hjemme i Pia Lindell 
Qwists hjem sammen med et lille TV hold fra Kanal 
4 og ventede på Pias hjemkomst. 
I programmet ’Din Sang’ bliver helt almindelige 
danskere med meget ualmindelige historier over-
rasket af venner og familie med en sang fra deres 
yndlingsartist. Det er danskere, som alle har været 
igennem særdeles svære perioder, og som alle har 
været ekstraordinært stærke, når livet har behan-
dlet dem hårdt. Pia Lindell Qwist har ofte fortalt, 
at når tingene strammer til, så løber hun en lang 
tur med Auras sang “I´m in love with the world” i 
ørerne. Den sang stod Aura hjemme i Pias have 
den dag i juni og sang. Programmet blev sendt på 
Kanal 4 i oktober 2018.
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PERSONLIG BERETNING AF FRIVILLIG 
Amanda Sofie Vagn Christiansen
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        Jeg sidder i min dejlige lejlighed og spiser min 
morgenmad af en lidt for dyr skål. Jeg kigger ud 
over København, skønne København. På fortovet 
foran mig går en lille familie. Et lykkeligt par med 
deres spritnye luksusbarnevogn. Den har det hele, 
en masse smarte funktioner, og så er den tæt pakket 
med babyudstyr af bedste kvalitet. Inde i vognen 
blandt puder og dyner ligger den lille velnærede 
baby. Fuldstændig uvidende om, hvor heldig han 
er. Han har en mor og en far, som elsker hinanden 
og ikke mindst, så elsker de ham. De har valgt hi-
nanden, og de har valgt ham. Han er et ægte-øn-
skebarn. For dem en kæmpe velsignelse.

Ved dette syn, kan jeg ikke lade være med at tæn-
ke på min veninde i Indien. Hun er 17 år. Hun bor 
på perronen på Sealdah station, og hun er snart 
mor til to. Hver dag har hun med dårlig samvit-
tighed over ikke at være er i stand til at tage sig af 
sin datter på snart et år. Hendes største ønske er at 
få råd til et lille slumhus, hvor hun kan bo med sin 
mand og sine snart to børn. Hver søndag besøger 
hun sin datter på det hjem, der tager sig af hen-
de. Hun får lov til at tilbringe en enkelt time i et 
besøgslokale. Hvis hendes mand er i godt humør, 
kan han overtales til at tage med. Hver uge sparer 
hun sammen til et lille stykke tøj til hendes datter. 
Det hjælper lidt på samvittigheden. I foråret blev 
hun gravid igen. Hun var ikke et sekund i tvivl om, 
hvorvidt hun ønskede at beholde barnet. “Jeg kan 
jo ikke få et barn mere, før jeg kan tage mig af det, 
jeg har”. En meget stor erkendelse! Hun søgte om 
hjælp til abort på det offentlige hospital, men blev 
mødt med en hård afvisning og dømmende blikke. 
Abort er ikke lovligt i Indien. Hun overvejede at for-
gifte sig selv med håndkøbsmedicin for at udskille 
fosteret, men endte med ikke at tage risikoen og i 
stedet beholde barnet. 

Jeg ved, at hun allerede elsker det lille liv i hendes 
mave, men for hende er det ikke et ønskebarn. Det 
er ikke et valg, hun har taget. Ingen har nogensinde 
lært hende om prævention. Ingen har nogensinde 
lært hende om graviditet. Barnet er endnu en ud-
fordring i hendes hårde hverdag. 

Nu er hun snart halvvejs i sin graviditet. Jeg håber, 
at hun trods omstændighederne, er begyndt at 
glæde sig. Jeg håber, at hendes mand støtter hen-
de. Jeg håber, at han er stoppet med at bruge næt-
terne på at stjæle fra sovende passagerer i togene 
og i stedet bruger dem på at passe på hende, når 
hun sover. Det er ikke altid let at være alene kvinde 
om natten på stationen. Jeg håber, at han vil være 
en kærlig far for det næste barn, og at han ikke vil 
yde vold mod hverken hans kone eller børnene. 
Jeg håber, at de kan tage afstand fra rusmidler som 
alkohol, lim og stoffer, særligt mens hun er gravid 
og ammer. Men mest af alt håber jeg, at de altid 
vil lade Gadens Børn være tætte på dem, så vi kan 
hjælpe dem, så godt vi kan.

Det er ca. en måned siden, at jeg forlod Indien som 
frivillig. Jeg savner at kunne være der for dem. Jeg 
savner at kunne give dem en krammer, et kys i pan-
den og sige, at det hele nok skal gå, selvom jeg til 
tider kunne være i tvivl. Jeg savner at løbe dem i 
møde til en stor gruppekrammer. Den glæde og 
kærlighed, som de har givet mig det halve år, jeg 
har tilbragt med dem, er der ingen, der nogensinde 
kan tage fra mig. Aldrig har jeg følt mig så ønsket 
og værdsat. Det er et hul, som er svært at fylde ud. 
Følelsen af svigt, sorg og dyb savn fylder stadig 
meget i mig. Det er svært at være taknemmelig for 
alt det vi har, når verden er så uretfærdig.

Amandag Sofie Vagn Chrstiansen
Frivillig i Kolkata, jan. 2018 - juni 2018 
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PROJEKT 2019
GADEN BØRNS BØRNEHJEM

BØRNEHJEM

I 2019 bliver et stort ønske til virkelighed, når vi 
åbner vores eget børnehjem. Vi har haft drømmen 
lige siden organisationen startede, men der har 
været mange udfordringer. Et nyt samarbejde 
med en lokal NGO, Trinita, samt indsamlede midler 
fra vores gallamiddag, har fremskyndet processen, 
og gjordt det nemmere at navigere i det indiske 
bureaukrati, så drømmen nu er lige om hjørnet. 
Hjemmet skal i al sin enkelthed fungere som et 
permanent hjem for de sværest stillede af vores 
børn. De børn som lever helt alene på stationen 
eller i slummen uden forældre, og de børn, hvor vi 
ser, at vold og misbrug er en del af deres hverdag.  

Ifølge indisk lov må drenge og piger ikke bo 
sammen, og vi opretter derfor to hjem - et for 
drenge og et for piger. Med de to nye børnehjem 
forventer vi at kunne tilbyde 60 udsatte børn et 
permanent hjem. Vi er i gang med at finde og 
købe en ejendom tæt på Sealdah Station og vores 
egen skole, Sealdah Skole, for at sikre fundamen-
tet i projektet. 

Vores ønske er at tilbyde børnene omsorgsfulde, 
varme og stabile relationer samt en struktureret 
hverdag. Målet er, at børneme med en tryg og 
stabil base kan drage nytte af vores skoletilbud 
og dermed lære, udvikle og uddanne sig til en 
lysere fremtid. Børnene vil bo i huset, men gå i 
skole eller børnehave på en af vores tre skoler eller 
på en statslig skole. Eftermiddagene vil byde på 
lektielæsning og kreative aktiviteter såsom yoga, 
selvforsvar og danseundervisning. Som på vores 
andre projekter, vil vi så vidt muligt forsøge at an-
sætte personale fra lokalsamfundet, mens projekt-
styringen sker gennem vores frivillige. 
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NYE AMBASSADØRER I 
GADENS BØRN
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SARA SODE
Notes du Nord er ejet af Sara Sode. Det er et dansk feminint 

brand, der blev grundlagt med en vision om at få kvinder 

til at føle sig selvsikre og smukke i elegante styles - både til 

hverdag og fest. Notes du Nord lader sig inspirere af fortiden, 

nutiden, naturen og af powerfulde kvinder. De designer tøj 

til kvinder, der tør at være unikke. Notes du Nords motto er: 

You’re already unique – dress accordingly. Sara støtter Gadens 

Børn og de stærke kvindelige kræfter organisationen. 

SARAH GRÛNEWALD 
Sarah Grünewald er en dansk model, tv-vært og skuespill-

er. Hun blev født i Tyskland, men er opvokset i Marielyst på 

Falster. Sarah har medvirket i tv-serien Tomgang og i filmene 

Dirch (2010) og Det andet liv (2014). Derudover er hun vært 

for det populære TV program Vild med dans. Sarah hjælper 

Gadens Børn med netværk og til events. 

NIKOLAISTOKHOLM
Nikolaj Stokholm er komiker og turnerede med sit første one-

man show ”Mit Liv som Nikolaj Stokholm” i efteråret og vin-

teren 2017/18. Danskerne var vilde med Nikolajs første show, 

og han endte med at optræde 97 gange i hele landet for 

mere end 45.000 publikummer. Nikolaj optrådte ved Gadens 

Børns gallamiddag 2018. Nikolais motivation for at hjælpe 

Gadens Børn er,  “at alle skal have en chance, for et godt liv. 

Den chance får man kun en gang, og det er i barndommen”. 



ADVISORY BOARD
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Vores Advisory Board er en vigtig ressource. I 
boarded sidder mange stærke profiler med stor 
erfaring fra erhvervslivet. De har mange ideer og 
vigtige pointer. Sammen udvikler vi Gadens Børn,

så vi kan blive større og hjælpen kan nå ud til flere. 
Vi er umådelige stolte og taknemmelige for vores 
nye Advisory Board. Alle medlemmer arbejder  
frivilligt og ulønnet.

Lykke Sørensen.
Afdelingsleder 
Gildbroskolen

Tina Bilsbo.
Indehaver af 
Be by Bilsbo

Sofie Offenberg.
Bestyrelsesmedlem
Fundraiser

Dariush Rezai.
Admin. direktør
Sweco Danmark A/S

Ina Stæhr.
Fotograf og Klipper

Chris Dejean.
Kommunikationsråd-
giver og underviser 

Petet Schultz.
Direktør
CEO PS Ren 

Henrik Horst.
Partner
The View   

Susanne Kier.
CEO - Kier 
Communication
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ADVISORY BOARD

Brian Robertsen.
CEO, Storeteam A/S 

Johan Harsbo. 
Salgsansvarlig, Bethien A/S

Camilla Kornerup.
CSR rådgivning, Global Impact
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Jørgen Hansen.
CEO/Admin 
Direktør NTG

Jesper Fauerholdt.
CEO/Admin 
Direktør Saint-Gobain

Susanne Kynne.
Vice president  
HR & kommunikation - NIRAS

Lars Stoltze.
M&A/IPR Manzati-Andersen 
/ Korsø Jensen & Partnere

Helen Rasmussen.
Indehaver af Butik 
KLUD, Køge 

Camilla Greisen. 
Consultant 
SAS

Jane Husen
Head of Customer Center, IF
 

Dorte Mejlby
Event manager/Advisor
 



BERETNING



Vores økonomiske mål for 2018 har været at sikre 
et solidt økonomisk fundament til den fortsatte 
drift af vores tre skoler og af vores mobile sund-
hedsklinik. Derudover har det været at oparbejde 
midler til at etablere vores børnehjem. Dette mål 
er lykkedes.  Vi har oparbejdet en egenkapital, der 
har gjort det muligt at investere i en stor ejendom 
til vores børnehjem. 

Midlerne har vi opnået gennem fonde, private do-
nationer, medlemmer, indsamlinger og gennem 
vores velgørenhedsgalla. Vi er dybt taknemmelige 
for alle de mennesker, der støtter vores arbejde. 
Det giver os modet til at fortsætte.

Vi støttes af Jubilæumsfonden, Fuglefonden, 
Fonden af 17-12-1981, Gudbjørg og Ejnar Honores 
Fonden, Medarbejdernes Honorarfond i Novo 
Gruppen, SAS Ulandsgruppen, Erik Thunes Legat, 
Kulturministeriet/Tipsmidlerne samt Rotary Høje 
Taastrup. 

I 2018 lancerede vi desuden vores nye fadder-ord-
ning, som gør det muligt for vores enkeltmedle-
mmer at støtte og følge en enkelt klasse. Fadder-
ordningen kaldes KNUS, og står for K-ærlighed, 
N-æring, U-ddannelse og S-undhed. Det har været 
sværere at hverve KNUS-medlemmer end forven-
tet, men de medlemmer, vi har, sikrer os et stabilt 
økonomisk grundlag. Et af målene for 2019 bliver 
at hverve flere faste KNUS-medlemmer.
 

ØKONOMI

BERETNING

2018 har været endnu et enestående år med stor
fremgang  både projektmæssigt og 
økonomisk. Vi er stolte over den måde, vi udvikler 
os på. Vi begår mange fejl, og vi støder panden 
mod muren, men vi stopper aldrig. Vi reflekterer, vi 
lærer, og så fortsætter vi vores arbejde. De mål vi 
satte for 2018, har vi nået.

PROJEKTERNES UDVIKLING
Vores tre skoler fungerer godt. Kidderpore skole 
(125 elever) og Santosphur skole (250 elever) 
er stort set selvkørende. Vi har nogle stærke 
skoleledere og dygtigt personale, der har opar-
bejdet fagligt velkvalificerede rutiner og arbejds-
gange.  Vi har haft større udfordringer på Sealdah 
Skole (50 elever), fordi  børnene kommer fra 
meget udsatte områder og er meget sårbare. Det 
har været svært at skabe en struktureret hverdag. 
Af samme grund har vi på Sealdah skole i slut-
ningen af 2018 ansat en ny skoleleder, som har 
mange års erfaring med udsatte børn og deres 
familie. Hun er blevet taget godt imod af de an-
satte, og vi tror på, at hun kan gøre noget godt for 
skolen.

Et stort fokusområde på alle vores skole er møde-
frekvensen. Børnene kommer fra sårbare familier, 
der har behov for deres arbejdskraft, og de sættes 
derfor ofte til at tigge eller passe på deres yngre 
søskende, istedet for at komme i skole. Det kan 
være svært at overbevise børnenes forældre om 
de langsigtede perspektiver i, at deres børn får en 
uddannelse. Af samme grund bruger vi meget tid 
på at danne gode relationer til børnenes om-
sorgspersoner. Vores frivillige besøger familierne 
og lytter og snakker med dem. Vi holder mange 
forældremøder, hvor forældre kan lufte bekym-
ringer og ønsker. Som noget nyt har vi desuden 
indført rutiner, der har til formål at fortælle foræld-
rene om deres børns fremskridt. Det har været en 
stor succes.

Der er samlet indskrevet ca. 430 børn på vores 
skoler. 62 % kommer regelmæssigt. Det er vores 
mål i 2019, at dette tal bliver højere.
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FORVENTNINGER TIL 2019 

Der er store planer såvel som høje forventninger 
til 2019. 

 • Vi ønsker at udvide Sealdah skole, så der kom-
mer til at gå ca. 80 børn. 
•  Vores mobile sundhedsklinik skal blive en inte-
greret og velbesøgt del af lokalområdet. 
•  Børnehjemmet skal blive en realitet og være et 
permanent hjem for 60 børn.

NYT SAMARBEJDE MED CLARION HOTEL 
COPENHAGEN AIRPORT
Vi er meget spændte og dybt taknemmelige for 
et nyt tre-årigt samarbejde med Clarion Hotel 
Copenhagen Airport. Vi kan faktisk ikke rigtig få 
hænderne ned over, hvor stor en gave det er, at de 
vil stille deres smukke lokaler og søde personale 
til rådighed til vores gallamiddage de næste tre år.  
Det er en kæmpe hjælp og en stor lettelse af vores 
arbejde. Tusind tak til alle jer!



MED JERES STØTTE 
KAN VI HJÆLPE BØRN 

MOD EN TRYGGERE
BARNDOM OG EN LYSERE 

FREMTID.

AF HJERTET

TAK


