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Flyvefærdig
I enhver families liv er det en vigtig milepæl, når 'mors store dreng' flyver fra reden. 
Også i SOS Børnebyernes familier rundt om i verden, hvor 86.000 børn og unge vok-
ser op. Fra den dag et barn flytter ind i en SOS-familie, hjælper SOS Børnebyerne 
dem med at udvikle sig til selvstændige og engagerede medlemmer af samfundet.

Ungdomsårene kan være en utryg og forvirrende tid for mange unge - uanset om 
du vokser op i en villa i Vanløse eller i en børneby i Burundi. Der skal træffes vigtige 
valg om uddannelse og job, kærester og privatøkonomi. Det taler to unge, Donna og 
Tom fra Tanzania, om i et interview her i SOS-NYT. Derfor gør SOS Børnebyerne en 
særlig indsats for at give unge de personlige kompetencer og den uddannelse eller 
faglige træning, som bringer dem nærmere målet om at blive selvforsørgende.

Uligheden mellem folk i arbejde og folk uden for arbejdsmarkedet vokser år for år, 
og globalt er halvdelen af verdens arbejdsløse unge under 24 år. Det kan du læse 
mere om i artiklen side 18. Den ulighed er SOS Børnebyerne med til at udligne. Ved 
at sørge for uddannelse og praktikordninger i samarbejde med virksomheder får de 
unge fra børnebyerne deres første joberfaring. For eksempel gennem partnerskabet 
med transportkoncernen DHL, der i dag tilbyder praktikpladser til unge i 26 lande.

I de kommende år vil SOS Børnebyerne fokuserer endnu mere på at forbedre 
de unges beskæftigelsesmuligheder. Vores mål er, at i 2030 skal 90 procent af 
de unge i vores omsorg kunne forsørge sig selv, når de forlader deres familie. 
SOS Børnebyernes unge-strategi bidrager dermed til FN's verdensmål om at sikre 
ordentligt arbejde og skabe økonomisk vækst.

Men selv om vi støtter børnene i at blive flyveværdige, vil de altid være en del 
af SOS-familien. Som Donna og Toms ungdomsvejledere, Sara Manyama 
og Paul Hella, siger: "De er ikke alene, bare fordi de er flyttet hjemmefra."

Mette Schmidt
Redaktør, SOS Børnebyerne
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Når danske børn til december åbner 
for DR's julekalender, er de med til at 
støtte nogle af verdens fattigste børn. 
Overskuddet fra salget af Børnenes 
U-landskalender går i år til SOS Børne-
byernes arbejde med at få og holde 
børn i skole i Dar es Salaam.

 På Kimwani-skolen i Chanika, en af Dar es 
Salaams fattige forstæder, bliver mere 

end 200 elever undervist af én lærer i samme 
klasse lokale. De dårlige og trange forhold gør det 
meget svært for børnene at lære noget. Dar es 
Salaam er en af Afrikas hurtigst voksende stor-
byer, og hvert år flytter tusindvis af børn sammen 
med deres forældre fra landet og ind til byen. Den 
store vækst i befolkningen belaster et i forvejen 
skrøbeligt skolesystem. 

”Vi kan ikke undervise med så mange børn i klas-
serne, men vi må ikke afvise dem. Vi mangler 
også stole og borde – der sidder ni børn om hvert 
bord, som er beregnet til tre – og der er heller 
ikke nok bøger, hverken til lærere eller elever,” 
siger Saidi Khaji Shitumba, der er skoleleder på 
Kimwani-skolen.

Overskuddet fra Børnenes U-landskalender går 
i år til SOS Børnebyernes skoleprojekt, der skal 
hjælpe 10.000 børn på syv skoler i forstaden 
Chanika. Klasserne skal blandt andet deles op, 
så der kommer færre børn i klasserne ved, at 
børnene enten får undervisning om formiddagen 
eller eftermiddagen. 

Pengene fra U-landskalenderen vil også gå til 
at hjælpe 1.000 udsatte børn, der er droppet ud 
af skole på grund af fattigdom, med at komme 
tilbage på skolebænken, ligesom 500 børn under 
seks år kan komme i børnehave i stedet for at 
være alene hjemme. 

Følg med på DR’s kanaler
Børnenes U-landskalender er et samarbejde 
mellem Danida, Danmarks Radio og en skif-
tende humanitær organisation. Formålet er at 
oplyse danske børn om børns levevilkår langt 
væk fra Danmark. SOS Børnebyerne har derfor 
været med til at producere forskelligt materiale 
til Børnenes U-landskalender. Det er blandt 
andet blevet til tv-programmer med Ultranyt, 
Bamsen Sofus og Sebastian Klein, der alle 
bliver sendt på DR’s kanaler i løbet af november 
og december.

ÅRETS U-LANDSKALENDER 
STØTTER BØRN I TANZANIA
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På Kimwani school går der 2.710 elever, men der er kun 12 klasseværelser, så børnene er i gennemsnit 227 elever i 
hver klasse. Gennemsnittet for klasserne i bydelen Chanika er 117. 

KØB Å
RETS U

-L
ANDSKALENDER
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U-LANDSKALENDER 
STØTTER BØRN I CHANIKA
I år går overskuddet fra salget af Børnenes 
U-landskalender til SOS Børnebyernes skole-
projekt i forstaden Chanika. Pengene skal blandt 
andet være med til at nedbringe antallet af elever 
i klasserne, efteruddanne lærerne, oprette pas-
ningsmuligheder for de mindste, hjælpe frafaldne 
børn tilbage i skolesystemet og danne børnerettig-
hedsgrupper og elevråd, så børnene opnår med-
bestemmelse og bliver hørt. Du kan hjælpe børn i 
Tanzania ved at købe u-landskalenderen.

Halvdelen af eleverne må sidde  
på gulvet, og de børn, der sidder  
helt oppe ved tavlen, må gå ud,  
når læreren skal ind.
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Joseph er 15 år, men går kun i 4.  klasse, fordi hans mor først fik råd til at sende 
ham i skole for et år siden. Kom med Joseph og oplev hverdagen i en kæmpe-
klasse i Tanzania.

 I Chanika bager formiddagssolen ned på 
sandet i skolegården på Kimwani-skolen. 

Temperaturen kravler stødt og roligt op mod 
de 40 grader, mens eleverne myldrer ind i det 
allerede godt proppede klasseværelse. Alle 
er klædt ens i blå og hvide skoleuniformer, så 
ingen skiller sig ud. Men nogle skoleuniformer 
er mere slidte og har flere hjemmesyede lapper 
på end andre.

Inde i klasselokalet venter flere end 200 elever 
på lærerinden. Lokalet er kun beregnet til 45 
elever, men fordi flere og flere familier flytter 
til områder som Chanika i udkanten af Dar es 
Salaam, stiger elevtallet. De er kun 34 lærere på 
skolen, og de har ansvaret for over 2.700 elever. 
Der er langt fra borde og stole nok til alle, så 
børnene sidder overalt på gulvet. 

15-årig i fjerde klasse
På gulvet helt oppe under tavlen sidder Joseph. 
Han må læne nakken godt tilbage for at se, hvad 
der står på tavlen. Når læreren skal skrive en 
opgave, må Joseph og de andre elever på den 
forreste række rejse sig og gå ud af klasseloka-
let, ellers kan læreren ikke komme til. Når hun er 
færdig med at skrive, forlader hun klassen, og så 
kan Joseph og de andre tage plads igen. 

Joseph er 15 år, men han går kun i 4. klasse. 
Han begyndte som 14-årig i 1. klasse, fordi han 
ikke tidligere havde gået i skole. Hans mor havde 
svært ved at tage sig af Joseph og hans brødre, 
og i stedet for at gå i skole solgte Joseph og hans 
bror Samson grøntsager ved vejen, så familien 
havde lidt penge at leve for. 

Efter at moren kom med i en af SOS  Børne- 
     byer nes spare-låne-grupper, kunne hun selv tjene 
penge nok til familien, og Joseph og hans bror 
kunne komme i skole. Selv om det er svært at føl-
ge med, klarer Joseph sig så godt, at han bare et 
år efter skolestart rykkede op i 4. klasse. Selv om 
det er svært at følge med, klarer han sig så godt, 
at han bare et år efter skolestart rykkede op i 4. 

klasse. Han har nu fået ansvar og pligter som 
klassens præfekt. 

Fattige familier har det svært 
For bare fem år siden boede der ikke særlig 
mange indbyggere i Chanika. Der var ingen 
elektricitet og kun små stier som veje. Nu skyder 
det ene hus op efter det andet. Det er både folk 
fra byen og folk fra landet, der flytter til udkanten 
af Dar es Salaam. 

Kun en lille del af befolkningen har fået del i det 
økonomiske opsving i Tanzania. Halvdelen af 
befolkningen lever stadig under fattigdomsgræn-
sen på ca. 13 kroner om dagen. I Chanika er de 
fleste meget fattige, og forældre kan ikke altid 
støtte op om børnenes skolegang. Ofte har de 
brug for, at børnene hjælper til med at tjene penge 
til husholdningen. 

I Tanzania er primary school (svarende til 
1.-7. klasse) i princippet gratis og obligatorisk,  
og næsten alle børn i landet begynder i 1. klasse. 
Men ud af de børn, der færdiggør primary school, 
fortsætter kun hver fjerde elev sin skolegang i 
8. klasse. Op mod hver tredje tanzanier kan ikke 
læse eller skrive.

200 ELEVER  
I ÉN KLASSE

Joseph drømmer om at blive socialarbejder, når han er 
færdig med skolen. For han vil gerne være ”sådan en, 
som hjælper folk, der ikke har noget arbejde,” siger han. 
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Mille Gori og Espen Sørensen er nye 
børneambassadører for SOS Børne-
byerne. De har begge netop lavet musik 
og videoer til danske skolebørn med 
hjælp fra SOS-børn i Tanzania.

  M åske siger navnene dig ikke lige umiddel-
bart noget, men børn i både Danmark og 

Tanzania elsker dem. Mille Gori optræder på 
tv-kanalen Ramasjang som den modige Motor 
Mille, og Espen Sørensen er en kendt musiker i 
Tanzania , hvor han kaldes Mzungu Kichaa, der 
betyder 'den skøre hvide mand' på swahili.

Mille Gori og Espen Sørensen mødtes for nylig i 
Tanzania, hvor de var sammen med SOS-børn 
på øen Zanzibar og i den turbovoksende storby 
Dar es-Salaam for at optage videoer og musik 
til årets U-landskalender og SOS Børnebyernes 
egen Omvendt Julekalender.

Espen Sørensen bor til daglig i Tanzania, og han 
ser hver dag udsatte børn, så for ham kommer 

samarbejdet med SOS Børnebyerne helt 
naturligt: "Jeg har gennem mit liv i Afrika oplevet 
gadebørn på nært hold og har igennem mange 
år tænkt på, hvordan man bedst kan hjælpe et 
udsat barn. Min oplevelse af SOS Børnebyerne 
var fantastisk. Børnene har fået en kæmpe 
mulighed for at få en god opvækst, fyldt med 

MODIGE MILLE OG 
SKØRE ESPEN ER 
BØRNEAMBASSADØRER
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I børnebyen i Dar es Salaam mødtes Mille Gori også 
med børnebyens dansegruppe, og sammen optog de en 
dansevideo til Mzungu Kichaas temasang.

OM MZUNGU KICHAA. Mzungu Kichaa med det 
mere borgerlige navn Espen Sørensen er egentlig 
født i Skanderborg, men er vokset op i Zambia, hvor 
han på første skoledag byttede sin blyantspidser 
væk for et barberblad – for det brugte alle de andre 
børn til at spidse blyanter med. Han bor i Dar es 
Salaam og både taler og synger på flydende swahili. 
Mzungu Kichaa har udover at være musiker, også 
været dommer i Tanzanias X Factor. 

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 3 I 2016
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OM MILLE GORI. Mille Gori er vokset op i en lille by 
uden for Holstebro med sin mor og far, til dagligt er hun 
at finde på Ramasjang, hvor hun er kendt under navnet 

Motor Mille. Mille sidder sjældent stille og i løbet af som-
meren har hun både optrådt i Cirkus Summarum, lavet et 

cirkus-programmer om andre danske cirkusser og optaget 
Omvendt Julekalender med sos-børnebyerne i Tanzania. 

Mille er uddannet danser, men har også indspillet sange og 
fornyeligt udgivet børnebogen Cirkus Mille.

TINGA TINGA

Du kan ikke sige Tanzania uden at sige Tinga 
Tinga. Tinga Tinga er en farverig kunstart, der 
byder på simple motiver med savannens dyr eller 
hverdagssituationer fra storbyen Dar es Salaam 
eller landsbylivet. 

Manden bag den farvefine kunstart hed Edward 
Saidi Tingatinga, og som så mange andre i stor-
byen havde Edward svært ved at finde et job. 
Heldigvis havde han et godt øje for farver, og 
hurtigt lærte han sig selv at male enkle, farve-
strålende malerier af dyr, planter og landsbyliv 
på tynde træplader. Han solgte billederne ved 
vejkanten, og hurtigt blev stilen en succes især 
blandt turisterne. 

I 1972, kun fire år efter sine første penselstrøg, 
døde Edward pludseligt. Men allerede her var 
Tinga Tinga en udødelig kunstart, og andre 
kunstnere har siden ført stilen videre. En af dem 
er Mr. Rubuni, der har malet i 26 år. Han står bag 
Tinga Tinga-illustrationerne i dette SOS-NYT, 
og flere af hans værker bliver også brugt i det 
undervisningsmateriale, som SOS Børnebyerne 
har været med til at producere til til Børnenes 
U-landskalender. 

Du kan se en video med Mr. Rubuni og hans 
Tinga Tinga-malerier på vores hjemme side: 
sosbørnebyerne.dk/tinga
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omsorg, leg og uddannelse, der vil komme til 
at gavne dem resten af deres liv."

To gange julekalender
Espen Sørensen har komponeret årets 
temasang 'Hoved, krop, sjæl' til Børnenes 
U-landskalenders undervisningsmateriale, 
som Danida og SOS Børnebyerne har 
udarbejdet.

"I de dage jeg lavede musikvideo med 
børnene i Dar es Salaam, kunne jeg virkelig 
mærke, at børnene var nysgerrige og altid 
parate til at stille spørgsmål. En egenskab, 
der fortæller mig, at børnene får en sund og 
harmonisk opvækst i børnebyen," siger han.

Omvendt Julekalender følger Mille Goris 
rejse gennem Tanzania og mødet med fire 
børn fra en anden kultur.

"Børn er børn ligegyldigt hvor i verden, de 
befinder sig, og alle børn fortjener en god 
barndom. Jeg er vokset op i trygge rammer i 
et hjem fyldt med kærlighed, og jeg er aldrig 
gået sulten i seng. De børn, jeg mødte i 
børnebyen, har ikke alle haft en nem start 
på livet, men nu har de en SOS-mor, de har 
tryghed og kærlighed. Man kan ikke hjælpe 
alle, men alle kan hjælpe en. Og det skal 
være min vigtigste opgave som ambassadør 
at sprede dette budskab, både til børn og 
voksne," siger Mille Gori.
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Fem søskende blev spredt for alle 
vinde, da deres forældre kom i fængsel. 
Siden blev de genforenet i en SOS-
familie i Peru. Nu er de på vej tilbage til 
deres biologiske forældre.

”Da vores forældre kom i fængsel, var der ingen til 
at tage sig af os. Der er meget kriminalitet i vores 
hjemby Taombo, og jeg ved ikke, hvad der ville 
være sket med os, hvis ikke vi havde fået hjælp.”

17-årige José mindes den svære tid for syv år 
siden, da hans forældre fik en fængselsdom. 
De fem søskende blev splittet ad. De tre yngste 
blev anbragt i plejefamilier, mens José og hans 
bror Ronaldo, som dengang var ti og ni år, boede 
på gaden eller på skiftende nåde hos venner af 
familien.

Efter to år uden kontakt til hverken forældre eller 
søskende imellem, ændrede drengenes liv sig. 

Genforenet i SOS-børnebyen
Da lederen af SOS-børnebyen i Ayacucho, Jhony 
Noa, hørte om børnenes situation, opsporede 
han dem og sørgede for, at de alle blev bragt til 
børnebyen, så de kunne vokse op sammen. 

”Det var fantastisk at se mine brødre og søstre 
igen. Jeg blev så glad,” husker José.

I børnebyen fik de fem søskende en SOS-mor 
og nye SOS-søskende. Og et år senere var der 
familieforøgelse, da børnenes biologisk lillebror, 
som deres mor havde født i fængslet, flyttede ind 
hos dem.

Ifølge peruansk lov kan et barn født i fængsel bo 
hos sin mor de første tre leveår. Efter det flyttes 
mange børn til statslige børnehjem, medmindre 
de kan bo hos familiemedlemmer. Lille Marco var 
heldig, at han kunne flytte ind i en SOS-familie 
med sine biologiske søskende. 

Skal tilbage til forældrene
Efter syv år i fængsel er børnenes biologiske 
forældre nu løsladt og ved at finde sig til 
rette socialt og økonomisk. Moren har en 
lille madbod, og faren hjælper til.

I foråret flyttede José og Ronaldo derfor 
tilbage til deres mor og far. De mindre 
søskende bliver boende i SOS-familien 
et par år endnu, indtil forældrene er 

kommet så meget på fode, at de kan få alle deres 
børn hjem. 

”Børnene og deres far og mor ser hinanden ofte, 
og José og Ronaldo kommer tit på besøg her hos 
os i børnebyen for at være sammen med deres 
søskende,” fortæller SOS-mor Maruja Husaje 
Quispe.

Børnebyen følger familien og hjælper især José 
og Ronaldo både socialt, økonomisk og fagligt for 
at sikre, at de trives. 17-årige José tjener penge 
ved at arbejde i en tøjbutik, og i weekenden tager 
han opfølgningsfag for at få en studentereksamen. 
16-årige Ronaldo har to år tilbage i gymnasiet og 
vil gerne læse jura. Lige nu er det dog fodbold med 
kammeraterne, som fylder mest i hans liv.

Børnenes navne er ændret for at beskytte deres 
identitet og ret til et privatliv.

SØSKENDE FANDT 
SAMMEN IGEN
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José meget interes seret i mekanik og maskiner. Imellem 
studier og arbejde har han fundet tid til at bygge en cykel 
til sin lillebror.
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SOS Børnebyerne giver børn et  permanent eller midlertidig hjem i en SOS-familie. 
Hjælpen afhænger altid af det enkelte barns behov.

 De tyve farligste og mest voldelige byer i ver-
den ligger i Latinamerika. Flere af landene er 

præget af høje drabstal, vold og stor social ulig-
hed. Den omfattende kriminalitet rammer mange 
børn, der oplever, at deres forældre kommer i 
fængsel. Vold i familien er også udbredt og kan 
føre til, at børn bliver fjernet fra deres forældre.

”Hvis forældrene mister deres arbejde, er det 
ikke ualmindeligt, at de efterlader deres børn, 
mens de tager væk for at prøve at tjene penge. 
Vi ser også børn, som bliver overladt til sig selv, 
hvis deres forældre kommer i fængsel. De børn 
hjælper vi naturligvis, så godt vi kan,” siger Jhona 
Noa, leder af SOS-børnebyen i Ayacucho.

SOS Børnebyerne arbejder tæt sammen med 
de sociale myndighederne om at hjælpe børn, 
der enten ikke har noget familie, eller børn hvis 
forældre i en kortere eller længere periode ikke 
er i stand til at tage sig af dem. De kan få en tryg 
opvækst – permanent eller midlertidigt – i en 
SOS-familie.

”Vores mål er, at børnene skal blive hos deres 
biologiske familie, hvis det overhovedet er muligt, 
og derfor følger vi de udsatte familier tæt, så vi 
kan give dem den støtte, de har brug for til at 
forblive hele familier,” siger Jhony Noa.

I Peru arbejder børneorganisationer som 
SOS Børnebyerne tæt sammen med de sociale 
myndigheder. Arbejdet er reguleret af myndig-
hederne, og SOS Børnebyerne skal dokumen-
tere, hvilke planer organisationen har for børn i 
dens varetægt:

• Plan for forebyggende arbejde i lokalsamfund.
• Plan for at det enkelte barn kan vende tilbage 

til sin biologiske familie.
• Plan for hvordan organisationen arbejder med 

forebyggende arbejde i lokalsatmfundet.

I børnebyen i Ayacucho er 46 udsatte børn og 
unge således del af et udslusningsprogram, hvor 
børnebyen stadig følger dem og deres familier og 
støtter dem økonomisk og socialt.

De seks søskende samlet i stuen hos deres 
SOS-mor. De to ældste, José i midten og 

Ronaldo yderst til højre, er netop flyttet 
tilbage til børnenes biologiske forældre. 
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HJÆLPEN AFHÆNGER AF BEHOVET
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SYDSUDAN Situationen i det borgerkrigs-
hærgede Sydsudan er den seneste tid forværret, 
og 2,3 millioner mennesker – mange af dem børn 
og unge – er flygtet fra hus og hjem. Derfor øger 
SOS Børnebyerne indsatsen i landet.

Den ekstraordinære indsats i Sydsudan er 
mulig med penge fra SOS Børnebyernes kata-
strofe  fond, der sætter ind til i situationer med 
akut behov for hjælp. Indsatsen fokuserer på at 
gen opbygge SOS-børnebyen i landet, yde psyko-
social førstehjælp til traumatiserede børn og finde 
børn, der er blevet væk fra deres forældre, og 
genforene dem med forældre eller slægtninge.

I sommer ramte konflikten også SOS-børnebyen 
uden for hovedstaden Juba i den sydlige del af 
landet. Oprørsstyrker skød og dræbte to sikker-
hedsvagter ved børnebyen, så både børn, deres 
SOS-mødre og andet SOS-personale måtte 
flygte ud af børnebyen. Under flugten blev vejen 
spærret af oprørerne, og SOS-mødrene måtte 
give dem deres smykker for at få lov til at fort-
sætte og bringe børnene i sikkerhed. 

”Børnene og deres SOS-mødre måtte løbe for 
livet og efterlade deres ejendele – tøj, mad, 
skolesager og penge. De er heldigvis alle i god 
behold, selv om de er bange og traumatiserede 
oven på den voldsomme oplevelse. Heldigvis er 
de sammen med deres SOS-mødre, der kender 
dem bedre end nogen anden, og både børn og 
mødre får psykisk førstehjælp,” fortæller Alberto 
Faith, projektleder hos SOS Børnebyerne i 
Sydsudan.

SOS-børn er bragt i sikkerhed
I dag er de 86 børn og 44 unge fra børnebyen 
flyttet ind i to lejede huse i hovedstaden, hvor de 
er ved at genetablere sig. Indtil videre bliver bør-
nene og de unge undervist hjemme, da skolen 
ligger i en usikker del af byen. Planen er, at  
SOS-familierne bliver boende i Juba, indtil 
 børnebyen er genopbygget.

”Oprørerne plyndrede og ødelagde børnebyen. 
Så snart det er sikkert, går vi i gang med at gen-
opbygge børnebyen, så familierne hurtigst muligt 
kan vende hjem,” siger Alberto Faith.

KATASTROFEFOND HJÆLPER 
KRIGENS BØRN
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2,3 millioner mennesker er flygtet fra hus og hjem på grund af borgerkrigen – mange af dem børn. 

TILMELD DIG  
SOS-NYHEDSBREVET
E-MAIL. SOS-nyhedsbrevet gør det nemt 
at holde dig orienteret om seneste nyt fra 
SOS Børnebyerne. Hvis du tilmelder dig, mod-
tager du én gang om måneden et nyhedsbrev 
med historier fra vores børnebyer og projekter, 
relevant serviceinformation og invitationer til 
spændende SOS-arrangementer i nærheden af 
dig. Husk at du til enhver tid kan afmelde dig igen 
med et enkelt klik. Du tilmelder dig på  
sosbornebyerne.dk/nyhedsbrev. 

ET BEDRE LIV TIL 
GADEBØRN
VESTAFRIKA. Børnetiggere er et almindeligt 
syn i byer over hele Senegal og Mali. Alene 
i Senegal har 100.000 børn en hverdag som 
 tiggere på landets gader, skønner FN. På gaden 
er børnene udsatte for vold, misbrug og syg-
domme. SOS Børnebyerne samarbejder med EU 
om et projekt i Mali og Senegal, der skal beskytte 
børnetiggere og genforene dem med deres 
 familier. Projektets mål er at hjælpe 1.500 af de 
mest udsatte børn væk fra gaden.

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 3 I 2016

1010 STORT OG SMÅT



Hvert fjerde barn i Cambodja 
er underernæret, hvilket 

både skader børnenes 
fysiske udvikling og deres 
indlæringsevne. Ved at gå 

ECCO Walkathon kan du være 
med til at støtte at udsatte børn, 

som pigen her fra Cambodja, 
kommer i skole og får et sundt og 

nærende måltid hver dag. 

ECCO WALKATHON. For 17. gang inviterer 
ECCO Walkathon til indsamlingsgåtur for hele 
familien, og hvert skridt tæller, når der skal sam-
les ind med fødderne til SOS Børnebyerne og 
Hjerteforeningen. Hos SOS Børnebyerne går de 
indsamlede midler i år til at hjælpe udsatte børn 
i Cambodja. Helt konkret vil 130 børn fra fattige 
familier få stipendier, så de kan komme i skole og 
få en uddannelse, der forbedrer muligheden for 
at få en tilværelse, hvor de kan forsørge sig selv 
som voksne. 

De indsamlede penge vil også blive brugt på at 
oprette en madordning på skolen, så børnene 

får et nærende frokostmåltid i frokostpausen. 
Cambodja er et af verdens fattigste lande, og 
hvert tredje barn udvikler sig ikke, som det skal, 
på grund af fejl- og underernæring. 

Der er forskellige temaruter at vælge mellem, og 
for hver gået kilometer donerer ECCO 7,50 kr. 
til velgørenhed. Du tilmelder dig på ECCO 
Walkathons hjemmeside. 

Datoer for ECCO Walkathon: 
• Odense 24. september
• Aalborg 1. oktober
• Kolding 15. oktober

JULEKALENDER ER TILBAGE
Hver dag i december kan skoleelever åbne en videolåge i Omvendt Julekalender og blive klogere på 
børns levevilkår i Tanzania og Zanzibar. I år har vi allieret os med Mille Gori, kendt som Motor Mille 
fra DR Ramasjang. Ideen med Omvendt Julekalender er, at eleverne skal udføre gode gerninger 
derhjemme og tjene lidt penge, som går til at hjælpe børn som dem i julekalenderen.  
Du kan læse mere på: sosbørnebyerne.dk/omvendt-julekalender.
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Um Vanna har været SOS-mor i 12 år, 
og hun elsker sine SOS-børn, som var 
de hendes egne: ”Børnene er min familie 
nu. Jeg tager dem med mig, når jeg er på 
besøg i min hjemlandsby.” 

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 3 I 2016
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Uanset om et barn vokser op i en villa i Vanløse eller i en 
SOS-familie i Cambodja, er det dejligt at få en hilsen med posten. 
Som fadder kan du sende breve til dit fadderbarn.

 Hos SOS-familierne i Battambang i Cambodja hænger der en stor fotoramme på 
væggen i hvert hus. Bag glasset sidder postkort og fotohilsner, som børnenes 

faddere igennem årene har sendt til deres fadderbørn. Der er fotos af snemænd på 
græsplæner, faddere, der holder små dannebrogsflag, en sovende hund i en sofa 
og far, mor og børn hånd i hånd foran deres villa.

Um Vanna, der er mor til de ti børn, som bor i hus nr. 1, fortæller, at hun altid bruger 
tid på at læse breve fra fadderne sammen med børnene og tale om, hvad de ser på 
de tilsendte fotografier. 

”Børnene er glade for at høre fra deres faddere. De ved godt, at der er mennesker 
ude i verden, som interesserer sig for dem og ønsker, at det skal gå dem godt her 
i livet. Det er en rar følelse. Og jeg beder altid børnene om at svare eller sende en 
tegning retur, hvis de har lyst til det,” siger Um Vanna.

Sådan skriver du 
Mange faddere har lyst til at sende breve, fotos, børnetegninger eller postkort til 
deres fadderbarn. Og børnene bliver altid glade for at modtage et brev med beret-
ninger om for eksempel sne og skøjteløb, børnelege, familiens hund eller gode 
traditioner i et fjernt og fremmed land som Danmark. 

Det er på ingen måde et krav, at du tager kontakt til dit fadderbarn. Hverken du eller 
barnet er forpligtet til at skrive ej heller svare. Sender du et brev eller en pakke, 
modtager du en bekræftelse på, at din forsendelse er nået frem.

Skriver du til dit fadderbarn eller -by, skal brevet være på et af de sprog, der er angi-
vet i beskrivelsen i din faddermappe. Her finder du også den adresse, du skal skrive 
til. Før brevet når børnebyen, bliver det oversat til lokalsproget på det nationale 
kontor. De tjekker også, om der er indhold, som ikke er egnet for børn i brevene. 

Gode råd til indhold
Vælger du at skrive, kan du fortælle om ting, barnet kan forholde sig til, for 
eksempel: 
• Vejret: Et billede af et vinterlandskab med sne gør stort indtryk på børn i Afrika 

eller Asien. 
• Skolegang: Alle SOS-børn kender til lektier, leg i skolegården og 

klassekammerater. 
• Familiemedlemmer, fødselsdage og traditioner. 
• Det er ikke en god ide at sende pakker. Send hellere småting, der kan være i 

en almindelig kuvert, for eksempel klistermærker, hårspænder, malebøger og 
farveblyanter.

BØRNENE BLIVER 
GLADE FOR DIN HILSEN
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For børn, der har levet hele deres 
barndom i en børneby, kan skiftet 
til verden udenfor være voldsomt. 
Ungdomsvejledere hjælper de unge 
godt på vej til voksenlivet.

 Et stenkast fra SOS-børnebyen i Arusha i 
Tanzania ligger en lille gruppe huse. Her bor 

22 piger og 23 drenge, der alle er vokset op i en 

SOS-familie. I ungdomshusene, der fungerer 
som bofællesskaber, forbereder de unge sig på 
overgangen fra barn til voksen. 

”Erfaringen viser, at det at forlade børnebyen 
kan være ganske voldsomt. I ungdomshusene 
forsøger vi at klæde de unge på til et liv, hvor de 
skal til at klare sig selv,” siger ungdomsleder for 
pigerne, Sara Manyama. Hun udgør den ene af 
et ungdomsteam på fire, der skiftes til at bo sam-
men med de unge. 

Ingen kære SOS-mor
I bofællesskaberne er der ingen SOS-mor til at 
vaske tøj eller holde øje med, at de unge laver 
lektier. Piger og drenge bor hver for sig og deles 
om ansvaret for de daglige pligter. De unge flytter 
typisk ind, når de er omkring 15 år. 

”De får ansvar for madlavning, rengøring, deres 
økonomi og sammen lægger vi en uddannel-
sesplan for deres fremtid. Men de ved, at vi er 

KLAR TIL LIVET  
EFTER BØRNEBYEN
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”Vi holder kontakten med de SOS-unge, der er flyttet ud. 
De kan altid komme til os, hvis de har brug for hjælp, siger 
SOS-ungdomslederne Sara Manyama og Paul Hella. 

I Tanzania bor Donna og Tom sam-
men med andre SOS-unge i et 
bofællesskab. I ungdomshuset går 
madlavningstjansen på skift, de unge 
sørger selv for rengøring og tøjvask 
og for, at pengene strækker til sidst på 
måneden. 

Hvordan har det været at flytte fra børnebyen? 
Donna: ”Jeg savnede min SOS-mor meget i 
starten, men det føles så godt at tage ansvar 
for mit eget liv. Jeg skal selv sørge for at stå op, 
komme i skole, lave lektier og lave mad. Det er 
lidt hårdt, men også dejligt.”

Tom: ”Ja, jeg føler mig selvstændig og voksen. 
Og det er fedt ikke at skulle indrette sig efter 
skemaet i børnebyen, men have lidt mere 
medbestemmelse.” 

Hvad har været svært? 
Tom: ”Det kan godt være lidt svært at få lom-
mepengene til at slå til. Jeg tror ikke, de giver os 

helt nok… ha ha! Men det får vi hjælp til at styre. 
Det kan også godt være lidt svært at forklare 
folk, der ikke kender til børnebyen, hvordan 
det er at vokse op i én. Derfor er det dejligt at 
bo sammen med folk, der forstår det, og have 
nogle voksne, man kan tale om det med.”

Hvad er jeres plan for fremtiden? 
Donna: ”Jeg vil gerne arbejde med kommu-
nikation på en eller anden måde, måske som 
redaktør på et magasin.” 

Tom: ”Jeg vil gerne arbejde som tekniker eller 
mekaniker for militæret. Jeg elsker tanks og vil 
gerne lære at bygge og reparere dem. Det var 
også spændende at besøge et hospital som led 
i vores samfundslære og se, hvordan et hospital 
fungerer.”

Glæder I jer til at flytte helt hjemmefra? 
Donna: ”Ja, det bliver spændende. Verden 
udenfor er hård, men vidunderlig. Min største 
bekymring er arbejdsløshed. Jeg vil gerne finde 
et job først, så jeg får et godt afsæt.” 

DONNA OG TOM ER FLYTTET 
HJEMMEFRA – NÆSTEN
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her, hvis de har brug for hjælp eller en skulder at 
græde ud ved,” siger Paul Hella, den ene af de 
mandlige ungdomsledere. 

Samfundshjælp på skemaet
Ungdomslederne arrangerer i samråd med de 
unge små praktikophold og arbejdsdage i lokal-
samfundet. Det kan for eksempel være at donere 
blod på hospitalet eller involvere de unge i lokale 
byggeprojekter.

”De har haft en beskyttet opvækst i børnebyen, 
så for nogle er det et chok at se, hvordan tingene 
fungerer uden for børnebyen. Samfundshjælpen 
er med til at skabe en forståelse for den verden, 
de skal være en del af,” siger Paul Hella. 

Og mødet med virkeligheden sætter ofte gang i 
tankerne. Derfor sørger ungdomslederne for at 
samle op på reaktionerne på de månedlige grup-
pemøder i ungdomshusene. 

”Engang havde et par af pigerne hjulpet til på 
hospitalets afdeling for forældreløse spædbørn. 
Det gjorde stort indtryk på dem, fordi de så deres 
egen historie i de små børn. De havde et stort 
behov for at snakke om deres egen fortid efter 
det møde,” siger Sara.

Venskaber og kæresterier
”Vores unge har haft en anderledes start på livet 
end mange af deres jævnaldrende. For nogle af 
dem kan det godt være svært at opbygge tætte 
relationer til folk udenfor. Det kan både være 
svært at fortælle en kæreste eller ven om for-
tiden, men også svært at forklare, hvordan det 
er at vokse op i en SOS-børneby,” siger Sara 
Manyama.

Udfordringerne er også forskellige kønnene 
imellem, fortæller Paul Hella: ”Drengene har 
ofte svært ved at vænne sig til de praktiske 
gøremål som madlavning og vasketøj. Med 
pigerne er problemet mere tilbud fra ældre 
mænd og fare for overgreb. Vi forsøger at 
advare pigerne om konsekvenserne ved ube-
skyttet sex, og så opfordrer vi dem kraftigt til 
at få sig en uddannelse, inden de begynder at 
tænkte på at få et forhold.”

Ikke alle børnebyer har ungdomshuse. I nogle 
lande bliver de unge boende i SOS-familierne. 
De unge forlader typisk ungdomshusene eller 
deres SOS-famile som 22-23-årige, men mange 
flytter tidligere i forbindelse med optagelse på 
en uddannelsesinstitution, eller hvis de får et job 
og kan forsørge sig selv. 

Donna på 21 år flyttede fra børnebyen og 
ind i ungdomshuset i Arusha, da hun var 17 
år. Tom på 20 rykkede ind i ungdomshuset 
som 15-årig. Ikke alle SOS-børnebyer har 
ungdomshuse. I nogle lande bliver de unge 
boende i deres SOS-familier, til de flytter 
helt hjemmefra.
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SOS Børnebyerne og den internationale 
transportvirksomhed DHL hjælper unge 
fra SOS-børnebyer i 26 lande i gang 
med deres første job. 

 I stort set hele verden er det ofte svært for 
unge at få deres første erfaringer på arbejds-

markedet – erfaringer, der er vigtige, når det gæl-
der muligheden for at skabe sin egen tilværelse. 
Det er baggrunden for, at SOS Børnebyerne og 
den internationale transportvirksomhed DHL har 
indgået et partnerskab med navnet GoTeach. 

Partnerskabet bringer udsatte børn og unge 
i alderen fra 15-25 år i kontakt med de lokale 
afdelinger af DHL, hvor de kan få deres første 
joberfaringer. GoTeach startede i fire lande og 
er nu udbredt til 26 lande, og siden starten i 2011 
har 7.000 unge nu været i praktik.

”Mange af os kan huske, hvor svært det var at 
få det første job. Nervøsiteten før jobsamtalerne 
og frustrationerne, når det blev til et afslag. Prøv 
så at forestille jer, hvor meget sværere det er for 
unge, der ikke har forældrene eller en familie til at 
støtte dem. For dem er det første job et spørgs-
mål om overlevelse,” siger Sofia Garcia Garcia, 
der er SOS Børnebyernes repræsentant ved FN.

Flere unge skal i job
GoTeach blev præsenteret ved et FN-forum i 
New York i juli. Meningen er at inspirere andre 
humanitære organisationer og internationale 
virksomheder til at indgå lignende partnerskaber 
for at øge unges muligheder for at finde ordent-
lige job. 

Ifølge den internationale arbejderorganisation, 
ILO, er 73 millioner unge under 25 år arbejds-
løse. I nogle udviklingslande nærmer ungdoms-
arbejdsløsheden sig de 40 procent. Og for unge, 
der ikke har en familie at støtte sig til, kan vejen 
ind på arbejdsmarkedet være sværere. 

”Vi skylder os selv at hjælpe den næste gene-
ration med at få de færdigheder, der skal til for, 
at de kan skabe deres egen tilværelse. Det kan 
partnerskaber som GoTeach være med til,” siger 
Sofia Garcia Garcia.

Uddannelse, træning og arbejde er blandt FN’s 
17 nye verdensmål, som skal hjælpe med at 
udrydde fattigdom, begrænse ulighed og skabe 
en bedre og mere bæredygtig verden inden 
2030. SOS Børnebyerne bidrager til flere af ver-
densmålene, blandt andet mål nr. 8 om gode job 
og økonomisk vækst.
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VIRKSOMHEDSPRAKTIK  
FÅR UNGE I JOB

Over hele verden hjælper SOS Børnebyerne unge fra børnebyerne med at finde praktikpladser og få joberfaring. I 
Indonesiens hovedstad Jakarta har en lokal kaffeskole indtil videre haft 16 unge i praktik. En af de unge, Rafi, under-
viser i dag på skolen og arbejder også i en kaffebar. Han har store planer for fremtiden: "Jeg vil gerne åbne min egen 
kaffebar, når jeg har fået noget mere arbejdserfaring."
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Da Winta var færdig med skolen, besluttede hun at forfølge sin drøm om at blive 
frisør. Med hjælp fra sin SOS-familie og en børneopsparing fra sine faddere, ejer 
hun i dag en frisør- og skønhedssalon.

I dag er der travlt i frisørsalonen i Hawassa, der 
ligger lidt nord for Etiopiens hovedstad Addis 

Ababa. Der er både gang i hårklipning, neglekure 
og styling, og der sidder kunder og venter på at 
komme til.

”Torsdag er vores travleste dag, andre travle 
dage er fredag og lørdag. Vi gør vores bedste for 
kunderne, så de vælger at komme igen. Mange 
af vore kunder arbejder for regeringen, ” fortæller 
Winta, der ejer salonen.

Men sådan var det ikke i starten i Wintas frisør-
salon. Winta var ikke blandt de bedste i skolen 
i SOS-byen, hvor hun voksede op. Da hun var 
færdig med ottende klasse, besluttede hun derfor 
at forfølge sin drøm om at blive frisør. Med hjælp 
fra sin SOS-familien i Hawassa gennemførte 
hun frisøruddannelsen og fik arbejde på en lokal 
salon, og to år senere kunne hun med støtte fra 
en lokal hjælpeorganisation åbne sin første lille 
salon med bare en stol og et spejl. 

Sparer op hver måned
Som 22-årig var Winta så heldig, at hendes bør-
neopsparing blev udbetalt. En børneopsparing, 
som hendes SOS-faddere havde indbetalt til 
igennem hendes opvækst i børnebyen. Beløbet 
svarende til cirka 20.000 danske kroner gav 
hende mulighed for at udvide salonen.

”Jeg købte fire stole til, ordnede gulvet, forbed-
rede lyset, så salonen så helt anderledes ud, ” 
fortæller Winta, der stadig har drømme for sin 
forretning: ”Det er min drøm at kunne udvide 
forretningen og med tiden spare så meget op, 
at jeg kan købe min egen lejlighed,” siger Winta, 
der med indtægterne fra salonen kan lægge 350 
kroner til side hver måned.

Du kan hjælpe dit fadderbarn eller børn i 
din børneby ved at indbetale til en børne-
opsparing. Se vedlagte girokort eller gå ind 
på sosbornebyerne.dk/opsparing

NU SPARER WINTA SELV 
OP HVER MÅNED
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Blandt andet med hjælp fra sine fadderes børneopsparing ejer 
Winta i dag sin egen frisørsalon, der ud over hende selv giver 
arbejde til fem af hendes klassekammerater fra frisørskolen. 

VIRKSOMHEDSPRAKTIK  
FÅR UNGE I JOB
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Aldrig har der været så mange unge i verden som i dag. De har ret til at kunne 
forsørge sig selv, og de udgør et kæmpe potentiale. Det kræver en global indsats 
at skabe gode job til alle. SOS Børnebyerne arbejder for at realisere verdensmål 8 
om anstændige job og økonomisk vækst.

 I løbet af de seneste 25 år er antallet af 
arbejdstagere, som lever i ekstrem fattigdom, 

faldet drastisk. Det til trods for den økonomiske 
krise i 2008-2009. I udviklingslandene udgør 
middelklassen nu mere end 34 procent af den 
samlede arbejdsstyrke – et tal, der er næsten 
tredoblet mellem 1991 og 2015, ifølge FN’s 
Udviklingsprogram UNDP.

Men verdens befolkning vokser hurtigere, end 
den globale økonomi kan skaffe arbejde til alle, 
og uligheden mellem folk i arbejde og folk uden 
for arbejdsmarkedet vokser i disse år. Ifølge 
Verdensbanken var mere end 595 millioner 
arbejdsløse i 2014. Af dem var næsten halvdelen 
– 291 millioner – unge i alderen 14-24 år. 

Flere unge end nogensinde før
”Vores verden er hjem for 1,8 milliarder unge 

mellem 10 og 24 år, og befolkningsgruppen er 
den hurtigst voksende i de fattigste lande,”  skriver 
FN’s Befolkningsfond UNFPA i sin State of World 
Population 2014. ”Så mange unge har der aldrig 
været i verden før. Aldrig har vi haft så stort et 
potentiale for økonomisk og social udvikling.” Men 
befolkningstilvæksten betyder, at der skal skabes 
600 millioner nye job, for blot at holde ungdoms-
arbejdsløsheden på nuværende niveau.

Hvis potentialet skal udnyttes, kræver det en 
strategisk indsats på globalt plan. Det er tvin-
gende nødvendigt, at unge får relevant og god 
uddannelse, der er tilpasset det lokale arbejds-
marked og den lokale økonomi. Samtidig skal de 
lære at tænke selvstændigt, kreativt og løse pro-
blemer, de skal have adgang til sundhedsydelser, 
så de kan varetage deres job på bedst mulige 
måde, og så skal især piger beskyttes mod 

ALLE UNGE SKAL HAVE 
ANSTÆNDIGE JOB

HØJ UNGDOMSARBEJDSLØSHED I SYD
Andel af 15-24 årige uden arbejde, 2014
Kilde: Verdensbanken
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overgreb og diskrimination på arbejdsmarkedet, 
fastslår UNFPA.

”Hvis unge ikke får god og relevant uddannelse 
og derefter adgang til arbejdsmarkedet, har 
de ingen mulighed for at forsørge sig selv,” 
siger Camilla Torp Olsen, international chef i 
SOS Børnebyerne. 

Arbejdsløshed er ikke bare er et problem for den 
enkelte unge. Unge uden indtægter kan gå hen 
og blive en reel trussel mod landenes og verdens 
udvikling og sikkerhed. 

”I mange udviklingslande findes der intet 
velfærdssystem og ingen arbejdsløshedsunder-
støttelse. Men noget skal de unge jo leve af, og 
nogle unge kan blive drevet ud i kriminalitet for at 
overleve, eller de vælger måske at migrere,” siger 
Camilla Torp Olsen.

Alle unge skal i gang
Verdensmål 8 fokuserer på skabelse af anstæn-
dige job og vedvarende økonomisk vækst via 
højere produktivitet og teknologiske gennem-
brud, politikker for iværksættere, kreativitet og 
innovation samt udryddelse af slaveri, men-
neskehandel, børnearbejde og børnesoldater. 
Målet er at opnå fuld og produktiv beskæftigelse 
for alle i 2030. Det indebærer blandt andet, at 

andelen af unge, der ikke er i gang med uddan-
nelse, træning eller arbejde, skal nedbringes 
markant allerede inden 2020.

SOS Børnebyerne har i mange år arbejdet for at 
lette unges adgang til arbejdsmarkedet. I flere 
lande har SOS Børnebyerne egne skoler og 
værkstedsskoler, og familieprogrammerne støt-
ter unge i at få uddannelse og nogle gange i at 
lære et håndværk. I børnebyerne spiller uddan-
nelse og de kompetencer, uddannelse giver, en 
hovedrolle. Alle børn har deres egen udviklings-
plan. Via rollemodeller og virksomhedsbesøg 
lærer børnene, hvad forskellige job kræver. 

Børnene lærer også vigtige personlige og sociale 
færdigheder som kommunikation og samarbejde. 
De får viden om rettigheder, ansvar og mulig-
heder, og de lærer at analysere, tænke kritisk og 
træffe informerede valg. Alle er færdigheder, der 
gør det lettere at få og fastholde et arbejde. Unge 
i børnebyerne får også hjælp til at finde praktik-
pladser og arbejde. 

”Desværre er virkeligheden nu og her, at der i 
nogle lande simpelthen ikke findes reelle job til 
alle de unge,” siger Camilla Torp Olsen. ”Derfor 
er der ekstremt behov for verdensmål 8, der nu 
forpligter landene og verden til gøre en helt sær-
lig indsats for at skabe anstændige job til alle.”

MÅL NR. 8 
ANSTÆNDIGE JOB OG ØKONOMISK VÆKST
Ifølge verdensmål 8 skal alle verdens lande 
inden 2030 sikre anstændige job til alle og øko-
nomisk vækst. Andelen af unge, der hverken er 
i gang med uddannelse, træning eller arbejde, 
skal nedbringes markant inden 2020.

SOS Børnebyerne fokuserer på at få unge i 
arbejde. Alle børn i børnebyerne går i skole og 

har egen udviklingsplan. Via rollemodeller og 
virksomhedsbesøg lærer de, hvad forskellige job 
kræver. Børnene lærer også personlige færdig-
heder og støttes i at finde praktikpladser og 
arbejde. Nogle SOS-familieprogrammer giver 
udsatte unge adgang til SOS Børnebyernes 
værkstedsskoler.

UNGDOMSARBEJDSLØSHEDEN VOKSER
Antal unge mænd og kvinder uden job, 1991-2014
Kilde: Verdensbanken
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Kvinder: 156 mio. Mænd: 135 mio.
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SOS-NYT har været på besøg i SOS-
børnebyen i Ayacucho, der har nogle 
helt specielle familiehuse takket være 
danske SOS-frivillige.

For enden af en støvet grusvej i udkanten af 
en by i Peru ligger fire huse, som bærer dansk-
klingende navne: Jutlandia, Guldborgsund, 
Selandia og Las Islas Danesas. På spansk 
betyder det Jylland, Guldborgsund, Sjælland 
og de danske øer. Fire familiehuse i 
SOS-børnebyen i Ayacucho er opført med 
penge, som danske SOS-frivillige har samlet 
ind. Husene blev indviet i 2010 med deltagelse 
af 20 danske frivillige.

”Jeg kan godt huske, da vi havde besøg af grup-
pen fra Danmark, det var sådan en festlig dag,” 

fortæller 39-årige Mari Luz Marquina Lozano, 
som har været SOS-mor i snart ti år. 

Tia tia! hilser børnene og udveksler kindkys, når 
de møder voksne SOS-medarbejdere. Tía bety-
der tante på spansk og fungerer som en uformel 
tiltaleform i børnebyen, hvor 67 børn i øjeblikket 
bor. Stemningen er venlig og afslappet, og der er 
altid tid til kys og kram og en snak om, hvordan 
dagen går. 

”Før vi flyttede ind i de nye huse, boede vi til 
leje. Jeg er virkelig glad for at bo her i Las Islas 
Danesas, det er et funktionelt og rummeligt hus, 
der passer til en stor børneflok. Jeg har haft 13 
børn boende hos måske kan vende tilbage til 
deres biologiske forældre, men jeg har også en 
forældreløs pige, som har boet hos mig i otte år,” 
siger Mari Luz Marquina Lozano. 

Hvert af de solgule huse er i to etager. Stueetagen rummer 
dagligstue, et stort køkken og et bryggers. Alle huse har 
solide langborde med plads til ti personer. På førstesalen 
ligger 4-5 store værelser og to badeværelser. SOS-moren 
har også sit eget soveværelse. 

Husene i børnebyen har også numre, så børn og SOS-mødre bruger ikke de danske navne i dagligdagen. Det er 
alt for svært for dem at udtale danske ord som for eksempel Guldborgsund. 
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Med en løntræksordning kan med-
arbejdere i en virksomhed støtte 
SOS Børnebyerne og få skatte fradrag 
for deres bidrag.

 Din arbejdsplads kan lave en aftale med 
SOS Børnebyerne, der giver medarbejderne 

mulighed for at støtte SOS Børnebyerne med 
et beløb, der trækkes over lønnen hver måned. 
Pengene kan gå til et bestemt projekt, som 
virksomheden og de ansatte vælger. På den 
måde kan ordningen give medarbejderne noget 
at være fælles om, samtidig med at bidraget 
nemt indbetales. Pengene kan også blot gå til 
SOS Børnebyerne, der så bruger dem, hvor 
behovet er størst.

På samme måde, som når du støtter selv, 
kan støtten til SOS Børnebyerne trækkes fra i 
skat. De fleste virksomheder vælger at lade de 
ansatte vælge mellem at give fx 100, 150 eller 
200 kroner hver måned. Det er så lønkontoret, 
der giver SOS Børnebyerne besked om, hvad 
hver enkelt har bidraget med i løbet af året. 
SOS Børnebyerne indberetter herefter beløbet 
til Skat.

Du kan få mere at vide om ordningen 
med løntræk på vores hjemmeside 
sosbørnebyerne.dk/støt-via-løn. Du 
kan også kontakte Maria Damgaard 
Laugesen på tlf. 60 60 17 31 eller e-mail: 
mla@sosbornebyerne.dk.

DIN ARBEJDSPLADS KAN GØRE  
EN FORSKEL
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Behovet for at hjælpe børn i Laos er stort. I det østasiatiske land lever en tredjedel af befolkningen under den interna-
tionale fattigdomsgrænse på godt 13 kroner om dagen. Ti procent af alle børn mellem fem og 14 år er  børnearbejdere, 
og 44 procent af alle børn udvikler sig ikke, som de skal på grund af under- eller fejlernæring.
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DIN ARBEJDSPLADS KAN GØRE  
EN FORSKEL

 SOM FADDER 
Du kan vælge at tegne et fadderskab for et barn 
(225 kr. om måneden) eller blive fadder for en 
børneby (175 kr. om måneden). Som fadder 
støtter og følger du dit barn eller din børneby 
gennem halvårlige rapporter, hvor du kan følge 
med i hverdagslivet i børnebyen.  
Bliv fadder på: sosbornebyerne.dk/stot-os
 
 SOM FAST BIDRAGYDER  
Du kan også vælge at støtte med faste 
månedlige bidrag – her bestemmer du 
selv beløbets størrelse. Pengene går til 
SOS Børnebyernes generelle arbejde for 
forældreløse og udsatte børn over hele verden. 
Din donation bliver brugt der, hvor behovet er 
størst. Giv et bidrag på:  
sosbornebyerne.dk/stot-os

 GIV ET ENKELT BIDRAG  
Du kan også vælge at sende et enkelt bidrag 
og støtte vores arbejde. Du kan sende en 
sms med teksten SOS til 1231, så støtter du 
med 150 kr. over din næste mobilregning*. 
Eller du kan benytte MobilePay og sende 
et valgfrit bidrag til 61 97 95 08*. Du kan 
også støtte overføre dit bidrag via netbank – 
reg.nr. 4183, konto nr. 803 2440  
*Bemærk hvis du indbetaler bidrag via SMS og 
MobilePay, er dit bidrag anonymt.

 STØT KATASTROFEFONDEN  
Støtte til SOS Børnebyernes katastrofefond 
er øremærket til at hjælpe børn, der fanges i 
pludseligt opståede katastrofer eller konflikter. 
Børn er særligt udsatte, når verden ramler 
sammen. Støtter du Katastrofefonden, støtter 
du arbejdet med at hjælpe børn og familier, der 
er fanget i katastrofer over hele verden, der 
hvor behovet er størst. Du kan støtte med faste 
månedlige bidrag eller med enkelt bidrag på 
sosbornebyerne.dk/katastrofefond

 START DIN EGEN INDSAMLING  
Du kan vælge at oprette din egen elektroniske 
indsamling til SOS Børnebyerne. Du modtager 
en digital indsamlingsbøtte, som du kan sende 
rundt til venner, familie og kolleger, så de kan 
hjælpe dig med at samle ind til forældreløse og 
udsatte børn i verden. Du spreder budskabet 
via e-mail og Facebook og på den måde få dine 
venner og kolleger til at støtte din indsamling. 
Læs mere på: indsamling.sosbornebyerne.dk

 SOM FRIVILLIG  
Der er mange måder, du kan lave frivilligt arbejde 
på hos SOS Børnebyerne. Du kan deltage i 
events, være aktiv i en lokalgruppe, lave din egen 
aktivitet eller hjælpe til som frivillig på kontoret. 
Læs mere på: sosbørnebyerne.dk/frivillig

SÅDAN KAN DU 
HJÆLPE BØRNENE
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Letland*

Cambodja

Botswana*

Rwanda

SA STOR ER JEG ...…
CAMBODJA Hvis Pos SOS-mor ikke lige kan 
finde ham, render han højest sandsynligt rundt 
på græsplænen foran huset og sparker til en fod-
bold sammen med sine venner. Po elsker nemlig 
fodbold. Selv om han med sine blot 2,5 år stadig 
ikke har helt styr på sparketeknik og driblinger, 
fejler engagementet intet. 

Lille Po kom til verden i januar 2014 på en fødekli-
nik i hovedstaden Phnom Penh. Hans unge mor 
forlod ham umiddelbart efter fødslen, og lægerne 
kontaktede SOS-børnebyerne for at høre, om 
de kunne tage sig af den lille dreng. Syv dage 
senere flyttede Po ind i børnebyen hos en kærlig 
SOS-mor og otte nye SOS-søskende.

Det var første gang, børnebyen i Phnom Penh 
tog en nyfødt til sig. For at give Po den bedste 

start på livet tog hans nye SOS-mor Samoeun 
Sum et lynkursus om pasning af spædbørn og 
ernæring på fødselsklinikken. 

Fodbolden på billedet er Pos egen. Det er 
Samoeun Sum, der har købt den til ham, og den 
er hurtigt blevet hans kæreste eje. Han  lytter 
meget opmærksomt, når hans storebrødre 
prøver at lære ham spillet, og han træner så 
koncentreret på sine små ben, at han bliver helt 
rød i hovedet og svedig, fortæller hans SOS-mor 
med et grin.

Giv børn som Po en familie
Vi mangler byfaddere til børnebyerne i 
Cambodja. Du kan oprette et fadderskab 
på sosbornebyerne.dk/bliv-fadder.
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• Cambodja er cirka fire gange så stort som Danmark, og der bor  
ca. 15 millioner mennesker

• 8,8 procent af alle børn i Cambodja har mistet en eller begge 
forældre, og endnu flere lever alene eller sammen med slægtninge

• Kun hver tredje barn går i skole i mere end seks år, og 10 procent af 
alle mellem 15 og 24 år kan hverken læse eller skrive.

• Hvert tredje barn udvikler sig ikke, som det, skal på grund af  under- 
eller fejlernæring.

• Hver femte cambodjaner lever under den internationale 
fattigdomsgrænse på 13 kroner om dagen.
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FAKTA OM CAMBODJA


