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Tak, fordi du er med
Der, hvor jeg kommer fra, har det altid været god skik at huske at få sagt tak. Som 
direktør i SOS Børnebyerne får man rig lejlighed til det. For aldrig før har vi haft så 
mange at takke. Aldrig tidligere har så mange danskere – som du – valgt at hjælpe 
verdens forældreløse og udsatte børn. 

2015 blev et rekordår for SOS Børnebyerne. Vi fik en markant fremgang i forhold til 
2014, hvor vi samlede 189 millioner ind. I 2015 blev det til 222 millioner, vores bedste 
indsamlingsresultat nogensinde. Det kan du læse mere om på side 22.

Jeg bliver både glad og stolt. Nogle taler om et Danmark, der er sig selv nok. Og 
som lukker sig om sig selv. Sådan ser Danmark ikke ud her fra SOS Børnebyerne. 
Her oplever jeg hver dag, hvordan flere og flere danskere, både som privatpersoner 
og gennem deres virksomhed, vælger at træde til og gøre en reel forskel for udsatte 
børn i hele verden. Der kommer også nye frivillige og nye lokalgrupper til. Ikke 
mindst til vores landsindsamling gik flere end tidligere en rute med indsamlings
bøtten. De brugte alle et par timer en søndag på at gøre lidt mere, end man behøver. 
Tak til alle jer!

Vækst er ikke interessant i sig selv. Men den er afgørende for det mål, vi har sat os. 
Den betyder, at vi kan hjælpe flere børn. Det er vigtigt. Der er brug for det. 

På mine rejser har jeg haft lejlighed til at komme helt tæt på vores arbejde. Når 
man ser den effektivitet og nidkærhed vores internationale kolleger udviser rundt 
om i verden. Og oplever den forskel, det gør for børn, der ikke var udset mange 
chancer. Når man ser livet og håbet i børnebyerne og i det forebyggende arbejde i 
lokal samfundene. Ja, så efterlader det en meget klar følelse af respekt og taknem-
melighed. Den forandring vi sammen skaber, skal vi huske at glæde os ved. Der er 
så meget at gøre. 

Tak, fordi du er med.
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Over 10 millioner mennesker i Etiopien 
er afhængige af hjælp for at overleve, 
og mere end halvdelen af dem er børn. 
SOS Børnebyerne samler ind for at 
kunne uddele nødhjælp.

 V ejrfænomenet El Ninõ har skabt tørke og 
fødevaremangel i det østlige og sydlige 

Afrika. Inden året er omme, vil over 50 millioner 
afrikanere mangle mad, spår FN. Allerede nu er 
10,2 millioner mennesker i Etiopien afhængige af 
fødevarehjælp, hvis ikke de skal sulte ihjel. Ifølge 
SOS Børnebyerne i Etiopien er mindst to millio-
ner børn, gravide eller ammende kvinder ramt af 
akut underernæring. 

Situationen ser ikke ud til at blive bedre de kom-
mende måneder, fortæller SOS Børnebyernes 
direktør i Syd- og Østafrika, Dereje Wordofa: 
”Størrelsen og udbredelsen af denne fødevare-
krise er lige så stor som tidligere sultkatastrofer. 

Den udgør en alvorlig trussel. Derfor begynder 
SOS Børnebyerne nu at uddele nødhjælp i 
Etiopien for at hjælpe tørkens ofre i de værst  
ramte områder.

Det er ikke første gang, at Etiopien bliver ramt af 
tørke og hungersnød. SOS Børnebyerne begyndte 
oprindeligt sit arbejde i landet efter en katastrofal 
tørkeperiode i 1974. I 1983-85 led landet igen 
under en langvarig tørke, som udløste en af de 
største hungersnødkatastrofer i nyere tid og 
kostede over en million mennesker livet.

Du kan også hjælpe 
Støt SOS Børnebyernes nødhjælpsindsats 
i Etiopien ved at give et bidrag på det ved-
lagte girokort. Du kan også sende en sms 

med teksten SOS til 1231, så støtter du med 
150 kr. over din mobilregning.* 

*Overstiger indsamlingen behovet, går overskuddet til 
SOS Børnebyernes katastrofefond.

NØDHJÆLPSINDSAMLING: 

ETIOPIEN SULTER
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SÅDAN HJÆLPER  
SOS  BØRNE BYERNE 
TØRKENS OFRE
• Uddeling af nødhjælp: mad, rent 

vand, tæpper, madlavningsudstyr.
• Etablering af børnevenlige områder, 

hvor børn kan få lægehjælp og 
hjælp til at bearbejde traumatiske 
oplevelser.

• Beskyttelse af uledsagede børn, der 
er blevet væk under familiens flugt 
fra tørken. 

• Arbejde for, at underernærede 
kvinder og børn hurtigt findes og 
behandles.

Tørken i Etiopien har indtil videre gjort 10,2 millioner mennesker afhængige af fødevarehjælp.  
Over to millioner børn, gravid og ammende kvinder er ramt af akut underernæring. 
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På SOS Børnebyernes træningscentre uddannes de kvinder, som skal være 
 SOS-mødre. Jobbet er krævende, og kvinder er igennem en grundig uddannelse, 
inden de får ansvaret for en SOS-familie.

 Empati og sociale kompetencer er mindst lige 
så vigtigt i et barns liv som at lære at stave og 

regne. Emotionel intelligens er på dagens skema for 
de kommende SOS-mødre på SOS Børnebyernes 
træningscenter i Manila, hovedstaden i Filippinerne. 
Klassen består af 20 kvinder.

De kommende SOS-mødre har vidt forskel-
lig baggrund og alder og kommer fra hele 
Filippinerne, men når diskussionen i timerne 
kommer i gang, er det tydeligt, at de allerede har 
knyttet tætte bånd. I tre måneder har de studeret, 
lavet mad og boet sammen på træningscentret. 
Snart er de færdiguddannede og skal ud og 
arbejde i en af Filippinernes otte børnebyer.

SOS-mødre har et stort ansvar
Som organisation stiller SOS Børnebyerne høje 
krav til de kvinder, som får forældreansvaret 
for de 78.000 børn, som for øjeblikket vokser 
op i en børneby. Kvinderne skal være parate til 
at drage omsorg for børn, som kan være enten 
meget kontaktsøgende eller afvisende på grund 
af de tunge oplevelser, som forældreløse eller 
omsorgssvigtede børn har med sig, når de flytter 
ind i en SOS-familie. 

I alle lande er kvinderne derfor igennem en 
grundig udvælgelsesproces med interviews 
og undersøgelse af deres fysiske og psykiske 
sundhed, inden de går i gang med uddannelsen, 

HER UDDANNES 
FREMTIDENS 
SOS-MØDRE

De kommende SOS-mødre undervises i fag 
som: børnepsykologi og sundhed, pædagogik 
og barnepleje, sund ernæring og madlavning, 
barnets rettigheder og husholdningsøkonomi. 
Uddannelsen forløber over to år og veksler 
mellem teori og praktik. 
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ligesom de alle først må arbejde som tante – en 
hjælpemor – i børnebyen, inden de bliver mor for 
deres egen SOS-familie. Mens de arbejder som 
tante bliver de også løbende evalueret og guidet af 
socialarbejdere og erfarne SOS-mødre. 

”Kvindernes væsen er den vigtigste egenskab. 
Du kan lære dig psykologi og madlavning, men 
en SOS-mor skal være naturligt kærlig og rum-
melig og klar til at vie mange år af sit liv til disse 
børn,” siger Mayfer Tupaz, som leder moruddan-
nelsen i Manila.

Mandlige forbilleder i børnebyerne
I Filippinerne er det utænkeligt at ansætte mænd 
som SOS-fædre, selv om det for eksempel sker i 
nogle europæiske børnebyer. Kønsrollerne i det 
sydøstasiatiske land er stærkt opdelte, og det 
ville ikke være socialt acceptabelt for en enlig 
mand at arbejde som far.

”Børnene har mandlige forbilleder i de mandlige 
medarbejdere, som arbejder i børnebyerne,” 
siger Mayfer Tupaz og peger blandt andet på de 
chauffører, skolelærere, læger, ledere og gart-
nere, som børnene kender.

”Vi arbejder på, at jobbet som SOS-mor aner-
kendes som et erhverv. Det er ikke bare en sød 
kvinde, der tager sig af nogle børn. Vores mødre 
er dygtige, professionelle og omsorgsfulde,” siger 
Mayfer Tupaz.

EN SOS-MORS ANSVAR
• Hver SOS-familie ledes af en  SOS-mor. 

En af hendes vigtigste opgaver er at 
skabe et kærligt hjem for de seks til 
ti børn i hendes varetægt. Hun har 
ansvaret for børnenes trivsel og sunde 
udvikling, ligesom hun opdrager dem til 
at tage ansvar, udvise empati og indgå i 
et fællesskab med andre. 

• SOS-mødrene bor i familiehuset/-
lejligheden sammen med deres 
børn. Når de har ferie, flytter tanter – 
kommende SOS-mødre, som børnene 
kender – ind og bor med børnene.

• I børnebyen arbejder SOS-mødrene 
sammen, støtter og hjælper hinanden i 
det daglige. 

• SOS Børnebyerne tilbyder løbende 
supervision og efteruddannelse af 
mødrene.
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Hvad sker der med et barn, der ikke får 
den omsorg, som små børn har behov 
for? Og hvordan hjælper man bedst for-
ældreløse og udsatte børn? Forsker og 
psykolog Niels Peter Rygaard mener, at 
SOS Børnebyerne har nogle af svarene. 

 Sofia og Sebastian fra Peru havnede på 
børne hjem som ganske små, da deres for-

ældre fik en fængselsstraf. I årevis blev børnene 
flyttet fra det ene børnehjem til det andet. Rykket 
op med rode og anbragt i nye omgivelser med 
nye voksne omsorgspersoner og nye børn, indtil 
de til sidst kom til SOS-børnebyen i Ayacucho. 

En opvækst uden faste holdepunkter og uden en 
fast omsorgsgiver er skadelig for et barns udvik-
ling, fortæller psykolog og specialist i omsorgs-
svigtede børn, Niels Peter Rygaard: ”Der er en 
tæt sammenhæng mellem den omsorg, man har 
fået i sin tidlige barndom, og hvordan man klarer 
sig som voksen.”

Heldigvis viser forskning også, at skaden kan 
gøres god igen, og at kvalificeret omsorg resulte-
rer i glade og velfungerende børn. Netop derfor 
har SOS Børnebyerne succes med at hjælpe 
forældreløse og udsatte børn, mener Niels Peter 
Rygaard. 

Afvisning er et nødråb
Børn ser ifølge Niels Peter Rygaard manglen 
på omsorg som en afvisning, og derfor kæmper 
mange omsorgssvigtede børn med lavt selv-
værd. En forsvarsmekanisme for disse børn er  
at undgå nye tab. 

ET TRYGT BARN 
HAR MOD PÅ LIVET

”Barnet, der hele tiden afviser med: ’Jeg er da 
ligeglad, hvad rager det mig’, siger i virkelig-
heden: ’Jeg vil gerne knytte mig til dig, men jeg 
har oplevet så mange tab, at det er sikrere at 
afvise dig’. Og barnet, der kun vil sidde på værel-
set med computeren og ingen venner har, siger 
i virkeligheden: ’Hellere trække sig tilbage fra alt 
socialt og betale med ensomhed frem for at få en 
ny afvisning’,” siger Niels Peter Rygaard.

Empati skal opleves
Omsorgssvigtede børn kan også have svært ved 
at forstå egne og andres følelser og tanker. For 
det er gennem den tætte kontakt med forældre 
eller andre nære og faste voksenrelationer, at 
barnet lærer at sætte sig i andres sted: 

”Omsorgssvigtede børn, som ikke har lært dette, 
bliver hele tiden overraskede over folks handlinger 
og følelser. De ved heller ikke, at deres handlinger 
har konsekvenser. Et omsorgssvigtet barn forstår 
for eksempel ikke, at ’hvis jeg slår Ole, så bliver 
han ked af det, så det skal jeg nok ikke gøre’.”

Trygge børn lærer bedre
Omsorgssvigt kan også påvirke spædbarnets 
evne til at lære. Babyer bliver født med umodne 
hjerner og kan ikke klare sig selv, derfor har 
spædbørn et indbygget alarmsystem, kaldet 
tilknytningssystemet. Dette alarmsystem viser 
sig for eksempel ved, at barnet græder og på 
alle måder søger at forhindre adskillelse fra far 
eller mor. Men hvis et barn er trygt, deaktiveres 
alarmsystemet, og udforskningssystemet bliver 
aktiveret.

”Trygge børn bevæger sig væk fra deres forældre, 
udforsker verden og tager kontakt til andre. 
Utrygge børn lærer ikke ret meget, fordi de bruger 
al deres tid og energi på at søge tryghed. Og det 
kan tydeligt ses, når barnet for eksempel kommer i 
skole,” siger Niels Peter Rygaard.

SOS-mor er kernen
Heldigvis skal der ikke ret meget til, for at 
omsorgssvigtede børn kan vokse op som 
sunde og ressourcestærke voksne. Ifølge Niels 
Peter Rygaard kan 60 års forskning i udsatte 
børn koges ned til tre sætninger: 1. langvarige 
følelsesmæssige relationer til få voksne, 2. et 
langvarigt tilhør til en gruppe jævnaldrende og 
3. omsorgsgivere uddannet i kvalitetsomsorg. 

HVIS DU VIL VIDE 
MERE
Niels Peter Rygaard er forfatter til 
flere bøger om omsorgssvigtede 

børn og unge. Læs mere på: nielspeter-
rygaard.com. SOS Børnebyerne arbejder 
sammen med Niels Peter Rygaard og 
fonden FairstartGlobal om at styrke opbyg-
ningen af lokale, professionelle omsorgs-
systemer for udsatte børn i Cambodja. 
Læs mere på: fairstartglobal.com
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”SOS-mødrene er kernen i SOS Børnebyernes 
arbejde. Når man først har skabt den stabile 
base med en fast omsorgsperson, så er det 
egentlig bare at stille læring og leg til rådighed for 
børnene, så kommer lysten til at lære helt af sig 
selv,” siger han.

Det allervigtigste for omsorgssvigtede børn 
er således, at de har en fast relation til en 

omsorgsfuld og kærlig voksen. Netop det, 
Sofia og Sebastian har fået i SOSbørnebyen. 
I dag er Sofia 19 år gammel. Hun klarer sig 
rigtig godt i skolen og vil være kemiingeniør. 
Lillebror Sebastian er 15 år og drømmer om 
at blive læge. Begge børn er tillidsfulde unge 
mennesker og levende beviser på, at det er 
muligt – med den rette omsorg – at bryde den 
sociale arv.

1.  Vis gensidighed i kontakten med 
dit barn. Når babyen pludrer, skal 
du for eksempel svare.

2.   Vær tilgængelig og trøst barnet 
hurtigt, når det er ophidset eller 
bange. Børn, der ikke får hjælp 
til at falde til ro i det første leveår, 
kan have svært ved at klare det 
senere. 

3.  Vær sensitiv og læs barnets 
stemninger, når I skal sam-
arbejde. Du skal behandle barnet 
forskelligt alt efter, hvilken sinds-
stemning barnet er i. 

4.  Føl med – men aldrig som – 
barnet, hvis det er vredt eller 
ulykkeligt. Børn bliver utrygge, 
hvis de kan mærke, at deres 
stemning breder sig. 

5.  Tal med barnet om dets egne 
og andres følelser. Et 18-24 
måneder gammelt barn kan lære 
at forstå egne og andres tanker 
og følelser.

 Kilde: Niels Peter Rygaard

5 GODE RÅD  
OM OMSORG

SOS-mor med sine børn i deres hjem i SOS-børnebyen i Xela i Guatemala. 
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UDDANNELSE ER VEJEN UD AF   
FATTIGDOM. SOS Børnebyerne sørger for, at alle SOS-børn 
kommer i børnehave og skole. Uddannelse giver barnet det bedste 
grundlag for at skabe sin egen tilværelse og få et job som voksen. 
Børnene går enten på lokale skoler, som SOS Børnebyerne samar-
bejder med, eller på SOS-skoler, som drives af SOS Børnebyerne. 
I nogle lande har SOS Børnebyerne også egne børnehaver og 
tekniske skoler.

En tryg opvækst i en omsorgsfuld familie –  
det er hele grundtanken bag SOS Børnebyerne. 
Den ide har vist sit værd i over 60 år. 

 T anken bag SOS Børnebyerne opstod i 
1949, da en ung mand i Østrig bestemmer 

sig for at hjælpe forældreløse børn. Anden 
Verdenskrig havde efterladt mange børn 
forældreløse, og Herman Gmeiner, der 
selv var vokset op uden sin mor, kunne 
se, hvor ensomme og isolerede børnene 
var overladt til sig selv på gaden eller 
anbragt på datidens institutioner.

Herman Gmeiner, der studerede 
til læge, indså, at hjælpen til de 
forældre løse først ville blive effektiv, 
når børnene fik deres eget hjem og 
en ny familie. I et trygt miljø med 
kærlige og stabile omsorgsgivere 
ville børnene kunne hele deres 
traumer og udvikle sig til sunde og 
selvstændige personer.

Det blev starten på SOS Børnebyerne 
og den første børneby i byen Imst i 
Østrig. Siden er der bygget børne-
byer over hele verden, og i dag sørger 
SOS Børnebyerne for at give 81.700 børn 
og unge en tryg opvækst i en SOS-familie.

BØRNEBYERNE 
BYGGER PÅ 
KÆRLIGHED TIL BØRN

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2016
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EN MOR TIL ALLE BØRN. Alle forældreløse og udsatte 
børn, som kommer til SOS Børnebyerne, flytter ind hos en SOS
familie, typisk hos en SOS-mor. Hun står for den daglige omsorg og 
psykiske og fysiske sundhed for børnene i sin familie, ligesom hun – 
som enhver anden forælder – har ansvaret for familiens husholdning 
og økonomi. SOS-moren er ansat af SOS Børnebyerne, og hun 
uddannes grundigt til det ansvarsfulde og ofte livsvarige job. Til at 
hjælpe sig med børnene har hun en SOS-tante, det er en kvinde, som 
træner til at blive SOS-mor.

LIVET LEVES I EN FAMILIE. En SOS-familie 
består af en SOS-mor eller et SOS-ægtepar og seks til ti 
børn. Børnene og deres SOS-mor bor og lever sammen 
døgnet rundt som en familie. Familien og barndomshjem-
met danner rammen om barnets hverdag og opvækst. 
Børnene lærer at tage 
ansvar og passe på hin-
anden som søskende, 
og hvis nogle børn er 
biologiske søskende, 
bor de i samme 
SOS-familie.

ET HJEM I EN BØRNEBY. Hver SOS-familie 
har sit eget hjem med køkken, stue, badeværelse og 
børne værelser. Det kan være et hus eller en lejlighed. 
Husene ligger som oftest samlet i en SOS-børneby – et 
afgrænset områder, der rummer 10-15 huse samt admini-
strationsbygninger. Men 
SOS-hjem kan også ligge 
spredt i lokalsamfundet, 
hvor SOS-familierne bor dør 
og dør med andre familier.

RASKE OG SUNDE BØRN. Er der gode offentlige sund-
hedstilbud benytter SOS-børnebyerne sig af dem. Men nogle steder 
er der ikke adgang til lægehjælp, og derfor har nogle børnebyer 
egen SOS-læge klinik. Lægerne og sygeplejerskerne på SOS-
klinikkerne sørger for, at SOS-familierne er sunde og raske, ligesom 
SOS-klinikkerne er åbne for forældre og børn i lokalområdet, hvis de 
har brug for medicin og lægehjælp.
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Efter 25 år som SOS-mor går Salama 
Juma Ali på pension. Hun flytter fra 
børnebyen på Zanzibar, men sine 21 
SOS-børn forlader hun ikke.

”Jeg er meget lykkelig over, at jeg har kunnet bruge 
mit liv på børn. Selvfølgelig er det trist, at jeg skal 
forlade børnene, men det er på tide, at jeg stopper.”

Som 33-årig blev Salama Juma Ali SOS-mor i 
børnebyen på Zanzibar. I dag er hun 57 år og 
har valgt at gå på pension: ”Arbejdet er blevet 
for hårdt for mig, det kniber med energien til at 
holde et hus med ni børn,” forklarer hun. 

Tidspunktet er valgt med omhu. I årenes løb er 
Salama Juma Ali blevet mor til 21 SOS-børn. I 

NÅR MOR GÅR 
PÅ PENSION

Da Salama Ali Juma kom til 
børnebyen i 1991, havde hun 
to store biologiske børn. I dag 
har hun også 21 SOS-børn, 
og Nasim – hendes ældste 
SOSsøn – er netop flyttet i 
ungdomshus.

dag har hun ni børn i sin SOS-familien, og fem 
af dem er store teenagere, som er ved at forbe-
rede sig på livet uden for børnebyen. 

Mor forbereder børnene
De fire små i SOSfamilien ved godt, at deres 
mor stopper og rejser væk. De kender allerede 
deres nye SOSmor, da hun i flere år har hjulpet 
Salama Juma Ali i huset. Når en SOS-mor 
 stopper, træder en SOS-tante til og bliver 
 børnenes nye mor. Tanterne er uddannede 
SOS-mødre, som hjælper til i SOS-familierne, 
indtil de får ansvaret for deres egen familie.

Salama Juma Ali har forberedt børnene ved at 
gøre grin med, at hun er ved at blive gammel, 
træt og glemsom: ”Vi griner af det, og børnene 
får lov at kalde mig bedstemor. Jeg fortæller 
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også, at vi stadig skal ses, at vi kan ringe til 
hinanden, og at jeg selvfølgelig vil komme på 
besøg i børnebyen, og at de kan komme og 
besøge mig i mit nye hjem.”

Kurser forbereder mødrene
De fleste SOSmødre trækker sig tilbage, når de 
nærmer sig 60-årsalderen. SOS Børnebyerne 
hjælper kvinderne med overgangen fra aktiv 

SOS-mor til livet som pensionist. Både de 
praktiske og følelsesmæssige forberedelser 
begynder typisk et par år før, kvinden ønsker at 
stoppe. Det giver både hende og børnene tid til 
at vænne sig til forandringen.

”Jeg har været på kursus tre gange sammen 
med andre mødre og lagt en plan for min nye 
tilværelse. Vi har lært om, hvordan vi får vores 
pension til at række, og vi har talt om, at det er 
vigtigt fortsat at være aktiv – ellers går man i 
stå,” siger Salama Juma Ali.

Fra SOS-mor til skoleleder
Og hun har da heller ikke planer om at slå sig til 
ro. Salama Juma Ali vil fortsat arbejde med at 
gøre en forskel i udsatte børns liv. Hun har søgt 
uddannelsesministeriet om lov til at oprette en 
skole i et fattigt og isoleret område af Zanzibar.

”Jeg vil købe et stykke land og bygge en lille 
skole. Der skal være to klasser med 40 børn 
i hver – ikke de 60-70 børn, som de offentlige 
skoler ellers har. På min skole skal der være 
tre lærere, som underviser i engelsk, swahili, 
matematik og geografi – og jeg skal lede dem,” 
griner hun.
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De yngste børn i Salamas familie ved godt, at deres mor 
skal på pension. De har i flere år kendt deres nye SOS
mor, da hun har haft sin faste gang i familien som ’tante’. 
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HVORNÅR KOMMER RAPPORTEN?
I sommerrapporten kan du læse, hvordan det går med dit SOS-barn eller din 
SOS-børneby. Du modtager rapporten i perioden juni til august. Har du ikke fået 
rapporten senest 1. september, kan du  kontakte os.

I vinterrapporten kan du læse om, hvad der er sket i SOS-børnebyen. Hvis du er 
fadder for et barn får du også en kort opdatering om dit SOS-barn. Du modtager 
rapporten i perioden december til januar. Har du ikke fået vinterrapporten senest 
1. februar, kan du kontakte os, og vi vil sørge for, at du får eftersendt rapporten.

Skriv til os på info@sosbornebyerne.dk, hvis dine rapporter udebliver. 

Som SOS-fadder får du to gange årligt en rapport, hvor du kan 
følge med i, hvordan det går dit SOS-barn eller den børneby, du 
støtter. Fadder skabssekretærer i børnebyerne skriver rapporterne. 

”Det bedste ved at være fadderskabssekretær er, at jeg er tæt på alle børnene i 
børnebyen. Jeg kender hver og en af dem fra den dag, de kommer hertil. Det er 
interessant at følge børnenes opvækst og se, hvordan de udvikler sig og klare livets 
udfordringer,” siger Judith Oseko, fadderskabssekretær i SOS-børnebyen i Eldoret 
i Kenya.

De fleste børnebyer har en fadderskabssekretær som Judith, der taler med 
børnene og skriver de rapporter, som to gange om året sendes fra børnebyerne 
til SOS-faddere rundt om i verden. Det er et tidskrævende, men givende arbejde, 
fortæller Judith Oseko, der også tager sig af andre sekretæropgaver: 

”Børnene har alle forskellige personligheder, og jeg elsker dem alle. Jeg føler mig 
lidt som mor til dem alle, og fordi jeg kender dem så godt, er det også nemmere for 
mig at forstå, hvorfor de opfører sig, som de gør.”

Alle omkring barnet interviewes
Til hver rapport interviewer Judith Oseko både barnet, SOS-moren og barnets 
lærere i børnehave eller skole. Det gør hun for at få en dybere forståelse for hvert 
enkelt barn og for at kunne skrive en dækkende og beskrivende rapport til fadderne. 

”Somme tider har et barn to ansigter. Det opfører sig på en måde hjemme og på en 
anden måde i skolen, og det ser mødrene måske ikke. Derfor er det vigtigt, at jeg 
taler med alle nøglepersonerne i barnets liv, så jeg bedre kan forstå barnet, hvis 
det for eksempel har opført sig dårligt, og få de to ansigter til at passe sammen,” 
forklarer Judith Oseko.

JUDITH SKRIVER DINE 
FADDERRAPPORTER
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Fadderskabssekretær Judith Oseko har 
kendt otteårige Angela, siden hun kom til 
børnebyen i Eldoret som spæd. Hendes 
biologiske mor havde efterladt hende på 
hospitalet efter fødslen. 
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SOMALILAND. Intet er som det plejer at være på 
børnehjemmet i Hargeisa – og det er godt. De 457 
børn og unge på det private børnehjem, Hargeisa 
Orphanage Centre, i Somalilands hovedstad er 
ved at flytte ud af de nedslidte barakker og ind i 
nye, små huse, hvor de skal bo som familier efter 
SOS Børnebyernes forbillede. Det første hus 
med plads til 16 børn blev bygget med penge fra 
Danmarks Indsamling 2014 – og det har betydet 
en stor forskel i de forældreløse børns liv. 

”Før boede børnene på sovesale, hvor de var 36 
børn. Her tilbragte de hele dagen: sov, spiste, 
lavede lektier, legede og havde deres få private 
genstande. Om natten var det umuligt at sove, 
fordi de lå så tæt,” fortæller Suleikha Abdillahi 
Hassan, som bor med børnene i det dansk finan-
sierede hus.

Hun var med på det første hold af medarbejdere 
fra børnehjemmet, som er blevet undervist 

efter samme model, som SOS Børnebyerne 
uddanner SOS-mødre. Børnehjemmet arbejder 
nu med faste omsorgsgivere i hvert familiehus 
– præcis som i børnebyerne. Indtil videre har 
børnehjemmet bygget fem familiehuse, og 
SOS Børnebyerne fortsætter samarbejdet.

”Efter vi er flyttet ind i familiehuset, er børnenes 
hverdag blevet meget bedre. Børnene har 
udviklet stærkere relationer, og de er begyndt 
at se hinanden som en familie, ”siger Suleikha 
Abdillahi Hassan og fortsætter: ”På sovesalen 
var der mange konflikter mellem børnene, og de 
blev hele tiden rykket rundt til andre sovesale. 
Nu ved de, at de hører sammen, og derfor er 
de begyndt at behandle hinanden som brødre 
og søskende. De klarer sig også bedre i skolen, 
fordi de nu har plads til at lave lektier ved et bord 
i stuen, før sad de rundt om på gulvet,” siger 
Suleikha Abdillahi Hassan.

NY BØRNEBY INDVIET
CAMBODJA. I marts åbnede den sjette 
SOS-børneby i Cambodja i byen Kampot nær 

landets sydkyst. Den nye børneby giver 
120 forældreløse og udsatte børn et nyt 
hjem, en SOS-mor og en familie. Udover 
familiehusene rummer børnebyen også en 
børnehave, en skole og et familieprogram, 

der hjælper udsatte familier i lokalområdet 
og på den måde forebygge, at børn bliver 

forældreløse.

BØRNEHJEMMET VIL VÆRE 
SOM BØRNEBYEN
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HAR VI FÅET DIN E-MAIL?
Med en e-mail adresse er det hurtigere  

og langt billigere for os at komme i kontakt 
med dig. Når du deler din e-mail med os, får 

du en god mulighed for at holde dig opdateret 
på nyt fra SOS Børnebyerne og vores 

projekter rundt omkring i verden.

KLIK IND PÅ HJEMMESIDEN
 sosbornebyerne.dk/email.

og send os din e-mail

Hjælp børn i Somaliland
 Lige nu mangler vi faddere til 
SOS-børnebyen i Hargeisa. Du 
kan oprette et fadderskab på  
sosbornebyerne.dk/stot-os.

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2016
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JUL. Selv om kalenderen viser  sommer, går vi 
allerede og glæder os til jul. SOS Børnebyerne 
samarbejder i år med DR om Børnenes 
U-landskalender 2016, og det betyder, at 
overskuddet fra salget af DR’s julekalen-
der går til vores arbejde for udsatte børn. 
SOS Børnebyerne bistår DR og Danida i produk-
tionen af en række tv-programmer for børn og 
med undervisningsmateriale om Tanzania og 
SOS Børnebyernes arbejde i landet. 

Helt konkret går pengene fra Børnenes 
U-landskalender til et skoleprojekt i Chanika 

i udkanten af Dar es Salaam i Tanzania. Dar 
es Salaam er en af Afrikas hastigt voksende 
storbyer. Hvert år flytter tusindvis af børn og 
deres forældre fra landet og ind til byen. Den 
store vækst i befolkningen belaster et i forvejen 
skrøbeligt skolesystem. Klasseværelserne er 
overfyldte, og nogle steder er der mere end 
200 elever i samme lokale. SOS Børnebyernes 
projekt giver børnene en bedre skolegang ved at 
nedbringe antallet af elever i klasserne og træne 
lærerne i at bruge leg og læring i undervisningen. 
Samtidig hjælper vi de allersvageste børn, der er 
droppet ud, med at komme tilbage i skole.

SKAL DU BESØGE EN 
BØRNEBY?
BESØGSGUIDE. Mange faddere vælger at 
besøge deres fadderbarn i forbindelse med 
en sommerferie eller en længere rejse. Vi har 
opdateret vores besøgsguide, så du bliver klædt 
bedst muligt på til dit besøg. Her kan du læse 
mere om praktikken under et besøg, hvordan du 
bedst beskytter børnenes privatliv, om du må 
tage gaver med og meget mere. Du finder hele 
besøgsguiden på  
sosbornebyerne.dk/sos-faddere.

24.300.000
ARV. Overvejer du at skrive testamente? 
Sidste år efterlod privat personer 24,3  millioner 
kroner i arv til SOS Børnebyernes arbejde for 
verdens forældreløse og udsatte børn. For at 
hjælpe dig med at træffe den både følelses-
mæssige og praktiske beslutning har vi sam-
let information om arv og testamente på vores 
hjemmeside: sosbornebyerne.dk/arv
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OPLEV SOS BØRNEBYERNE I 
BØRNENES U-LANDSKALENDER 
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Uddannelse er en af de mest effektive 
måder at forbedre menneskers liv og 
skabe bæredygtig udvikling, og retten 
til undervisning er nedfældet i FN’s 
Børnekonvention. SOS Børnebyerne 
arbejder på at realisere verdensmål nr. 
4 om kvalitetsuddannelse til alle børn.

 Keos mor kæmper for at forsørge sine tre børn. 
Familien bor i en hytte bygget af bambus, blik 

og strå i det centrale Laos. Der er kun et rum, som 
er delt af et tæppe, bagved ligger sivmåtter på 
gulvet til at sove på. Keos mor kan akkurat tjene 
nok som daglejer til at skaffe mad på bordet. Hun 
vasker tøj og hjælper til med at blande cement 
på byggepladser. Men pengene rækker ikke til at 
sende børnene på fem, otte og ni år i skole. 

Otteårige Keos historie er blot en af mange. 
Verden over går 124 millioner børn og unge ikke i 
skole. Enten fordi de er for fattige, bor for langt fra 
en skole, er handicappede eller slet og ret fordi 
de er piger. Med de nye 2030-mål for verdens 
udvikling har verdens lande igen sat sig for at få 

alle børn og unge i skole. Det var også målet med 
de ’gamle’ 2015-mål, og det lykkedes langt hen 
ad vejen. I dag begynder 91 procent af alle børn i 
udviklingslande i første klasse. En succes – og så 
alligevel ikke. 

”250 millioner børn kan hverken læse eller regne, 
selv om de har gået i skole. Problemet er, at alt for 
mange dropper ud af skole efter få år. Kvaliteten af 
undervisningen i de offentlige skoler er ofte meget 
ringe. Eleverne må sidde på gulvet i klasser, ofte 
med langt over 100 børn, som vi har set eksem-
pler på i Dar es Salaam. Skolerne mangler bøger, 
lærerne mangler pædagogiske redskaber og slår 
for at holde ro og orden,” siger Lene Godiksen, 
ansvarlig for SOS Børnebyernes programmer i 
Tanzania og Etiopien.

Bedre undervisning giver resultat
Verdensmål nr. 4 fokuserer på kvalitetsuddan-
nelse og lige adgang til uddannelse for alle børn 
– rig som fattig, dreng som pige – ud fra erken-
delsen af, at det ikke er nok blot at sikre, at børn 
kommer i skole; de skal også blive i skole og rent 
faktisk lære noget. 

UDDANNELSE ER EN 
VEJ UD AF FATTIGDOM

FLERE BØRN HAR FØRSTE SKOLEDAG…
Andel af alle 6-11 årige, som går i skole

1999

84 %

2015

93 %
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Den opgave arbejder SOS Børnebyerne på at 
løse ved at samarbejde med offentlige skoler i 
lokalområderne omkring børnebyerne. Det sker 
for eksempel ved at efteruddanne lærere og ved 
at forsøge at få klassekvotienten ned. Derfor 
arbejder SOS Børnebyernes nationale organisa-
tioner også på at påvirke uddannelsespolitikken 
og få tilført flere ressourcer til uddannelsesområ-
det i de respektive lande.

”Børn, som har mistet forældreomsorg, kom-
mer ofte ikke regelmæssigt i skole og er ekstra 
udsatte for at droppe ud af skolen, hvad enten 
de bor med ældre søskende, bedsteforældre 
eller i plejefamilier. Derfor arbejder vi på at holde 
myndighederne ansvarlige for at have særligt 
fokus på at sikre, at disse børn ikke diskrimineres 
i uddannelsessystemet,” siger Lene Godiksen.

Uddannelse er lig med muligheder
Uddannelse er et af de mest afgørende af de 
17 nye verdensmål. Personer, som fuldfører 
grundskolen og tager en kompetencegivende 
uddannelse, har langt bedre muligheder for at 
få en tilværelse med et arbejde, hvor de kan 
forsørge sig selv og deres familie. Dermed 
bidrager verdensmål nr. 4 om uddannelse til at 
indfri et andet vigtigt mål – verdensmål nr. 1 om 
at afskaffe fattigdom.

”Uddannelse er adgangsbilletten ud af fattigdom. 
For eksempel er der en tydelig sammenhæng med 

hvor mange år en pige har gået i skole, og hvor 
mange børn hun føder og de børns sundhedstil-
stand. Uddannelse er en investering, der tjener sig 
ind mange gange,” siger Lene Godiksen.

Retten til uddannelse er en integreret del af alle 
SOS Børnebyernes programmer. På verdens-
plan sørger SOS Børnebyerne for at 142.000 
børn og unge udvikler sig gennem læring og 
får en uddannelse – hele vejen fra børnehave 
over skole til uddannelse på teknisk skole eller 
universitet. I nogle lande har børnebyerne egne 
skoler og tekniske skoler, som SOS-børnene og 
børn fra lokalområdet går på. Andre steder går 
SOS-børnene i lokale, offentlige skoler.

”Det allervigtigste er at give alle børn mulighed 
for udvikle deres potentiale, uanset om de har 
evner i akademisk, praktisk-teknisk eller kunst-
nerisk retning. I mange af vores programmer, 
for eksempel i Etiopien, har vi også fokus på at 
styrke unges livsfærdigheder, som især er vigtig 
for de unge, der vokser op uden én eller begge 
forældre,” siger Lene Godiksen. 

I Laos går Keo nu i skole. Da hans familie kom i 
kontakt med SOS Børnebyernes familieprogram, 
fik han og hans storebror Ay legater til skolen. 
Samtidig er Keos mor blevet hjulpet til et fast ren-
gøringsjob. Hun håber selv at kunne betale, når 
lillesøster Noy snart skal begynde i skole.

Kilder: Verdensbanken og UNDP.

MÅL NR. 4  
KVALITETSUDDANNELSE 
FN har vedtaget 17 nye udviklingsmål for en 
mere retfærdig, sundere og økonomisk lige ver-
den inden 2030. Mål nr. 4 handler om at give alle 
børn adgang til gratis grundskole og sikre dem 
læse- og regnefærdigheder, der sætter dem i 
stand til at tage en videre uddannelse. Alle børn 
skal desuden have adgang til førskoleundervis-
ning. Begge køn sikres lige adgang til uddan-
nelse på alle niveauer.

SOS BØRNEBYERNES bidrag til at nå målet: 
Alle børn i SOS-børnebyerne går i børnehave og 
skole og får så vidt muligt en kompetencegivende 
uddannelse. SOS Børnebyerne driver børnehaver, 
skoler og tekniske skoler i nogle lande og benytter 
sig ellers af de lokale, offentlige uddannelsestil-
bud. Gennem SOS-familieprogrammer støttes 
udsatte børn i lokalområdet omkring børnebyerne 
i at gå i skole, og deres forældre får hjælp til at 
lære et fag, så de nemmere kan få et arbejde.

… MEN MANGE DROPPER UD AF SKOLE
Andel af børn syd for Sahara, som ikke 
gennemfører seks års skolegang

20 %
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Sikke en Mors dag og sikke en landsindsamling. 
Tusind tak til alle jer, som samlede ind 8. maj. Tak til 
jer, der åbnede døren og gav, og jer, som støttede via 
SMS. Over 5.000 børn, unge og voksne var på gaden 
over hele Danmark og samlede 5,2 millioner kroner 
ind. Pengene går til at give forældreløse og udsatte 
børn en ny mor og et kærligt hjem i en SOS-familie.

Sæt kryds i kalenderen 14. maj næste år –  
så samler vi ind igen.

ors dag  
2016
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Heidi Christoffersen er ny frivillig i SOS Børnebyernes lokalgruppe i Furesø 
Kommune. Hendes to børn, Karoline og Viktor, bruger hver måned en del af 
lommepengene til fadderbarnet i Kenya.

 Det var landsindsamlingen sidste år, der var 
anledningen til, at Heidi Christoffersen og 

hendes to børn blev enige om, at de ville gøre 
noget mere for at hjælpe udsatte børn ude i 
verden.

”Det var især Viktor, der blev meget påvirket af at 
se, under hvilke vilkår mange børn lever,” siger 
Heidi Christoffersen.

”Børnene er meget bevidste om, hvor privilege-
rede vi er her i Danmark, og jeg vil gerne have,  
at de vokser op og bliver engagerede og også 
har lyst til at hjælpe dem, der har det svært,” 
tilføjer hun.

At det blev SOS Børnebyerne, som familien 
valgte at støtte gennem ved at blive faddere 
for et SOS-barn, skyldes blandt andet, at 
Heidi Christoffersen havde læst om SOS-
ambassadørerne: ”Mennesker som Hella Joof  
og Nikolaj Koppel er nogen, man stoler på,”  
siger hun.

Aftalen i familien blev også, at børnene skulle 
betale en del af fadderskabet med deres lomme-
penge. Nu betaler de tilsammen 75 kroner om 
måneden; det svarer til, at de hver betaler en 
uges lommepenge om måneden.

Få dages forskel
Fadderbarnet, der er en pige, bor i 
SOS Børnebyen i Nairobi i Kenya. Der 
er ikke mange dage mellem hendes 
fødselsdag og 12-årige Viktors.

”Det har selvfølgelig været 
meget tankevækkende, at 
børn, der bliver født næsten 
samtidig, har så forskellige 

vilkår at vokse op under. Derfor er det også 
rart at vide, at vores fadderbarn nu er sikret en 
tryg opvækst og en uddannelse,” siger Heidi 
Christoffersen.

Efter et par år i Grønland er familien nu flyttet til 
Farum, og da Heidi Christoffersen i et stykke tid 
havde tænkt på at melde sig som frivillig, viste 
muligheden sig gennem SOS Børnebyernes 
lokalgruppe i Furesø Kommune.

”Hvis vi kan engagere os i hjælpearbejdet på et 
niveau, der passer ind i hverdagen, så håber jeg 
da også, at børnene kan være med,” siger  

Heidi Christoffersen.

Bliv frivillig
Meld dig ind i en af vores mange lokal-
grupper og vær med til at sætte fokus på 
verdens udsatte børn, hvor du bor.  

Se hvordan på: sosbornebyerne.dk/frivillig.

BØRNENE STØTTER MED 
DERES LOMMEPENGE
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Hos Nyhavn Rejser har medarbejdere 
selv bestemt, hvad deres arbejds-
plads skal støtte. Partnerskabet med 
SOS Børnebyerne drives af en gruppe 
medarbejdere i et nyt fællesskab.

”Jeg vidste med det samme, at jeg ville være en 
del af det her. Jeg er virkelig glad og stolt over, at 
Nyhavn Rejser går ind og tager et socialt ansvar 
ude i verden,” siger Claus Eriksen, tekstforfatter 
hos Nyhavn Rejser. 

Han var den første medarbejder hos Nyhavn 
Rejser, der meldte sig som intern ambassadør, 
da rejsebureauet fortalte sine medarbejdere, 
at man havde indgået et partnerskab med 
SOS Børnebyerne. I alt har otte ud af bureauets 
55 medarbejdere engageret sig i at udbrede 
kendskabet til Nyhavn Rejsers samarbejde med 
SOS Børnebyerne over for bureauets medarbej-
dere og kunder.

Nyhavn Rejser er en af landets førende udby-
dere af kvalitetsrejser til hele verden. I foråret 

indgik rejsebureauet et partnerskab med 
SOS Børnebyerne, og medarbejderne besluttede 
at støtte børnebyer i Tanzania og Cambodja. 
De næste tre år er Nyhavn Rejser med til at give 
forældreløse og udsatte børn en tryg barndom i 
nogle af de lande, som de skræddersyer rejser til.

”For mig har det været afgørende, at pro-
jektet rører ved noget i mig selv, og det vi 
laver hos Nyhavn Rejser. Samarbejdet med 
SOS Børnebyerne er med til at sætte vores 
arbejde i perspektiv, og jeg kan mærke på den 
måde, som medarbejderne allerede har invol-
veret sig, at det også er vigtigt for dem,” siger 
direktør og bureauchef i Nyhavn Rejser,  
Lars Mathiasen

Et dynamisk partnerskab
De otte medarbejdere hos Nyhavn Rejser vil 
arbejde tæt sammen med SOS Børnebyerne om 
at involvere deres kolleger og kunder i arbejdet 
for forældreløse og udsatte børn. Den interne 
arbejdsgruppe har allerede mange planer for 
kundemøder, temadage, konkurrencer og frivil-
lige familieaktiviteter. 

       JEG BLIVER SÅ 
STOLT AF MIT ARBEJDE
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Claus Eriksen arbejder 
hos Nyhavn Rejser og 
har meldt sig som intern 
SOS-ambassadør.
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”Vi har godt af at få nogle andre fortællinger 
med en menneskelig dimension, når vi sidder og 
sælger luksusrejser. Med SOS Børnebyerne har 
vi mulighed for at få en tættere kontakt, og vi kan 
se, hvordan vores støtte gør en kæmpe forskel i 
børnenes liv,” siger Claus Eriksen.

For direktør Lars Mathiasen er partnerskabstan-
ken afgørende: ”Vi ser det som et samarbejde og 
ikke blot en donation. SOS Børnebyerne er inte-
resserede i at skabe noget sammen med Nyhavn 
Rejser, vores medarbejdere og vores kunder.”

Medarbejderne går foran
Hos SOS Børnebyerne er Eva Leth Laursen 
optaget af, at projektet skal skabe glæde og 
motivation. Hun er ansvarlig for samarbejdet 
med Nyhavn Rejser og fortæller, at erfaringen fra 
andre virksomhedspartnerskaber er, at de kan 
øge sammenhængskraften på arbejdspladsen.

”Partnerskabet skal være levende og udvikle sig 
over tid. Det er vigtigt for os i SOS Børnebyerne, 
at vores partnerskaber bliver forankret i virk-
somhederne, så medarbejderne er medejere. 
Hos Nyhavn Rejser er medarbejderne med hele 
vejen, så partnerskabet kommer til at føles som 
en naturlig del af hverdagen i virksomheden,” 
siger Eva Leth Laursen. 

EN OPLEVELSE  
FOR LIVET 
Eniko, Harald og Nishant er ansat i samme 
virksomhed, Xellia Pharmaceuticals, men 
da de bor i henholdsvis Ungarn, Norge og 
Indien, kendte de ikke hinanden. En tur til 
Kenya med SOS Børnebyerne rystede de 
tre sammen som kolleger med en mission 
og gav dem et helt nyt indblik i, hvordan 
deres arbejdsplads tager socialt ansvar ude 
i verden. 

Xellia Pharmaceuticals er en global medici-
nalkoncern med hovedsæde i København. 
Virksomheden har siden 2015 støttet driften 
af SOS Børnebyernes lægeklinik i Eldoret 
i Kenya. Som led i partnerskabet udskrev 
Xellia en konkurrence blandt alle sine 
medarbejdere om en rejse til projektet, og 
Eniko Demeter, Harlad Bredholt og Nishant 
Shirbhate fik en oplevelse for livet.

”Det har været en fantastisk oplevelse, og 
jeg er meget stolt af at være en del af det her 
arbejde. Jeg kan jo se, hvor stor en forskel 
lægeklinikken gør i folks liv,” siger Nishant 
Shirbhate, der til hverdag beskæftiger sig 
med kvalitetskontrol for Xellia i Indien. 

Se video fra Eniko, Harald og Nishants 
besøg i Kenya på:  
video.sosbornebyerne.dk/
csr-og-virksomheder-1
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Vil din virksomhed også arbejde med 
de nye verdensmål? SOS Børnebyerne 
arbejder med at realisere verdensmål nr. 17 
om globale partnerskaber ved at engagere 
virksomheder i udviklingsarbejdet.
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2015 VAR ET REKORDÅR FOR 
SOS BØRNEBYERNE 
Støtten fra privatpersoner steg i 2015, viser 
SOS Børnebyernes årsregnskab. Derfor kunne vi 
sidste år uddele 169 millioner kroner til for målet 
– det er 20 millioner kroner mere end i 2014. 
Pengene er gået til fadderskabsstøtte, drifts-  
og projektstøtte samt formålsbestemt arbejde i 
Danmark. 

Flere penge til børnene. SOS Børnebyerne 
gennemfører hvert år kampagner og andre 
aktiviteter for at samle penge ind som en del af 
organisationens strategi om at skabe vækst for 
at hjælpe stadigt flere børn. Sidste år samlede vi 
220 millioner kroner ind. At investere i vækst går 
hånd i hånd med et konstant fokus på at holde 
udgifterne nede. Når SOS Børnebyerne bruger 
penge på indsamling er målet at få fem kroner 
ind for hver krone brugt. 

Lav administrationsprocent. Et andet mål er 
at holde administrationsprocenten nede. Højst 
10 procent af de samlede indtægter må bruges 
til administration. Administrationsprocenten var i 
2015 på 5,8 procent. Administration er nødvendig 
for at sikre, at pengene når frem, og at faddere 

og andre bidragydere får de informationer, de har 
brug for.

Lokale medarbejdere. I 2015 var der 48 løn-
nede medarbejdere på kontoret i København. 
Stort set alle medarbejdere i børnebyerne og 
på projekter rundt om i verden er lokalt ansat af 
de nationale SOS Børnebyerne-organisationer. 
Det garanterer en høj grad af lokal forankring 
og bidrager til at holde omkostningerne nede. 
Omkring 1.000 frivillige i danske lokalgrupper 
rundt om i landet og på kontoret i København 
bidrog sidste år til arbejdet.

RESULTATOPGØRELSE 2015
2015 2014

DKK DKK'000

Indsamlede midler mv. 220.102.898 188.774
Finansielle poster 2.529.527 6.515

Samlede indtægter 222.632.425 195.289

Omkostninger vedrørende indsamlingsaktiviteter 37.521.691 31.579

Internationalt kontingent 3.114.772 2.878
Administrationsomkostninger 12.929.930 12.576
Samlede omkostninger 53.566.393 47.033

Resultat før formålsbestemte uddelinger 169.066.032 148.256

Formålsbestemt arbejde i Danmark 9.756.161 9.661
Uddelinger, fadderskabsstøtte 79.437.817 72.096
Uddelinger, drifts- og projektstøtte 79.790.249 66.499
Samlede uddelinger til formålsbestemt arbejde 168.984.227 148.256

Resultat efter formålsbestemte uddelinger 81.805 0

Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 81.805 0
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FØLG SOS BØRNEBYERNE PÅ

Top-10 modtagerlande*

.

.

Etiopien

Rwanda

Kenya
Tanzania / 
Zanzibar Somaliland

Laos 

Cambodja 

Indien

Nepal
Sydafrika

n	Etiopien 14.401.001 kr.
n	Rwanda 14.271.027 kr.
n	Kenya 13.817.401 kr.
n Somaliland 11.459.896 kr.
n	Tanzania / Zanzibar 9.284.398 kr.

n	Laos 8.740.054 kr.
n	Cambodja 7.764.086 kr.
n	Indien  7.378.759 kr.
n	Nepal  7.218.993 kr.
n	Sydafrika  4.027.573 kr.

Her kom støtten fra

n	Faddere, fastgivere og gaver  
til børn 112,1 mio. kr.

n	Fonde, virksomheder og større 
bidragydere 18,7 mio. kr.

n	Arv og testamenter 24,3 mio. kr.
n	Enkeltdonationer 55,6 mio. kr.
n	Offentlig støtte 2,6 mio. kr.
n	Danida-midler 6,8 mio. kr.
n	Finansielle indtægter 2,5 mio. kr.

1,2%

10,9%

25,0%

50,3%

8,4%

3% 1,2%

Det gik pengene til

n	Omkostninger til 
indsamlingsaktiviteter 37,5 mio. kr.

n	Administration 12,9 mio. kr.
n	Internationalt kontingent 3,1 mio. kr.

n	Formålsbestemt arbejde  
i Danmark 9,8 mio. kr.

n	Fadderskabsstøtte 79,4 mio. kr.
n	Drifts- og projektstøtte 79,8 mio. kr.
n	Overført til grundkapital 0,1 mio kr.

16,8%

35,7%

35,8%

5,8%

1,4%
4,4%

0,1%

*Lande, der har modtaget mest støtte, inkl. fadderskabsbidrag.

86.000 FORÆLDRELØSE OG 
UDSATTE BØRN OG UNGE 
VOKSER OP I EN SOS-FAMILIE
467.000 BØRN OG VOKSNE I 
UDSATTE FAMILIER FÅR HJÆLP 
AF SOS-FAMILIEPROGRAMMER
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Letland*

Laos

Somaliland

Botswana*

Rwanda

SA STOR ER JEG ...…
RWANDA Fabian er seks år gammel – eller måske 
syv. Det er ikke så vigtigt, synes hans søskende, 
som råber i munden på hinanden, da de skal svare 
på deres lillebrors alder. Når han smiler, kan man 
se, at han har tabt en af sine mælketænder.

Fabian kom til SOS-børnebyen i Kayonza i 
Rwanda for fem år siden, så han kan ikke huske 
noget fra tiden før børnebyen. Men det er sikkert, 
at hans biologiske far kom i fængsel, og at hans 
biologiske mor var psykisk syg. Derfor fik Fabian 
en ny familie i børnebyen.

For fire år siden besøgte vi også Fabian. Dengang 
blev han fotograferet sammen med sin SOS-mor, 

og fotografierne blev – som nogle måske vil huske 
– brugt i en kampagne for SOS Børnebyerne i 
Danmark. 

Fabian er en meget velopdragen dreng, fortæller 
hans mor stolt. Han begyndte i skole sidste år, og 
matematik er hans yndlingsfag. Hver dag, når han 
kommer hjem, stiller han sin rygsæk på plads og 
vasker sin skoleuniform. 

Giv børn som Fabian en mor
Vi mangler faddere til børnebyerne i 
Rwanda. Du kan oprette et fadderskab på 
sosbornebyerne.dk/bliv-fadder
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• Danmark er cirka 1,7 gange så stort som Rwanda, hvor der 
bor 12 millioner mennesker. 

• Halvdelen af Rwandas befolkning er børn under 18 år, og kun 
hver femte går i skole i mere end seks år.

• 63 procent procent af befolkningen lever under den 
internationale fattigdomsgrænse på 8,50 kroner om dagen.

• 52 børn ud af 1.000 dør, før de fylder fem år. I Danmark dør 
fire børn før deres fem års fødselsdag.

• 44 procent af alle børn udvikler sig ikke, som de skal, på 
grund af under- og fejlernæring.
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FAKTA OM RWANDA

https://www.sosbornebyerne.dk/stot-os/bliv-sos-fadder-nu

