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JEG VED, DET NYTTER

Jeg er knap kommet ind i børnebyen i Jimma, før en lille gut kommer løbende 
og tager mig i hånden. Sådan går vi sammen rundt under mit første besøg i 
Etiopien hos nogle af de børn, som SOS Børnebyerne hjælper. Med hans lille, 
varme hånd hvilende i min bliver jeg meget bevidst om den enorme forpligtelse 
SOS Børnebyerne har taget på sig: at give nogle af verdens mest udsatte børn en 
familie, så de kan vokse op som glade og tillidsfulde børn fulde af nysgerrighed på 
livet.

Under mit besøg i Etiopien møder jeg også nogle af de socialt udsatte børnefamilier, 
som SOS Børnebyerne støtter i lokalsamfundene omkring børnebyerne. Det er 
opmuntrende at høre, hvordan den forebyggende indsats er med til at styrke og 
holde familierne sammen, så børnene kan blive hos deres forældre.

220 millioner børn har mistet eller er i fare for at miste forældreomsorgen, og antal-
let vokser ifølge FN. Ikke mindst fordi det højeste antal mennesker nogensinde 
– 65 millioner – er på flugt. Halvdelen af dem er børn. De dystre tal gør det let at 
spørge sig selv, om et lille bidrag gør en forskel? Jeg ved, det nytter. Du, som kender 
os, ved, at det nytter. Hver eneste dag bidrager din støtte til, at over 550.000 børn og 
voksne kan få et godt liv i deres egen familie eller i en SOS-familie. 

Vi regner endnu på regnskabet for 2016. Men allerede nu kan vi se, at aldrig før har 
SOS Børnebyerne nået så mange børn og voksne takket være danskernes støtte. 
Behovet for at hjælpe forældreløse og udsatte børn overstiger i mange lande, hvad 
de enkelte børnebyer kan rumme af børn, og derfor arbejder stadigt flere børnebyer 
på at udvikle nye måder at sikre børn en tryg opvækst i en familie på. Det kan du 
læse mere om på side 6.

Tak fordi du er med. Din indsats nytter. Det både så og mærkede jeg, da jeg gik hånd 
i hånd med min nye ven i Etiopien. 

Mads Klæstrup Kristensen
Adm. direktør, SOS Børnebyerne
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Midt i Syriens lidelser er der også 
små lyspunkter. En ny SOS-børneby 
i Damaskus får plads til 150 børn. Det 
er børn fra den evakuerede børneby i 
Aleppo samt forældreløse og udsatte 
børn, der bor på midlertidige opholds-
centre, som får et nyt hjem. 

 D ania og hendes to søstre har levet med 
 frygten for, at de selv eller deres forældre 

skulle blive dræbt, så længe de kan huske. Og 
en dag ramte katastrofen dem. De er blandt de 
millioner af børn i Syrien, som lever midt i den 
altødelæggende borgerkrig, der snart går ind i  
sit syvende år.

De tre søstre mistede deres mor, mens hun 
var i marken for at arbejde. Hun blev dræbt i et 
missilangreb, og i lang tid måtte børnene klare 
sig selv, da deres far var for syg til at kunne tage 
sig af dem. Heldigvis kom en SOS-med arbejder 
i  kontakt med de forhutlede piger, og med 
 faderens accept blev de bragt i sikkerhed i et  
af SOS Børnebyernes opholdssteder for  
udsatte børn.

”Det var koldt, og det regnede. Jeg husker, at 
jeg var udmattet, da jeg kom frem. Vi havde ikke 
sovet i almindelige senge i meget lang tid og det 

første, jeg gjorde var at lægge mig på en madras 
og bare sove,” fortæller Dania, der straks efter 
ankomsten til SOS Børnebyernes opholdssted 
blev undersøgt af en læge, som konstaterede, 
at Dania var underernæret og skulle have medi-
cinsk behandling.

Et hjem til Dania og hendes søstre
Nu får Dania og hendes søstre et kærligt hjem i 
en SOS-familie. SOS Børnebyerne har overtaget 
en grund med 18 små lejligheder i udkanten af 
Damaskus, hvor 150 forældreløse og udsatte 
børn nu kan flytte ind. Her får de en SOS-mor, 
der kan give dem en tryg og stabil base midt i 
krigens kaos. 

”Syriens børn er i en ekstremt udsat situation. 
Midt i Syriens uendelige lidelser er jeg glad for, 
at der findes dette lille lyspunkt. Nu får børnene 
et trygt hjem, der kan skærme dem fra krigen og 
give en form for hverdag med skolegang og dag-
lige rutiner,” siger direktør i SOS Børnebyerne, 
Mads Klæstrup Kristensen.

SOS Børnebyerne har i forvejen en børneby 
i Damaskus, der i 2012 åbnede sine døre for 
SOS-børn fra børnebyen i Aleppo, som måtte 
evakueres på grund af krigen. 

*Danias navn er ændret for at beskytte hendes identitet. 

Niårige Dania og hendes to 
søstre får snart en ny familie 
hos SOS Børnebyerne i 
Syrien og et tryggere sted  
at vokse op. 

NY BØRNEBY TIL  
SYRIENS BØRN

Fo
to

: A
be

er
 P

am
uk

.

3

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 1 I 2017

NYHED



Fo
to

: M
ar

ie
 A

ra
go

Når krig og katastrofe spolerer alt det 
trygge, sørger SOS Børnebyerne som 
noget af det første for børnevenlige 
områder med plads til leg. Legen er 
 vigtig for bearbejdelsen af traumer, 
siger børnepsykolog John Halse.

 I et forsamlingshus i Les Cayes i Haiti har SOS-
medarbejder Nancy Toussaint samlet 50 børn i 

en stor cirkel. Kun to af forsamlingshusets tre rum 
er brugbare. Det sidste mistede taget til orkanen 
Matthew, der hærgede Haiti i oktober 2016. 

Selvtilliden skal plejes, inden legen begynder. 
Nancy kalder børnene op et efter et, trækker 
dem tæt ind til sig og beder dem præsentere sig 
for resten af flokken. Hver eneste præsentation 
kvitteres med en entusiastisk klapsalve fra hele 
rundkredsen.

SOS Børnebyerne har været med til at oprette 
børnevenlige områder i tre forsamlingshuse som 
dette i Les Cayes efter orkanen. Alle de børn, 
der kommer her, er på den ene eller anden måde 
berørt af katastrofen. Nogle har mistet deres hjem, 
andre familiemedlemmer, og ingen af dem har 
siden orkanen haft en stabil og tryg hverdag. Men 
i de børnevenlige områder kan de for en stund 
glemme alt det forfærdelige, der er sket, og bare 
være legesyge børn igen. 

Leg bearbejder og heler
Oprettelsen af børnevenlige områder er en central 
del af SOS Børnebyernes nødhjælpsindsat. Når 
et barn bliver revet ud af sine trygge omgivelser 
på grund af krig eller katastrofer, forsøger 

SOS Børnebyerne at gøre plads til leg midt i kaos. 
Legen er ifølge børnepsykolog John Halse barnets 
vigtigste værktøj til at bearbejde et traume: ”Børn 
leger, fordi de leger. Der er ingen motiver bag det. 
De gør det bare, og de kan fordybe sig så meget i 
det, at de glemmer tid og sted. For børn i krigszo-
ner eller katastrofeområder giver legen et frirum til 
bare at være barn igen midt i kaos.” 

I krig og katastrofe forsøger SOS Børnebyerne 
at skabe rammerne for, at børnene kan lege. Det 
kan være aktiviteter som et par timers skolegang 
om dagen, legestuer, rollespil, tegneværksted og 
fællessang. 

Ifølge John Halse får børnenes oplevelser ofte en 
central plads i legen: ”Man ser ofte børn, der har 
oplevet krig, lege krig, og børn, der har sultet eller 
været såret, bringer den rolle ind i legen. Det er 
ikke noget, de reflekterer over bevidst, men det er 
alligevel med til at bearbejde oplevelserne.” 

Et praktisk pusterum for voksne
Voksne med overskud er ofte en mangelvare i 
krisesituationer. Krige og katastrofers kølvand 
er for forældrenes vedkommende ofte fyldt med 
praktiske gøremål så som at finde et nyt hjem, 
genfinde familiemedlemmer, genoprette deres 
indtægtskilder og så videre. Derfor er det ifølge 
John Halse meget vigtigt, at børnene bliver mødt 
af voksne med overskud andre steder: 

”Forældrenes eget overskud begrænser sig 
i disse situationer til overlevelse. Derfor er 
børne venlige områder med folk som SOS-med-
arbejderne vigtige, da de hjælper med at tage 
hånd om børnene.”

Når børn bliver fanget i en 
katastrofe som orkanen i 
Haiti, kan legen give dem 
et frirum, hvor de bare 
kan være børn igen.

LEG KAN HELE SELV 
DE DYBESTE SÅR

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 1 I 2017
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STØT DE BØRNEVENLIGE OMRÅDER
• SOS Børnebyernes katastrofefond hjælper børn ramt af krig og katastrofer over hele verden. 

Katastrofefonden sikrer, at vi kan rykke hurtigt ud og yde livsnødvendig nødhjælp og oprette 
 børnevenlige områder. 

• De seneste år har midlerne fra fonden blandt andet gjort det muligt at hjælpe børn og familier 
på flugt fra krigen i Syrien, uddele mad og vand til sultende børn i Etiopien samt give børn 
ramt af jordskælv i Nepal et nyt hjem.

• Læs mere på: sosbørnebyerne.dk/katastrofe
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SOS Børnebyerne arbejder hele tiden 
på at sikre flest mulig børn en tryg 
opvækst i en familie – i børnebyen eller 
i lokalsamfundet. I nogle lande ændrer 
lovgivningen på, hvordan vi kan hjælpe, 
andre steder udvider børnebyerne selv 
hjælpen til for eksempel at omfatte 
pleje familier.

35-årige Alemenesh Seifu bor i Jimma i Etipien 
sammen med sine to små børn og gamle mor. 
Hun er enke, og i dag forsørger hun familien 
ved hjælp af salget af mælken fra nogle få køer. 
En dag i starten af 2015, da Alemenesh var på 
vej hen til en veninde, hørte hun et spædbarn 

græde. En lille dreng, der var omkring tre måne-
der gammel, lå helt alene i et buskads. 

Alemenesh Seifu tog drengen med til de lokale 
myndigheder og fik ham registreret. Hun tilbød 
at tage sig af ham, selv om hun vidste, at det ville 
blive svært på grund af hendes beskedne ind-
tægt. Derfor søgte hun støtte hos Forvaltningen 
for Kvinder og Børn. Forvaltningen tog kontakt til 
SOS Børnebyerne, som sendte et team ud for at 
vurdere, om Alemenesh ville kunne tage sig godt 
af barnet med den fornødne støtte.

Drengen var stærkt underernæret, men med 
mad, medicin og tøj fra SOS-børnebyen er han 
i dag en sund og rask dreng. Samtidig deltager 

EN TRYG FAMILIE PÅ 
MANGE MÅDER
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I Etiopien er Alemenesh 
Seifu blevet plejemor for 
en lille dreng, hun fandt 
efterladt i et buskads. 
SOS Børnebyerne besøger 
Alemenesh en gang om 
måneden for at følge dren-
gens udvikling og støtte 
hans plejemor med vejled-
ning om børnepleje. 

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 1 I 2017
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BØRN SKAL VOKSE OP I 
EN FAMILIE
• De seneste årtier har en bølge af de-institutio-

nalisering inden for børneområdet bredt sig fra 
Europa til hele verden. Udviklingen er kende-
tegnet ved, at myndighederne lukker børnehjem 
og andre institutioner opholdssteder for børn. 
Ønsket er, at børn uden forældreomsorg skal 
vokse op i familielignende omgivelser – helst hos 
slægtninge eller i plejefamilier.

• Udviklingen er blandt andet drevet af FN’s ret-
ningslinjer for pleje af børn uden forældreomsorg. 
SOS Børnebyerne har været med til at udvikle 
disse retningslinjer og følger disse for at sikre 
børn en opvækst i en familie. I nogle lande kate-
goriseres børnebyerne dog som en institu tion, 
og hvis SOS Børnebyerne fortsat skal  kunne 
arbejde disse steder, er vi som organisation nødt 
til at udvikle flere måder at hjælpe på.

• SOS Børnebyerne har i et stykke tid bevæget sig 
i samme retning som de-institutionaliseringen 
blandt andet ved at integrere SOS-familier uden 
for børnebyerne, ved at finde plejefamilier til børn 
og ved at genforene børn med forældre eller 
slægtninge, når det er muligt. Sker der ændringer 
for dit fadderbarn, får du direkte besked.

hans plejemor i børnebyens kurser om 
børnepleje og børns udvikling.

I Jimma har SOS Børnebyerne i dag 
kontakt til 150 plejefamilier – og der kom-
mer hele tiden flere til. De seneste seks 
måneder er der fundet pleje forældre til 
17 børn. Der er simpelthen ikke plads nok 
i SOS-børnebyen til alle områdets foræl-
dreløse og udsatte børn, og ved at arbejde 
med plejefamilier kan SOS Børnebyerne 
hjælpe endnu flere børn til en tryg 
opvækst. Overalt i verden samarbejder 
flere og flere børnebyer med de lokale 
myndigheder om at finde og uddanne 
plejefamilier. 

SOS-mødre hjælper plejeforældre
Fælles for alle børn i en plejefamilie er, 
at de får masser af støtte fra den lokale 
SOS-børneby. ”Børnene får mad, tøj, 
skolebøger og andre udgifter til skolegang 
betalt – præcis som de børn, der vokser 

Fo
to

: G
el

aw
di

os
 T

er
ef

e

7

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 1 I 2017

TEMA BØRNEBYER UDVIDER HJÆLPEN



op i børnebyen hos en SOS-mor,” forklarer Ebisa 
Jaleta, leder af børnebyen i Jimma.

Børnene i plejefamilierne kan også altid komme 
på besøg i børnebyerne. De deltager i de 
samme aktiviteter som børnene i børnebyen, får 
ekstraundervisning sammen, leger og fejrer fød-
selsdage sammen. ”Det er en win-win-situation: 
Børnene i børnebyen får mere kontakt med børn 
udenfor, og børnene i plejefamilierne få adgang 
til fuldstændig de samme ydelser og omsorg, 
som børnene i børnebyen, ” siger Ebisa Jaleta. 

Mindst lige så vigtig er støtten til plejeforæl-
drene. På SOS Børnebyernes kurser lærer 
plejemødre blandt andet om godt forældreskab 
og god børne pasning. Medarbejdere fra 
SOS Børnebyerne arbejder tæt sammen med 
plejefamilierne og holder øje med, at børnene 
har det godt. SOS-mødrene og socialrådgivere 
besøger ofte plejefamilierne, taler om børne-
pasning og børns udvikling, rådgiver om budget-
ter og styring af udgifter og deler anden nyttig 

viden. ”SOS-mødrene fungerer som mentorer. 
De lærer fra sig og sikrer, at alle børn har det 
godt,” siger Ebisa Jaleta.

Børn genforenes med slægtninge
Mens SOS Børnebyerne i for eksempel Etiopien 
og Sydafrika længe har arbejdet med plejefami-
lier sideløbende med SOS-familier i og uden for 
børnebyerne, er det nyt for SOS Børnebyerne i 
Rwanda. Her er de fire børnebyer for øjeblikket i 
gang med at finde plejefamilier eller slægtninge 
til alle børnene. Lovændringer i Rwanda betyder, 
at børnene enten skal bo hos slægtninge, vokse 
op hos plejeforældre eller – hvis det er muligt – 
genforenes med deres forældre.  

I børnebyen i Gikongoro bor 99 forældreløse 
eller udsatte børn. 53 af dem har en biologisk 
 forælder, som stadig lever. Da børnene i sin 
tid kom til børnebyerne, var det en nødvendig 
løsning for at sikre barnets overlevelse. Men 
med økonomisk støtte og vejledning i at forsørge 
en familie vil nogle børn kunne genforenes med 
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Der er over 500 SOS-
børnebyer i verden. 
Børnebyen i Gikongoro 
er en ud af fire børne-
byer i Rwanda, som de 
kommende år udvikler 
nye måder at hjælpe 
forældreløse og udsat-
te børn på.

SÅDAN GODKENDES EN PLEJEFAMILIE
• Arbejdet med plejefamilier gennemføres i tæt samarbejde med myndighederne i de 

forskellige lande, hvor SOS Børnebyerne er til stede. Myndighederne annoncerer 
efter nye plejefamilier til forældreløse og udsatte børn, og interesserede familier 
sender en ansøgning. 

• Det er myndighederne, som nogle steder overlader opgaven til SOS Børnebyerne, 
der vurderer, om familierne vil kunne være gode plejeforældre. Når et ægtepar 
eller en kvinde er godkendt til at blive plejefamilie, overtager SOS Børnebyerne 
 kontakten og sørger for, at børn og plejeforældre bliver et godt match.

• Som regel aflønner hverken myndighederne eller SOS Børnebyerne plejefamili-
erne. I de fleste lande siger lovgivningen, at plejefamilier skal være drevet af vilje og 
motivation. Plejeforældre modtager alene penge til at afholde udgifter til børnene, 
det vil sige tøj, mad, skolegang, medicinudgifter, fritidsaktiviteter og lignende.

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 1 I 2017
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deres mor eller far. I andre tilfælde kan en tante 
eller bedstemor med hjælp fra SOS Børnebyerne 
måske tage barnet til sig.

”Vi har interviewet hvert eneste barn i vores vare-
tægt for at høre, hvad de kunne tænke sig, og vi 
har opsøgt slægtninge og eventuelle forældre for 
at undersøge, om de vil være i stand til at tage 
sig af barnet. Vi er meget omhyggelige med at 
finde den bedste løsning til hvert enkelt barn,” 
siger Dieudonné Munyanikiko, leder af børne-
byen i Gikongoro.  

Andre børn vil flytte ud af børnebyen for at bo 
hos plejeforældre. I de nye plejefamilier vil der 
være færre søskende end i en typisk SOS-familie 
med ti børn. Det har myndighederne bestemt, for 
at give forældreløse og udsatte børn i pleje en 
opvækst så lig en ’almindelig’ børnefamilie som 
muligt.

”Vi ved af erfaring fra andre lande med integre-
rede SOS-familier, at børnene hurtigt falder til 

og får et stort netværk i lokalsamfundet. Det kan 
gøre det nemmere for dem, når de senere skal 
flytte hjemmefra og etablere et selvstændig liv,” 
siger Dieudonné Munyanikiko, der dog også er 
opmærksom på udfordringerne:

”Selvfølgelig vil udflytningen være en stor 
omvæltning for nogle børn, og derfor vil de blive 
ved med at have kontakt til de børn og voksne, 
som de kender fra børnebyen. Vi vil forsat følge 
og støtte familierne for at sikre børnene en tryg 
opvækst.”

SOS-familien får nye naboer
I Zanzibar har børnebyen netop integreret sin 
første SOS-familie i lokalsamfundet. Riziki Ameir 
Kombo har være SOS-mor i over 20 år, og i al 
den tid har hun boet i SOS-børnebyen. Det gør 
hun ikke længere. Sammen med de ni børn i hen-
des varetægt er familien flyttet uden for børne-
byen og bor nu i et lejet hus i Mbuyu-Mnene, et 
boligområde cirka 20 minutters gang fra selve 
børnebyen. 
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Børnene i SOS-børne byerne i Rwanda vil på sigt komme til at bo uden for børne byerne hos plejefamilier i lokal området 
eller hos biologiske slægtninge, hvis det er muligt. 
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”Børnene er hurtigt faldet til. De er nysgerrige og 
går på opdagelse og har fået nye venner blandt 
naboerne. Jeg tror, det bliver nemmere for dem, 
den dag de flytter hjemmefra, for så er det ikke så 
stort et skridt at skulle forlade børnebyen,” siger 
Riziki Ameir Kombo, der også selv er glad for at 
bo i bydelen: 

”Selv om jeg ind i mellem savner de andre 
SOS-mødre og det nære fællesskab, vi har, så 
nyder jeg at kunne bestemme mere selv, fordi 
jeg ikke længere skal følge rytmen i børnebyen. 
Hvis jeg vil have veninder eller familie på besøg, 
bestemmer jeg selv, hvornår og hvor længe de 
kan blive. Jeg er også blevet venner med flere af 
nabomødrene.”

Snart vil Mama Rizikis familie få følge af flere 
SOS-familier. Planen er, at halvdelen af SOS-
mødrene i børnebyen i Zanzibar med tiden skal 
flytte ud og bo i lokalsamfundet. Børnebyens 
leder, Asha Salim, fortæller, at integrationen går 
begge veje:

”Børnene og mødrene synes, det er spæn-
dende, at der sker noget nyt. Vi har talt med 
dem alle og fundet de SOS-familier, som er 
interesserede i at flytte ud. For øjeblikket leder vi 
efter huse, som vi kan leje billigt. Vi kigger også 
på, om det er billigere selv at bygge boligerne 
og spare husleje på den lange bane,” fortæller 
Asha Salim.

”Integrationen er til gavn for alle – børnene, 
mødrene og lokalsamfundet. Børnene kommer 
tættere på ’det virkelige liv’, og når professio-
nelle forældre som vores SOS-mødre begynder 
at interagere med lokale familier, er det med til at 
styrke hele lokalsamfundet, og hvordan det dra-
ger omsorg for sine børn,” forklarer Asha Salim.

Når SOS-familierne rykker ud, flytter andre 
familier ind i SOS-boligerne i børnebyen. Også 
på Zanzibar forsøger SOS Børnebyerne at 
genforene børn med biologiske forældre eller 
slægtninge, som så kan få støtte og vejledning 
ved at bo i børnebyen. 
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SOS-mor Riziki Ameir 
Kombo og seksårige 
Yassim er den første 
SOS-familie i Zanzibar, 
som er flyttet ud i 
nabolaget. Nu bor de 
cirka et kvarters gang 
fra børnebyen.

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 1 I 2017

1010 TEMA BØRNEBYER UDVIDER HJÆLPEN



De nye naboer kommer tit på besøg for at lege med børnene i SOS-familien, der nu har boet et halvt år uden for 
børnebyen i Zanzibar. 

SÅDAN SER SOS-BØRNENES FAMILIER UD
• Langt de fleste SOS-fadderbørn vokser op i en SOS-familie i en børneby. En SOS-mor lever 

sammen med børnene i et lille hus og har ansvaret for deres opvækst. Børnebyen er et lille 
minisamfund med 10-12 SOS-familier, som bor i hver deres lille hus. 

• Nogle SOS-familier flytter de kommende år ud af børnebyerne for at bosætte sig i det 
omkringliggende lokalsamfund. Familien flytter ind i et hus eller en lejlighed i nabolaget. 
SOS-mor og børn integreres på den måde blandt ganske ’almindelige’ familier. Er du fadder 
til et barn i en SOS-familie, som integreres uden for børnebyen, får du direkte besked.

• De kommende år vil nogle fadderbørn desuden komme til at vokse op hos plejefamilier uden 
for børnebyerne. Plejefamilier er ’almindelige’ familier, der ønsker og kan tage et forældreløst 
eller udsat barn til sig. SOS Børnebyerne samarbejder med myndighederne om at finde og 
uddanne plejefamilier og er på den måde med til at sørge for, at barnet har en tryg og sund 
opvækst. Er du fadder til et barn, som vil bo hos plejeforældre, får du direkte besked.

• Hvis de biologiske forældre eller slægtninge til et barn i en børneby bliver i stand til at tage 
vare på barnet, kan barnet flytte ud af børnebyen og vende tilbage til sin biologiske familie. 
I hvert enkelt tilfælde vurderer SOS Børnebyerne, om barnet kan fortsætte som fadderbarn. 
Når et barn flytter hjem til slægtninge, får barnets SOS-faddere direkte besked.
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Som SOS-fadder går dine fadderbidrag til at 
dække udgifterne til dit fadderbarns opvækst, 
skole og sundhedspleje og til at drive børne-
byen. Men udgifterne er langt højere, end hvad 
en enkelt fadder betaler. Derfor har et SOS-
barn flere faddere. 

 N år et barn flytter ind i en SOS-børneby, skal have styr 
på de helt basale ting. Barnet skal tag over hovedet, 

tøj på kroppen, mad i maven, medicin, skolegang og 
omsorg fra en SOS-mor. Den slags koster penge, og 
udgifterne til et barns opvækst i en børneby kan desværre 
ikke dækkes af et enkelt månedligt fadderbidrag. 

Derfor har børnene i børnebyerne flere SOS-faddere. 
Antallet af faddere varierer fra barn til barn, men et barn 
kan principielt have op til 12 faddere fra lande rundt om i 
verden. I dag har hvert barn i gennemsnit fire faddere. Ud 
over pengene fra fadderne finasieres udgifterne af lokale 
bidrag i det land, hvor børnene bor.

Sikkerhed for dit SOS-barn 
Flere faddere til et SOS-barn er samtidig med til at sikre, 
at opholdet i børnebyen kan fortsætte, hvis det skulle ske, 
at du melder fadderskabet fra, inden barnet kan klare sig 
selv eller kan flytte tilbage til sin biologiske familie. Hvis 
hvert barn var afhængig af støtten fra én enkelt fadder, 
ville barnet være enormt sårbart, hvis fadderskabet 
ophørte. Man kan med andre ord kalde ordningen for en 
økonomisk fremtidssikring af børnene i SOS-børnebyen. 

Hvor længe følger en fadder sit barn? 
Som fadder følger du dit SOS-barn indtil den dag, han 
eller hun kan klare sig selv socialt og økonomisk. Derfor 
stopper fadderskabet ikke nødvendigvis den dag, barnet 
fylder 18 år, men kan fortsætte, mens den unge tager en 
uddannelse – dog maksimalt til han eller hun fylder 23 år. 

Fadderskabet kan også stoppe før, hvis det bliver muligt 
for barnet at komme tilbage til sin biologiske familie, 
for eksempel hvis en syg mor bliver rask. Du vil altid få 
besked fra os, når dit barn er klar til at klare sig selv.

DERFOR HAR  
SOS-BØRN  
FLERE FADDERE

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 1 I 2017
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Mødre, som har mærket lidt for mange 
bump på vejen, får hjælp til at komme 
videre i livet og drage omsorg for deres 
børn gennem SOS-familieprogram.

13 kvinder fra byen Luján i Argentina deltager i 
dagens workshop. De er kommet for at lære at 
bruge leg til at tale om svære emner. Mange bør-
nefamilier i området har problemer med alkohol og 
vold i hjemmet. Derfor tilbyder SOS Børnebyerne 
Argentina et værested med både læring og rådgiv-
ning og workshops, der skal styrke socialt udsatte 
familier. Det hele finder sted i det træningscenter, 
hvor SOS-mødre også bliver uddannet.

”Jeg er alene med fire børn på mellem 3 og 11 år, 
som jeg skulle passe, samtidig med at jeg arbej-
dede om morgenen og gik i skole om eftermid-
dagen. Det havde jeg slet ikke kunnet gennemføre 
uden opbakningen fra SOS-centret og de andre 

kvinder, som kommer her”, fortæller workshopdel-
tager Angélica Melián.

Mandag til fredag kommer mødre fra lokalsam-
fundet sammen med deres børn for at deltage 
i centrets aktiviteter. De arbejder frivilligt i en 
turnus ordning med at passe børnene. Samtidig 
kan mødrene gratis deltage i kurser. Mange har 
aldrig færdiggjort folkeskolen, og familieprogram-
met giver dem muligheden for at få nye kompeten-
cer og styrket selvtillid.  

”Det er en utrolig transformation, kvinderne går 
igennem. Jeg ser dagligt, at de lokale mødre får 
mere selvtillid og lærer nye færdigheder. Når vi for 
eksempel holder workshops om konfliktløsning 
gennem dialog, giver vi deltagerne redskaber 
til at løse problemer i hjemmet på fredelig vis. 
Kvinderne vokser med opgaven, og den positive 
effekt smitter af på deres familier”, fortæller Nadia 
Ledesma, som er daglig koordinator.

Af den indsamlede støtte 
til SOS Børnebyernes 
arbejde kom i 2015 fra 
arv. Hvis du betænker 
SOS Børnebyerne i dit 

testamente, er du med til at give nyt håb og en tryg 
barndom til børn, der har mistet deres forældres 
omsorg. Du bestemmer helt selv, hvordan du vil 
støtte og med hvor meget. SOS Børnebyerne 
står klar med rådgivning og gratis advokathjælp 
til oprettelse af dit testamente. Læs mere 
på sosbørnebyerne.dk/arv eller ring til os på: 
33 73 02 37. 

SKAL DU BESØGE EN 
BØRNEBY?
BESØGSGUIDE. Mange faddere vælger 
at besøge deres fadderbarn eller børneby 
i forbindelse med en rejse til udlandet. 
SOS Børnebyernes besøgsguide klæder dig 
bedst muligt på til besøget. I guiden kan du 
læse mere om, hvordan du kommer i kontakt 
med børnebyen, hvordan du skal forholde dig 
under besøg, hvilke gaver du kan tage med og 
meget andet nyttigt. Find besøgsguiden på: 
sosbørnebyerne.dk/for-faddere

I Argentina kan udsatte mødre deltage i SOS Børnebyernes workshops og få råd og redskaber til at takle livets  
op- og nedture.
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UDSATTE MØDRE FINDER 
STYRKE SAMMEN
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WWW. Hvornår kommer min fadder-
rapport? Hvordan kan min virksomhed 
støtte? Har I en frivilliggruppe, hvor jeg bor? 
SOS Børnebyerne har fået tre nye hjemme-
sider specielt designet til at hjælpe dig og dine 
behov, hvad enten du er fadder eller støtter 
vores arbejde på anden vis, vil være virksom-
hedspartner eller give din tid som SOS-frivillig.  
Se mere på sosbørnebyerne.dk eller 
sosbørnebyerne.dk/virksomhed eller 
sosbørnebyerne.dk/frivillig.

De nye hjemmesider gør det nemmere for 
dig at finde lige præcis de oplysninger om 
SOS Børnebyerne, som du har brug for. Og 
sidder du alligevel med et spørgsmål, har vi 
nu en chatfunktion, så du nemt kan sende 
dit spørgsmål afsted til os, så vil det faste 
hold i Fadderservice – Claus, Agnete eller 
Cecilie – hurtigt svare dig.  Da mange i dag 
går på nettet fra deres smartphone eller 
tablet, har vi samtidig sørget for, at de nye 
hjemmesider tilpasser sig og fungerer på alle 
skærmstørrelser. 

SAVNER DU DIN 
VINTERRAPPORT?
VINTERRAPPORT. Som fadder skulle du gerne modtage 
din vinterrapport i december, januar eller februar. Hvis du er 
fadder for et barn, får du også en kort opdatering om, hvor-
dan det går barnet. Men vinterrapporten kan også indeholde 
et par historier fra året i børnebyen. Det kan for eksempel 
være stemningsfotos fra en særlig begivenhed eller en 
 præsentation af nogle af de andre børn i børnebyen. Er 
vinter rapporten endnu ikke dumpet ind ad din brevsprække, 
kan du skrive til os på info@sosbornebyerne.dk, så 
sørger vi for at få rapporten eftersendt til dig. 

Skoleelever var i december 
med i SOS Børnebyernes 
Omvendt Julekalender. Det 
er ny rekord for den populære 
julekalender, som hvert år i 
december minder børn i skoler-
nes yngste klasser om, at julen 
ikke kun handler om at få, men 
også om at give.

NY HJEMMESIDE 
SPECIELT TIL DIG
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Rhenate spiller på sin 
marimba i børnebyens 
øvelokale.
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13-årige Rhenate fra SOS-børnebyen 
Francistown i Botswana har viet sit 
liv til musikken. Hun leder byens 
marimba- orkester, der netop har vun-
det en stor  national konkurrence.

 F å dage efter deres mor havde født Rhenate* 
og hendes to trillingebrødre, døde hun som 

følge af fødselskomplikationer. Faren forsøgte 
i et stykke tid at opfostre børnene alene, men 
ansvaret for i alt seks børn og to ældre kvindelige 
slægtninge blev for meget. Han kunne ikke for-
sørge den store familie. Trillingerne blev hurtigt 
meget underernærede, så i 2004 kom de under 
SOS Børnebyernes varetægt. Selv om faren bor 
langt væk, kommer han og besøger trillingerne, 
når han har mulighed for det.

I dag er Rhenate en glad teenager, der har viet sit 
liv til marimbaen – træxylofonen, der er et meget 
populært musikinstrument i Botswana. Musik er 
hele hendes liv, og hun har spillet, siden hun var ni 
år gammel. 

Bror og søster spiller sammen
”Jeg elsker musikken. Jeg hører den anderledes 
end andre. Jeg kan høre fejlene, hvor musikken 
er på vej hen, og hvordan dynamikken i den kan 
ændres. Det var derfor, jeg begyndte at fortælle 
bandet, hvordan jeg synes, vi skal spille,” fortæller 
Rhenate. 

Hun spiller normalt på sopranxylofonen, men 
behersker også de seks andre stemmer. Marimba 
betyder stor xylofon på mange afrikanske sprog. 
Det er ikke oprindelig musik i Botswana, men 
spilles over hele verden. Og i Botswana er det 
ofte den foretrukne musik til bryllupper og andre 
festligheder.

Rhenates ene bror, Peter*, spiller også i bandet, 
og han kan praktisk talt ikke sidde stille, men 
banker rytmer på stort set alt. Han har det bedst 
bag trommerne.

Botswanas bedste band
Børnebyens marimbaband er kendt uden for 
Francistown by. Sidste år vandt bandet en national 
konkurrence og blev kåret til Botswanas bedste 
marimba-band.

Men de mange timer i øvelokalet i gang med at 
spille musik har også haft sin pris. Både Rhenate 
og Peter må gå et år om i grundskolen, så de kan 
få bedre karakterer. Den anden bror David* er på 
vej videre i uddannelsessystemet. 

”Jeg vil studere musik, så jeg kan undervise i 
det, når jeg bliver voksen,” siger Rhenate. Hun er 
allerede begyndt at bruge sin fritid på at undervise 
børn fra lokalsamfundet uden for børnebyen i 
marimbaens magiske lyd.

*Børnenes navne er ændret for at beskytte deres identitet.

RHENATES LIV  
MED MUSIKKEN
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EN GLAD BARNDOM
• SOS-børn har altid nogle at lege med – i børnebyen, i skolen og i nabolaget. Gennem sin 

SOS-familie får barnet et stort, socialt netværk, der også kommer ham eller hende til gode 
som voksne. 

• Børns ret til at lege og udvikle sig gennem leg er sikret i FN’s Børnekonventions artikel 31 om 
hvile og fritid. Konventionen siger, at alle børn under 18 år har ret til hvile, fritid og deltagelse i 
kulturelle og kreative aktiviteter. 

Rhenate og hendes marimba-orkester har vundet en 
stor national konkurrence i Botswana.
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Vold går ud over børns trivsel og 
udvikling. Alligevel er vold en del af 
hverdagen for millioner af børn ver-
den over. Mange steder tror forældre 
og lærere ligefrem, at vold er godt for 
børn. Derfor er viden et af SOS Børne-
byernes vigtigste redskaber mod vold i 
skoler og hjem.

Det er veldokumenteret, at vold har stor 
indflydelse på børns trivsel. Vold kan have 
omfattende konsekvenser for børns udvikling og 
kan følge dem ind i voksenlivet. Vold kan skade 
børns fysiske sundhed og hjernens udvikling, 
give vanskeligheder med affektregulering, 
følelsesmæssige forstyrrelser og problemer 
med relationer. Vold kan også ødelægge børns 
evne til at lære nyt, skriver SFI – Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd i en rapport fra 
2016. 

Selv om det blev forbudt for forældre at slå børn 
i Danmark i 1997, har godt hvert sjette danske 
barn været udsat for en eller anden form for 
vold i hjemmet det seneste år, ifølge SFI. Mange 
andre steder i verden er voksne endnu hårdere 
mod børn. Hele 51 procent af de otteårige 
peruanere, der deltog i en Unicef-undersøgelse, 
havde fået tæsk af deres lærer ugen før under-
søgelsen. I Rwanda får 48 procent af alle børn 
bank, ifølge organisationerne ANPPCAN og 
Red Barnet. 

Omtrent på samme måde ser det ud i mange 
andre af de lande, hvor SOS Børnebyerne 
arbejder. Derfor er viden om opdragelse og 
disciplinering uden brug af fysisk afstraffelse en 

VERDENSMÅL VIL STOPPE 
VOLD MOD BØRN

fast bestanddel i de fleste familieprogrammer og 
andre projekter, og SOS Børnebyernes måde 
at arbejde på at realisere verdensmål 16 om at 
sikre retfærdighed for børn. 

Viden om at opdrage med kærlighed
I San Juan de Lurigancho-distriktet i Peru gen-
nemfører SOS Børnebyerne projektet ”Aktivt 
faderskab,” hvor mænd kan lære at blive bedre 
fædre ved at opdrage deres børn med kærlig-
hed og respekt og uden brug af vold. 

”Vold er et stort problem, så vi har også 
en række oplysningsaktiviteter rettet mod 
offentligheden,” forklarer Rosa Vilchez fra 
SOS Børnebyerne i Peru. Resultaterne har 
været gode, så nu bredes projektet ud til andre 
distrikter i Peru.

I Rwanda har flere tusinde børn selv taget 
kampen op mod de mange bank, og med støtte 
fra SOS Børnebyerne har de organiseret sig i 
klubber. I dag samarbejder børn, lærere, skole-
ledere og forældre om at finde andre måder at 
sætte sig i respekt på. 

”Vi har altid slået børnene. Vi fik at vide, at 
børnene lærte mere, hvis det skete med magt. 
Efter SOS Børnebyernes kurser ved vi nu, at 
det ikke er rigtigt,” siger en lærer på en skole i 
hovedstaden Kigali. 

En anden lærer forklarer: ”På min skole har bør-
nene besluttet, at hvis et barn laver ballade, kan 
vedkommende få besked på at gå på biblioteket, 
læse en udvalgt bog og give et referat næste 
morgen. På den måde er det ikke bare en straf, 
men også en læreproces.” 

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 1 I 2017
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Ord og rettigheder mod vold
I Rwanda har regeringen oprettet lokale 
Børnebeskyttelseskomiteer for at sikre børns 
rettigheder. Tidligere var komitéerne ikke 
særligt aktive på grund af mangel på viden. En 
af komitéerne er forsamlet på en bjergtop uden 
for Kigali og består blandt andet af børn, politi, 
lærere, sundhedsarbejdere, en repræsentant 
fra en kvindeorganisation, den lokale præst og 
myndighedsrepræsentanter. 

”Vi bor isoleret langt uden for byen, og her 
er mange brud på børnerettighederne. 
Indbyggerne forstår simpelthen ikke børneret-
tigheder. Det gjorde vi heller ikke, indtil vi kom på 
SOS Børnebyernes kurser,” fortæller et af komi-
témedlemmerne. I dag er ord komitéens vigtigste 

MÅL NR. 16 
FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER
Ifølge verdensmål 16 skal der sættes en stopper 
for alle former for vold og tortur mod børn. Der 
skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsig-
tige institutioner. Der skal sikres lydhøre, inklu-
derende, deltagerbaserede og repræsentative 
beslutningsprocesser. 

I SOS Børnebyernes familieprogrammer, skole-
projekter og andre projekter lærer de voksne, at 
man ikke må slå på børn. Ofte er børnene selv 
med til at forhindre volden i samarbejde med 
skoler og myndigheder.

  Fysisk afstraffelse er helt forbudt 
  Regeringen er indstillet på at gøre fysisk afstraffelse helt forbudt
  Fysisk afstraffelse er tilladt nogle steder, for eksempel i hjemmet eller i børnehaver
  Intet forbud mod fysisk afstraffelse

Kilde: Endcorporalpunishment.org

våben mod volden, og tit er det nok bare at tale 
med de forældre, der slår. Mange ved ikke, at de 
gør noget forkert.

Den lokale præst forklarer, at ”det er en del af 
rwandisk kultur, at vi ikke lytter til børn. Forældre 
tror, at børn skal have tæsk. For nogle dage 
siden rejste nogle forældre sig op i kirken og 
fortalte, at de havde krænket deres børns ret-
tigheder. Så der sker altså noget, selv om der 
stadig er lang vej.” 

Kilder: Unicef: ”Young Lives”, 2015. SFI: ”Vold og seksuelle 

overgreb mod børn og unge i Danmark 2016”. ANPPCAN 

og Red Barnet: “Literature Review on Prohibition and 

Elimination of Physical/Corporal Punishment in the Eastern 

Africa Region”, 2012.

HER MÅ MAN STADIG SLÅ BØRN
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 Said kom til SOS-børnebyen i Zanzibar kun 
ni måneder gammel. Han var underernæret 

med tynde arme og ben og udspilet mave. Den 
lille drengs mor var død i barselssengen, og 
Saids bedstemor havde fået ansvaret for ham, 
men hun var for fattig og svagelig til at kunne 
tage sig af ham. Said fik et hjem i børnebyen, 
hvor hans nye SOS-mor, Maryam Ngozeni, 
sørgede for, at han fik al den næring og kærlig 
omsorg, som et spædbarn har brug for.

I dag er Said blevet en rigtig krudtugle, og 
han løber tit hen på legepladsen ved SOS-
børnehaven, der ligger i den anden ende af 
børnebyen. Her er både gynger og vipper og en 
karoussel. Heldigvis ved Mama-Maryam altid 
hvor hun skal finde Said, når han er stukket af. 
Tit bliver han fulgt hjem af et af de ældre børn i 
børnebyen. Som det yngste barn i børnebyen er 
han alles yndling. 

”En dag var han gået helt ned til SOS-skolen. 
Han havde fundet en skoletaske på legepladsen 
og var fortsat til skolegården. Han vil så gerne 
være som sine ældre SOS-søskende,” fortæller 
Maryam Ngozeni.

Til april fylder Said tre år, og så kan han begynde 
i børnehaven. Forinden skal Maryam have væn-
net ham af med at sove til middag. Hans mor 
ved, at hun kommer til at savne at have ham der-
hjemme, også selv om han til tider er en værre, 
lille pilfinger, der river alting ned fra hylderne 
på sine søskendes værelser for at finde noget 
spændende at lege med. Hans bedste legetøj er 
en tøjbamse og en vandpistol.

Giv børn som Said en tryg opvækst
Vi mangler byfaddere til børnebyen i 
Zanzibar. Du kan oprette et byfadderskab 
på sosbornebyerne.dk/stot-os/byfadder

*Saids navn er ændret for at beskytte hans identitet.

• Zanzibar er en semiautonom region i Tanzania. Regionen består 
af flere øer og er cirka 20 gange mindre end Danmark. Der bor 
godt 1,3 millioner mennesker. 

• Mere end halvdelen af befolkningen er under 18 år. 
• 73 børn ud af 1.000 dør, før de fylder 5 år. I Danmark dør fire 

børn, før deres femte leveår.
• Hver tredje barn udvikler sig ikke, som det skal, på grund af 

under- eller fejlernæring. 
• Cirka halvdelen af befolkningen i Zanzibar lever i ekstrem fattig-

dom for mindre end 9 kroner om dagen. 

FAKTA OM ZANZIBAR
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Linda Steengaard fra Frederiks-
havn er én af i alt 19 SOS-frivillige i 
SOS  Børnebyernes foredragskorps. 
Hun har fået undervisning i at holde 
foredrag i børne højde. 

 Mere end 7.000 folkeskoleelever havde i 
slutningen af sidste år besøg af en frivillig 

foredragsholder fra SOS Børnebyerne. Det nye 
foredragskorps har til formål at få kendskabet til 
SOS Børnebyerne ud på danske folkeskoler. Én 
af de frivillige i korpset er Linda Steengaard fra 
Frederikshavn. Hun har været fadder siden 1978 
og frivillig i Frederikshavn lokalgruppe siden 2006. 

”SOS Børnebyerne er for mig noget helt særligt. 
Jeg vil gerne vise danske skoleelever, hvordan 
børn på deres egen alder har det andre steder 
i verden, og hvorfor det er så vigtigt at hjælpe,” 
siger Linda Steengaard. 

Forud for foredraget deltog hun i to forberedende 
workshops, der skulle klæde hende på til at stille 
sig op og tale til en stor forsamling af livlige børn. 
SOS Børnebyerne havde blandt andet inviteret 

en børneteaterskuespiller. Desuden bød dagene 
på præsentationsteknik, pressetræning og plan-
lægning af den gode oplægspakke. 

Foredrag for en hel skole
Linda Steengaard har nu holdt foredrag for 
omkring 500 elever. Nogle steder kun for en 
enkelt klasse, andre steder for hele skolen. Én af 
skolerne var så vilde med hendes besøg, at de 
har spurgt, om hun kunne komme igen. 

Linda oplevede, at elever med anden etnisk 
baggrund end dansk var ekstra engagerede i 
foredragene, fordi de kunne genkende ting fra 
deres hjemlande på billeder og således blev 
eksperter, når snakken gik mellem eleverne. For 
eksempel hjalp en pige fra Somalia hende med 
at forklare, hvad børnene fik at spise på et billede 
fra en børneby i Tanzania. Bagefter fik pigen høje 
klapsalver af hele klassen. 

Få et SOS-foredrag for børn
 Vil du have besøg af en SOS-
foredragsholder, kan du kontakte dem via 
vores hjemmeside: sosbørnebyerne.dk/
frivillig/liste-over-foredragsholdere 

SOS BØRNEBYERNE 
PÅ SKOLESKEMAET

”Den respons, jeg fik fra de mange umiddelbare 
og skønne elever på skolerne, har været med til 
at udvikle foredraget – det har været helt fanta-

stisk,” siger Linda Steengaard om at være med i 
SOS Børnebyernes foredragskorps.
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I Etiopien, Somaliland og Tanzania 
støtter Hempel Fonden tre skoleprojek-
ter, der er med til at give udsatte børn 
mulighed for at komme i skole. 

 Børn i Etiopien kommer ikke altid i skole. Det 
skyldes blandt andet, at deres forældre 

ikke har råd til at sende dem i skole. I stedet for 
arbejder mange drenge i landbruget eller som 
daglejere, mens piger bliver ansat som hushjælp i 
byerne for at tjene penge til deres familier. Blandt 
de børn, der er så heldige at komme i skole, bliver 
kun halvdelen færdig med de første seks år. I 
dag er det derfor kun 39 procent af de voksne 
etiopiere og 55 procent af de unge etiopiere, der 
kan læse og skrive. Det viser tal fra FN’s skoleor-
ganisation UNESCO. 

I det sydlige Etiopien har Hempel Fonden og 
SOS Børnebyerne et uddannelsesprojekt på tre 
lokale skoler. Målet er at sikre, at 1.200 børn, som 
enten ikke gik i skole eller var i fare for at droppe 
ud af skolen, gennemfører deres grundskoleud-
dannelse. Samtidig sørger projektet for at forbedre 
kvaliteten af undervisningen ved at efteruddanne 
lærerne og sørge for nyt undervisningsmateriale. 
Børnenes forældre bliver også inddraget i skole-
bestyrelsesarbejde , og udsatte familier modtager 

kurser i ernæring, sundhed, børns udvikling, og 
hvordan de kan støtte deres børns skolegang.

Lærerne må ikke slå
I Somaliland, et af verdens fattigste lande, støtter 
Hempel Fonden et projekt, der forbedrer skole-
gangen for næsten 1.600 børn – især piger. Det 
sker i landdistriktet omkring byen Sheikh, hvor 
forholdene på 46 lokale skoler bliver forbedrede. 
Projektet sørger blandt andet for at give lærere og 
elever adgang til internettet.

Projektet arbejder også på at udbrede kendska-
bet til børns rettigheder. Skolernes undervisere 
rådgives for eksempel i, hvordan de kan lede en 
klasse uden at slå børnene. Og de lokale skoleko-
miteer og skoleledelser undervises i børns basale 
rettigheder, i administration og økonomistyring, 
så de bliver i stand til selv at forbedre forholdene 
på skolerne. Børnene organiseres i børneret-
tighedsgrupper, hvor de bliver klar over deres ret 
til en uddannelse og deres rettigheder i øvrigt i 
samfundet.

Hver tredje elev dropper ud
I Tanzania begynder næsten alle børn i skole. 
Men en tredjedel af eleverne falder fra, inden 
de har fået deres afgangseksamen. Det skyldes 
ofte manglende forældreomsorg på grund af 

HEMPEL FONDEN 
STØTTER 6.000 BØRNS 
SKOLEGANG
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BILLEDPOLITIK
SOS Børnebyerne ønsker at beskytte børnene. 
Derfor skal børnene have lov til at være anonyme. 
Det betyder blandt andet, at vi ikke forbinder navn 
med billede, så man kan genkende barnet. Fotos og 
navne kan derfor være ændrede. SOS Børnebyernes 
regler er i overensstemmelse med EU’s regler om 
databeskyttelse.

FØLG SOS BØRNEBYERNE PÅ

NY RELATIONSCHEF 
HOS SOS 
BØRNEBYERNE
Janda Campos er ny relationschef 
i SOS Børnebyerne. Her skal hun 
udvikle nye samarbejdsformer med 
virksomheder og indflydelsesrige 
danskere. 43-årige Janda Campos 
kommer til SOS Børnebyerne 
efter en karriere som blandt andet 
koncerndirektør hos Carlsberg med 
ansvar for virksomhedens sociale 
ansvar (CSR) samt ansættelser 
hos Dansk Industri, Økonomi- og 
Erhvervsministeriet samt Huset 
Mandag Morgen. 

Hendes grundfilosofi er, at det er 
vigtigt, at andre har det godt, hvis 
man også selv fortsat skal have det 
godt. ”Derfor glæder jeg mig meget 
til at arbejde i en organisation, hvor 
der er sat fokus på at give børn 
en ordentlig opvækst, der også 
indebærer forståelse og omsorg 
for andre mennesker,” siger Janda 
Campos, der har en Master of 
Science and Philosophy fra CBS 
med en overbygning i ledelse fra 
Harvard Business School.
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Tanzania er et fattigt land, og det 
afspejler skolerne. En tanzanier tjener i 
gennemsnit 16 kroner om dagen. 

fattigdom, misbrug og vold, og at mange piger bliver 
tidligt gravide.

I Iringa i det centrale Tanzania dumper to ud af tre elever 
til eksamen i 8. klasse. Derfor støtter Hempel et projekt, 
der retter sig mod 3.000 elever på otte skoler. Projektet 
vil højne motivationen blandt lærere og forbedre 
samarbejdet med forældrene, så de ikke sender deres 
drenge ud som hyrder, og ikke gifter pigerne bort, før de 
er færdige med grundskolen. Børnenes ret til en uddan-
nelse og til et liv uden diskrimination og vold er også 
her noget, der arbejdes på i børnerettighedsgrupper i 
familierne og lokalsamfundet.
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På mors dag den 14. maj samler SOS-
Børnebyerne for tredje gang ind i hele 
landet. Allerede nu kan du melde dig 
som indsamler og vælge din rute.

Efterhånden kan det kaldes en tradition. Når 
det er Mors Dag, samler SOS Børnebyerne i 
Danmark ind for at kunne give børn, der har 
mistet deres forældres omsorg, en tryg opvækst i 
en ny familie. 

Indsamlingen er et vigtigt bidrag til SOS 
Børnebyernes arbejde for udsatte og forældre-
l øse børn over hele verden. Og er du ude i 
god tid, kan du selv vælge, hvor i Danmark du 

vil samle ind. Nogle foretrækker at samle ind 
blandt naboerne – andre synes, det er sjovere at 
stemme dørklokker på ukendte gader. 

Henning Strunck var rundt med indsamlings-
bøtten både i 2015 og i 2016, og han er også 
klar den 14. maj i år. Henning Strunck har 
valgt en rute på vejene rundt om, hvor han 
bor i Brøndby: ”Udover, at jeg selv er fadder 
for et barn, så synes jeg, at det er en naturlig 
ting også at hjælpe på denne måde,” siger 
Henning Strunck.

Muligheden for at melde dig som ind-
samler og vælge din rute er allerede klar 
– læs mere på sosindsamling.dk.

BLIV INDSAMLER 
DEN 14. MAJ

Sidste år var over 5.000 danskere med til at samle ind til 
udsatte og forældreløse børn.
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