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Tak for tilliden
På side 16 fortæller vi den gode nyhed om, at SOS Børnebyernes årsregnskab igen
melder om rekordår. Aldrig før har vi sendt så mange penge afsted til børnene.
Det er selvfølgelig en fantastisk rekord at slå. Men for mig er det nu ikke så meget
rekorden i sig selv, der er målet. Det vigtigste er den forskel, vi får lov til at være i
tusindvis af børns liv. Rekorden vidner samtidig om en kæmpe tillidserklæring fra
alle jer, der har støttet os. I har valgt at donere jeres penge til SOS Børnebyerne,
fordi I har tillid til, at vi som organisation forvalter dem med omhu og respekt. Den tillid skal I vide, at vi værner om ved at gå omkostningsbevidst og effektivt til arbejdet.
Det gælder både vores arbejde herhjemme og internationalt. Herhjemme kan vi igen
i år fremvise en administrationsprocent på under 6 %, og når vi sætter en indsamlingsaktivitet i søen, gør vi det kun, når vi har en rimelig forventning om, at vi for hver
krone brugt vil få mange flere ind til arbejdet for børnene. Også ude i børnebyerne
sker der løbende tiltag, der holder driftsomkostningerne nede. Mens fødevarepriserne stiger i et hæsblæsende tempo mange steder, skyder køkkenhaver og
minilandbrug med høns og køer op i børnebyernes baghaver, og takket være vores
virksomhedspartnere Solar, Siemens og Ingeniører uden Grænser supplerer nogle
SOS-børnebyer nu elforbruget med solenergi.
En ting er at få pengene til at række længst muligt. Noget andet er at sikre, at det, de
bliver sendt afsted for at gøre, nu også gør en forskel. På side 6-9 kan du læse om,
hvordan vi måler effekten af vores arbejde. Du kan læse, at SOS-børn vokser op og
bryder den sociale arv, og at hjælpen til udsatte familier i lokalsamfundet sikrer, at
børn fortsat kan vokse op i deres biologiske familie.
Tak for tilliden. Jeg lover, at jeres støtte bliver omsat til tryghed og kærlighed til de
børn, der har allermest brug for det.

Mads Klæstrup Kristensen
Adm. direktør, SOS Børnebyerne
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Før søskendeparret Anna og Precious flyttede ind
i børnebyen, var lillesøster Anna så fejlernæret, at
hun som 4-årig stadig ikke havde lært at gå. I dag
er pigerne 19 og 10 år og har det godt.

NYT TV-SPOT VISER DEN
BARSKE VIRKELIGHED
Den sidste tid har SOS Børnebyerne i et TV-spot fortalt historien om Anna og
Precious* fra Zambia. Optagelserne er dokumentariske og produceret med pigernes
accept. Deres historie er barsk, men langt fra enestående og derfor vigtig at fortælle.

A

nna og Precious’ forældre døde, da pigerne
var bare 13 og 4 år. Først blev ansvaret
overdraget til pigernes onkel, men hans kone
ville ikke tage pigerne ind i familien, så Precious
måtte både være mor for sin lillesøster og
arbejde som hushjælp for morbroren og hans
kone. Hun blev taget ud af skolen for at kunne
varetage sine pligter.
Senere kontaktede bekymrede naboer SOS
Børnebyerne, som gik ind i sagen. En socialrådgiver fra SOS Børnebyerne vurderede, at Precious
var i stor fare for seksuelt misbrug og tvangsægteskab, og at Anna var i fare for at tage skade både
fysisk og mentalt. Som 4-årig havde hun stadig
ikke lært at gå. I samarbejde med myndighederne
blev det besluttet, at pigerne skulle flytte ind i
SOS-børnebyen.

Flere børn skal have hjælp

Optagelserne er filmet som dokumentation fra
den dag, pigerne blev hentet og kørt til SOSbørnebyen. De blev hentet af en socialrådgiver,
der havde besøgt dem flere gange hos onklen,
og som Anna og Precious derfor kendte og var
trygge ved. Med til at hente pigerne var også
SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2017

deres kommende SOS-mor. Resten er filmet
senere, efter pigerne er faldet til i børnebyen.
SOS Børnebyerne har for nyligt vist den
sammenklippede film til pigerne, der i dag er
10 og 19 år og trives i børnebyen. Sammen med
deres SOS-mor har de sagt god for, at filmen skal
vises i Danmark med det formål at øge støtten
til de mange børn, der bliver ramt af samme
urimelige skæbne.

Ikke en enestående historie

Pigernes barske historie er desværre langt fra
enestående. Lige nu har vi ansvaret for flere
end 80.000 børn, der som Anna og Precious har
skiftet en tilværelse med utryghed og omsorgssvigt ud med en kærlig og tryg opvækst i en
børneby. Men hver dag oplever udsatte børn
verden over svigt og misbrug i utrygge hjem, og
alt for ofte må børn vinke farvel til barndommen
for at tage sig af deres mindre søskende. Det
er de børn, SOS Børnebyerne arbejder for at
hjælpe.
*Pigernes navne er ændret for at respektere
privatlivet.

B Ø R N S M E N TA L E S U N D H E D
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SAMTALETERAPI
STYRKER PSYKISK
SÅRBARE BØRN
SOS Børnebyerne har netop sat gang
i et fireårigt projekt i Rwanda, der skal
træne SOS-medarbejdere i at hjælpe
børn, der bærer rundt på psykiske
traumer eller barske minder fra en hård
start på livet.

B

ørns psykiske trivsel er en lige så vigtig
faktor i SOS Børnebyernes omsorgsarbejde,
som en mæt mave. De børn, vi har inden for
rækkevidde, kommer ofte med en tung bagage:
Nogle har mistet deres forældre, andre er blevet
forladt eller har levet i familier med omsorgssvigt
alt for længe. Det er oplevelser, der kan sætte
sig fast i et barn og udvikle sig til angst, stress,
nervøsitet eller depression. Bliver der ikke taget
hånd om et traume, kan det have store konsekvenser for barnets muligheder for at vokse op
og blive et velfungerende menneske.

Børn skal ses, høres og forstås for at
kunne hele

I Rwanda er startskuddet gået til et fireårigt
projekt med netop udsatte børns tryghed og
trivsel i højsædet. Projektet, der har modtaget
4,9 mio. kr. af Det Obelske Familiefond, ledes af
medarbejdere fra SOS Børnebyerne i Rwanda.
Henriette von Irgens-Bergh, der er cand.mag.
i historie og psykologi og narrativ terapeut, er
tilknyttet projektet som ekspert og skal sætte
samtalegrupper med børnene i gang samt bistå
træningen af SOS-medarbejdere i børnebyerne
og på socialcentre i lokalområderne uden for
børnebyerne.
”Målet med samtalegrupperne er at skabe et
trygt rum for de børn, der har behov for hjælp til
at få sat ord på de svære ting, der fylder hos dem
i hverdagen. I samtalegrupperne møder børnene
andre børn, der også kæmper med svære ting.
SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2017
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Som et led i træningen lærer SOS-medarbejderne at
styre en samtalegruppe. Som et hjælpeværktøj bliver
der udarbejdet en manual med gode råd og konkrete
spørgsmål, som SOS-personalet kan støtte sig til i det
daglige. Nedenfor et eksempel fra manualen:

SÅDAN TALER DU MED BØRN
OM SVÆRE EMNER
• Døm ikke barnet på forhånd – selv når det har gjort
noget uacceptabelt.
• Anerkend, hvad barnet fortæller dig. Lad være med at
skære barnet af ved for eksempel at sige: ”Det går nok
snart over igen”. Lyt til det, barnet fortæller.
• Vær nysgerrig, og stil opklarende spørgsmål.
• Respekter fortroligheden mellem jer. Lav en aftale
med barnet om, at du ikke siger tingene videre til
nogen, før I to har aftalt det.

Foto: Katja Snozzi

I samtalegrupperne møder børn andre
børn, der også kæmper med svære tanker.
Det skaber et fællesskab og mindsker den
ensomhed, som et barn i ubalance kan føle.

Det skaber et fællesskab og mindsker den
ensomhed, som et barn i ubalance godt kan føle,”
forklarer Henriette og konkluderer, at målet kort
og godt er at øge trivslen hos børnene.

SOS-medarbejdere skal efteruddannes

I begyndelsen af projektet skal Henriette selv stå
for at lede samtalegrupper og finde frem til de
børn, der har størst behov for at være med. Men
projektet har også en kapacitetsopbyggende
funktion. Inden længe skal SOS-medarbejdere i
og uden for børnebyerne på skolebænken for at
lære, hvordan de kan styre en samtalegruppe,
og hvordan de i det daglige kan fange vigtige
signaler hos børnene.
”Det er ikke meningen, at socialmedarbejderen
eller skolelæreren nu også skal til at være
psykolog. Men det er vigtigt, at disse faggrupper
bliver involveret, da det er dem, der har allermest
SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2017

kontakt med børnene i det daglige,” siger
Henriette. Ifølge planen vil der i løbet af de fire år,
projektet varer, blive uddannet 84 gruppeledere
og 16 supervisorer i Kigali, Gikongoro, Kayonza
og Byumba i Rwanda.

Behovet er stort

Da projektet kun lige er gået i gang, er det svært
at tale om resultater. Henriette er dog ikke i tvivl
om, at samtalegrupperne kommer til at have en
positiv effekt på børnenes trivsel:
”Fra mine tidligere besøg ved jeg, at der er et
stort behov for konkrete redskaber som det her
til at støtte børnene. Flere af mine kolleger fra
børnebyen i Gikongoro har sagt til mig ’Hvor er
det godt, du er tilbage’ og ’Hvornår starter du ude
ved os’. Det, synes jeg, siger meget om behovet
hos dem, der i hverdagen er tæt på børnene.”

TEMA STØTTEN NYTTER

Foto: Michela Morosini
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DET, VI
GØR,
VIRKER
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SOS Børnebyerne har i samarbejde med eksterne konsulenter udviklet en metode
til at måle langtidseffekten af indsatsen i børnebyerne og af de forebyggende tiltag i
lokalområderne. Effektmålingen gør, at vi med sikkerhed kan sige: Det, vi gør, virker.

B

ørn, der er vokset op i børnebyer og nu
lever uafhængigt af SOS-støtte, har et godt
helbred, får nok mad og er som voksne i stand til
at tage kærligt vare på deres egne børn. Dermed
har SOS Børnebyernes arbejde ikke bare indflydelse på denne generation af børn, men også på
den næste. Det viser en ny effektmåling af SOS
Børnebyernes indsats. Undersøgelsen bygger
på resultater fra spørgeskemaundersøgelser og
kvalitative interviews med voksne SOS-børn, der
er vokset op i en børneby.

Det gør de heller ikke hos SOS Børnebyerne.
”Ifølge SROI-analysen genererer SOS
Børnebyerne 14 euro udbytte for hver euro,
der investeres. Det er et kæmpe afkast,” siger
Henrik Hansen.

Effektmåling viser samtidig, at SOS Børne
byernes støtter får værdi for pengene: For hver
euro SOS Børnebyerne investerer i forebyggende arbejde, skabes der for 14 euro værdi i det
pågældende område. Det viser en såkaldt Social
Return on Investment (SROI)-analyse, som
værdisætter investeringer i sociale indsatser og
sammenholder investeringerne med den værdi,
som indsatsen skaber for de involverede familier.

”Man skal tage højde for, at tal kan være
behæftet med usikkerhed, men jeg mener da,
at resultatet lægger op til, at SOS Børnebyerne
skal satse endnu mere på det forebyggende, end
organisationen gør nu,” siger Henrik Hansen.

Den nye metode til effektmålinger af SOS
Børnebyernes arbejde er udviklet i samarbejde
med The Boston Consulting Group, en global
konsulentvirksomhed med ekspertise i effekt
målinger. Metoden måler både effekten af arbejdet med børn i selve børnebyen samt i det socialt
forebyggende arbejde i lokalsamfundet uden for
børnebyen.

Krav om resultater

”Det er meget oppe i tiden, at vi vil måle alt. Vi
evaluerer skoler og sundhed, og alle de store
organisationer evaluerer sig selv. Danskerne vil
gerne gøre noget godt, men de vil ikke spilde
deres penge,” siger professor Henrik Hansen fra
Økonomisk Institut ved Københavns Universitet.
Han er specialist i udviklingsbistand, vækst,
fattigdom og statistisk effektmåling.

Det relativt høje SROI-udbytte skyldes, at deltag
erne i det forebyggende arbejde har fået øget
deres indtægter betragteligt på grund af deltag
else i for eksempel låne-spare-grupper, kurser
og etablering af egne virksomheder.

Hovedformålet med det forebyggende arbejde
i lokalområderne er at forhindre, at børn mister
forældreomsorgen og ender alene på grund
af fattigdom, sociale problemer, sygdom eller
dødsfald. Ud fra effektmålingen må hovedfor
målet siges at holde stik, idet ingen børn er blevet
separeret fra familien, mens familien har deltaget
i de forebyggende projekter.

Ikke alt kan gøres op i tal

Henrik Hansen mener dog også, at man skal
passe på med at gøre alt op i tal. ”Nogle bliver
provokerede af, at alt skal måles. For hvad med
alt det, der ikke kan måles? En høj indkomst er
ikke nødvendigvis lig med god livskvalitet,” siger
han. Han understreger samtidig, at det vigtigste
er, at SOS Børnebyerne deler sin viden og tager
ved lære af målingerne. Systematisk læring på
tværs af lande og efterfølgende forbedring af
indsatsen er netop et af hovedformålene med
effektmålingerne.

HVAD ER GOD TRIVSEL?

Effektmålingens resultater forholder sig til, hvor godt de adspurgte trives, efter at de har forladt
SOS Børnebyernes programmer. I undersøgelsen er ”god trivsel” defineret ud fra, hvor godt
deltagerne klarer sig inden for otte udvalgte livstilsområder: omsorg, helbred, adgang til føde,
husly, uddannelse/færdigheder, økonomisk sikkerhed, personlig sikkerhed, social og følelsesmæssig velstand.
Den endelige vurdering bygger udover individuelle interview også på fokusgrupper, spørge
skemaer samt lokal og national statistik. 42% trives godt inden for alle otte områder.

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2017
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I DAG KLARER
JEG MIG SELV
I løbet af fire år lykkedes det J
 osephine
Cherop fra Eldoret i Kenya at gå fra
fattig og arbejdsløs til at blive en
veluddannet kvinde, som forsørger
sig selv og sine børn. Hun fik hjælp fra
SOS Børnebyernes program for udsatte
familier.

J

osephine Cherop taler fyndigt og slår ud
med armene. Hun insisterer på at blive set
og hørt, for hun har meget at fortælle. Om hvordan hendes liv som enlig mor til seks tog
en markant drejning, da hun kom i kontakt med
SOS Børnebyerne:
“Jeg er stolt af mig selv og mit liv. I dag er jeg sund
og rask, jeg arbejder og forsørger selv mine børn.
Og jeg kan takke SOS Børnebyerne for det hele.”
I 2010 var Josephine Cherop syg, arbejdsløs
og ude af stand til at tage sig af sine seks børn.
Manden smuttede, da Josephine blev diagnosticeret med hiv. Hun boede hos sin mor, der i

stigende grad skubbede hende fra sig og isolerede hende på grund af sygdommen.
”Hvis I havde set mig dengang: Jeg var i en
elendig forfatning. Folk tog afstand fra mig, fordi
jeg tydeligvis var syg. SOS Børnebyernes social
arbejder sagde til mig, at de kunne hjælpe mig, og
jeg kom med i en støttegruppe for hiv-smittede.
De fortalte mig, at jeg kunne leve et almindeligt liv,
hvis jeg tog min medicin, og med deres støtte og
vejledning fik jeg troen på, at jeg kunne ændre min
situation,” fortæller Josephine Cherop.

Byggede hus og startede forretning

I 2014 – fire år efter hun første gang kom i kontakt
med SOS Børnebyerne – kunne Josephine forlade SOS-programmet for udsatte familier. Hun
kunne nu klare sig selv. I løbet af de fire år havde
Josephine Cherop fået sit eget hjem, skabt en
købmandsforretning, uddannet sig til lærer og
fået job i en lille landsbyskole.
”SOS Børnebyerne gav mig 12 jernplader, som
jeg brugte til at bygge et hus med. Senere fik jeg
SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2017
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Josephine fik støtte af SOS
Børnebyerne og kan i dag forsørge
sine seks børn selv.

Foto: Lene Godiksen

Før Josephine og hendes børn fik
deres eget hjem, delte de bolig med
Josephines mor.

et lille lån gennem en låne-spare-gruppe. Jeg
kunne begynde at dyrke grøntsager og åbnede
en lille forretning, hvor jeg solgte købmandsvarer
som salt, sukker og grøntsager. Imens betalte
SOS-programmet for, at mine børn kom i skole,”
siger Josephine Cherop.

Rettigheder gør stærk

Som deltager i SOS Børnebyernes programmer
for udsatte familier deltog Josephine Cherop på
forskellige kurser, i takt med at hendes helbred
blev bedre, og hun fik opbygget troen på sig selv.
På sundhedskurser lærte hun om hygiejne og
sund ernæring. Senere i forløbet deltog hun i
kurser om at så og dyrke grøntsager, lægge et
budget og holde styr på indtægter og udgifter.

Med økonomisk støtte fra SOS Børnebyerne
begyndte hun i 2013 på en uddannelse til
pædagog på SILA Teachers Training College i
Eldoret. Uddannelsen gav hende mulighed for at
få et job med en stabil og større indtægt.
”I dag er jeg i stand til at forsørge mine børn
og sende dem i skole for den løn, som jeg selv
tjener. Min ældste søn har uddannet sig til
mekaniker, og han klarer sig godt. Jeg bor i mit
eget hus, og jeg bidrager til samfundet ved at
lave frivilligt arbejde og støtte andre, som får en
hiv-diagnose. Mit liv er godt,” siger Josephine
Cherop og smiler.

”Jeg begyndte at se positivt på fremtiden og
lægge planer for mit liv. SOS-socialarbejderne
blev mine venner, som jeg altid kunne spørge til
råds. Hos SOS Børnebyerne lærte jeg også om
mine rettigheder, og at mine børn har rettigheder.
Den viden gør, at jeg føler mig stærk,” siger
Josephine Cherop.

Karriereplanlægning eller planer om at blive selvforsørgende er en fast del af SOS-programmet
for fattige forsørgere. Josephines lille købmandsbod gav hurtigt hende og børnene en beskeden
indtægt, men Josephine havde større planer:
Hun ville uddanne sig til et bedre job.
SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2017
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Uddannede sig til lærer

Josephine har uddannet sig til pædagog og underviser
de lokale børn i børnehaven.

Foto af indsamlerne
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TAK

FORDI I GIK MED

Wow, sikke en dag! Omkring 6000 børn,
unge, voksne og enkelte kæledyr gik tur
med indsamlingsbøtten, da SOS Børnebyerne
afholdt landsindsamling på Mors dag den 14. maj.
Der skal lyde en kæmpe tak til jer, som gik, og en lige
så stor tak til alle jer, der gav et bidrag, sendte penge
via MobilePay eller SMS. Takket være jeres indsats
kan SOS Børnebyerne nu give flere udsatte og
forældreløse børn et trygt hjem.
Dagen igennem væltede det ind med hjerte
varmende selfies fra glade indsamlere.

Foto: Jens Honoré

Vi håber, at I er klar igen til næste år!

SNØR SKOENE FOR EN GOD SAG
Til efteråret bliver gaderne i København,
Odense, Kolding og Aalborg traditionen tro
indtaget af familier, der går for en god sag. Der
er naturligvis tale om årets store indsamlings
gåtur ECCO Walkathon, der for 18. gang
løber af s tablen og samler penge ind til SOS
Børnebyerne og Hjerteforeningen.
For hver gået kilometer donerer ECCO 7,50 kr.
til velgørenhed, og du kan som deltager selv
bestemme, hvilken af de to organisationer dine
kilometerpenge skal gå til. Hos SOS Børnebyerne
kommer de indsamlede midler til at hjælpe udsatte
børn i Cambodjas næststørste by, Battambang.
I Cambodja lever mere end hver femte i ekstrem
fattigdom, og det rammer især børnene.
Hvert fjerde barn er underernæret, og kun fire

ud af ti børn går i skole i mere end seks år.
SOS Børnebyernes andel af pengene fra årets
ECCO Walkathon kommer derfor til at gå til
skolestipendier til børn fra udsatte familier, så
de kan få sig en uddannelse og dermed en vej
ud af fattigdom.
Der er som altid forskellige rutelængder og
-temaer at vælge mellem og med garanti masser
af underholdning undervejs.
Datoer for ECCO Walkathon:
• København, 10. september
• Odense, 23. september
• Aalborg, 30. september
• Kolding 14. oktober
Meld dig til på walkathon.ecco.com

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2017
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BOOK ET GRATIS
SKOLEFOREDRAG
Sæt lidt ekstra krydderi på undervisningen med et besøg af SOS
Børnebyernes foredragskorps.
Korpset består af en række
SOS-frivillige, der er blevet undervist i at holde fængende foredrag
for børn i skolealderen om SOS
Børnebyernes arbejde i verden.

Kom med, når ECCO Walkathon
for 18. gang går på gaden i
København, Odense, Kolding
og Aalborg. SOS Børnebyerne
samler ind til udsatte børn i
Battambang i Cambodja.

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2017

Find en foredragsholder i dit
område på
www.sosbornebyerne.dk/
foredragsholdere

Foto: Tony Lauge Madsen

12 FA D D E R G U I D E

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2017

FA D D E R G U I D E 13

DET FÅR DU SOM
SOS-FADDER
Når du bliver fadder for et SOS-barn, vil du modtage halvårlige rapporteringer om dit SOS-barn eller din børneby. Men
vi sørger samtidig også for at holde dig informeret om SOS
Børnebyernes arbejde mere generelt. Her får du et overblik
over, hvad du kan forvente at modtage som SOS-fadder.
For mange er de halvårlige hilsner fra SOS-børnebyen og små historier
om, hvordan det går ens SOS-barn, et væsentligt element i det at være
SOS-fadder. De halvårlige rapporteringer bliver produceret i børnebyen
af en SOS-medarbejder, der kender børnene godt, og som de er trygge
ved. I sommerrapporten kan du læse nyt om dit SOS-barn eller den
SOS-børneby, du støtter. Vinterrapporten fortæller nyt fra børnebyen og
indeholder måske et par historier om nogle af børnene i børnebyen, men
ikke nødvendigvis lige om dit SOS-barn. Du vil dog modtage et opdateret foto af dit barn eller din børneby.
Rapporterne kommer langvejs fra og skal ofte gennem et ustabilt postvæsen. Har du ikke modtaget din sommerrapport senest 1. s eptember
eller din vinterrapport senest 1. februar, kan du kontakte SOS
Børnebyerne på info@sosbornebyerne.dk eller tlf.: 3373 0333 – så
sørger vi for, at du får den eftersendt.

Du får direkte besked

Udover den løbende rapportering fra børnebyen vil vi også gerne holde
dig informeret om vores arbejde generelt. Derfor modtager du fire gange
om året dette magasin, ligesom du løbende modtager e-mails med
relevant fadderinformation og historier om SOS Børnebyernes arbejde
herhjemme og ude i verden.

HAR VI DIN
E-MAIL?

Når vi har din e-mail, er det
hurtigere og billigere for os
at komme i kontakt med dig.
Hvis du er i tvivl, om du har
oplyst din e-mail til os, kan
du gøre det på
sosbornebyerne.dk/email
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Fra tid til anden sker der særlige
begivenheder i de områder, hvor
vi har børnebyer. Det kan for
eksempel være krige, katastrofer eller ændringer i børnebyen,
der på den ene eller anden
måde har betydning for dit
SOS-barn eller den børneby, du
støtter. Hvis det sker, vil vi gerne
kunne give dig direkte besked.
Det sker typisk via e-mail, hvis
vi har den.
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JAMES TJENER SELV
SINE LOMMEPENGE
Lykken er at have en sjov hobby, som
man oven i købet kan tjene penge på.
James* bor i en børneby i Kenya, hvor
hans SOS-mor lærer ham at spare op
og sætte sine penge i banken.

11

-årige James har boet hele sit liv i SOSbørnebyen i Eldoret, Kenya. Hans mor
døde, da han var lille, og han har aldrig kendt sin
far. Men han kender sin bedstemor, og hun har
lært ham at lave ting af perler, som folk kan bruge
i deres hjem.

Foto: Mette Schmidt

”Jeg kan godt lide at lave ting af perler, som
jeg trækker på en snor af plastik. Jeg kan lave
armbånd, nøgleringe og bordskånere og sådan
nogle små tasker til damer. Det er min bedstemor, som har lært mig det, og nu er jeg ved at

lære mine brødre og søstre her fra børnebyen
det, for de plager mig hele tiden om at få nogle af
tingene,” fortæller James, der har ni søskende i
sin SOS-familie.
James er blevet så dygtig til at lave de forskellige
perleting, at hans SOS-mor Jessica Anyamba
har indrettet et hjørne i stuen kun til hans farve
rige hobby. Her kigger venner af familien, de
andre SOS-mødre og besøgende i børnebyen
forbi, når de har brug for en fin, lille gave.

Penge i banken

Hobbyen har gjort James til en lille forretningsmand. Han viser selvsikkert sine ting frem og
forklarer, hvorfor nogle af tingene er dyrere end
andre:
”Det er nemmest at lave en holder til blyanter
eller en nøglering, fordi de er hurtige at lave. Det
sværeste er taskerne, de tager virkelig lang tid,
fordi de har sådan et svært mønster, og jeg skal
bruge en masse perler,” forklarer han.
Når en handel er i hus, finder James en lille
papirblok frem og skriver en kvittering, som den
nye ejer får med hjem. Pengene passer SOS-mor
Jessica på, indtil der bliver tid til at gå i banken.

”Det bedste ved at bo her er, at jeg har mange venner.
Vi spiller fodbold, går på legepladsen eller passer vores
høns,” siger James, der sidder med sin SOS-mor foran
deres hus.

”Jeg sparer pengene op på en bankkonto. Mor
Jessica går med, og jeg har sådan en lille bog,
hvor der står, hvor mange penge jeg har. Jeg kan
godt lide at kigge i min bankbog,” siger James og
griner.
* Barnets navn er ændret for at respektere privatlivet

BØRN LÆRER OM PRIVATØKONOMI
• I børnebyen i Eldoret får børnene deres egen opsparingskonto, når de begynder i skole.
Her kan de sætte småbeløb til side, som de måtte tjene. For eksempel hjælper børnene til i
køkkenhaven osv.
• Nogle børn har også en fadder-opsparingskonto, hvis de har faddere, som giver dem
pengegaver. Denne børneopsparing kommer til udbetaling, når fadderbarnet bliver voksen
og forlader børnebyen.
• Når børnene i børnebyen i Eldoret bliver teenagere, følger de et kursus i privatøkonomi hos
børnebyens ungdomsleder, Louis Ochieng. Han sørger blandt andet for at lære de unge at
lægge et budget, at forstå begreberne indtægter og udgifter og at det er bedre at spare op
frem for at låne penge.
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James’ SOS-mor Jessica Anyamba hjælper
ham med at sætte de tjente lommepenge i
banken, når han har solgt en af sine perleting.
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Foto: Alliance Frank May

16 Å R S R E G N S K A B

FLERE PENGE TIL
BØRNENE END
NOGENSINDE FØR
Igen i år har danskerne støttet udsatte og forældreløse børn med flere penge
end nogensinde før. Det viser årsregnskabet for 2016. Vi forlod 2016 med en ny
indtægtsrekord på 225 mio. kr., sammenlignet med 222 mio. kr. i 2015. Den bedrift
er særlig glædelig, fordi en stor del af pengene kommer fra faddere og fastgivere,
der har taget en beslutning om at støtte på lang sigt. Det er en beslutning, der
kommer til at gavne udsatte børn langt ude i fremtiden.

M

en vi kan ikke kun glæde os over det gode
indtægtsresultat. Vi kan samtidig sige, at vi
også har holdt udgifter til indsamling og administration på samme niveau som sidste år. Alt dette
betyder i sidste ende, at hjælpen kan nå ud til
endnu flere udsatte børn.

Omkostningsbevidste ude og hjemme
Herhjemme arbejder SOS Børnebyerne for at
samle så mange penge ind som overhovedet
muligt for hver krone, vi bruger. Men vi sigter
også hele tiden mod at forbedre os fagligt og
udvikle kvaliteten af det internationale arbejde,
så vi når flere børn bedre for de samme penge.

I 2016 satte vi for alvor fokus på at udvide det
forebyggende arbejde, der hjælper udsatte
familier, inden ulykken sker, og familien bryder
sammen. Det gør vi ved at fokusere på vores
kernekompetence – omsorgen til udsatte
børn – og ved at lade partnere og myndigheder

overtage en større del af det arbejde, der ligger
i periferien af SOS Børnebyernes kerneområde,
f.eks. sundhedsklinikker eller skoler.

Den særlige relation

De indsamlede donationer kommer primært fra
faddere og fastgivere, og indtægter fra disse
udgjorde 112,1 mio. kr. i 2015 mod 120,8 mio. kr.
i 2016. Det resultat tilskriver vi især den trofaste
støtte fra vores godt 40.000 faddere. Når en
person har valgt at støtte SOS Børnebyerne, er
oplevelsen af den forskel, man reelt gør for et
barn, med til at gøre støtten langvarig.
SOS Børnebyerne sigter mod en så lav administrationsprocent som muligt. For faddere er det
maksimalt 10 procent af støtten, der må gå til
administration. Årsregnskabet for 2016 er revideret af en uafhængig, statsautoriseret revisor, og
det er godkendt uden påtegninger.
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ÅRSREGNSKAB

84.500 UDSATTE BØRN OG UNGE BOR I EN
BØRNEBY, HOS EN SOS-PLEJEFAMILIE ELLER
I MIDLERTIDIGE HJEM
490.000 BØRN OG VOKSNE FÅR
STØTTE GENNEM SOS BØRNEBYERNES
FOREBYGGENDE ARBEJDE
Her kom støtten fra

2,3%
2%
1,3%
17,1%

53,6%

n Faddere, fastgivere og gaver til børn n Direkte & indirekte enkeltdonationer
120,8 mio. kr.

n Fonde, virksomheder og større

12,1%

bidragsydere 26,0 mio. kr.

n Arv & testamenter 27,2 mio. kr.

11,6%

0,8%

Det gik pengene til

17,4%

5,8%
0,9%

32,9%

38,6 mio. kr.

n Offentlig støtte 2,9 mio. kr.
n Danida-midler 5,2 mio. kr.
n Finansielle indtægter 4,5 mio. kr.

4,5%

37,7%

n Omkostninger til
n
n
n

indsamlingsaktiviteter 39,1 mio. kr.
Administration.13,1 mio. kr.
International kontingent 1,9 mio. kr.
Formålsbestemt arbejde i Danmark
10,1 mio. kr.

n Fadderskabsstøtte 84,8 mio. kr.
n Drifts- og projektstøtte 74,2 mio. kr.
n Overført til grundkapital og
rådighedskapital 1,9 mio. kr.

RESULTATOPGØRELSE 2016
2016

Indsamlede midler mv.
Finansielle poster
Samlede indtægter
Omkostninger vedrørende indsamlingsaktiviteter
Internationalt kontingent

2015

DKK

DKK'000

220.705.269

220.103

4.535.321

2.529

225.240.590

222.632

39.146.054

37.521

1.946.457

3.115

Administrationsomkostninger

13.085.601

12.930

Samlede omkostninger

54.178.112

53.566

171.062.478

169.066

Resultat før formålsbestemte uddelinger
Formålsbestemt arbejde i Danmark

10.088.152

9.756

Uddelinger, fadderskabsstøtte

84.819.378

79.438

Uddelinger, drifts- og projektstøtte
Samlede uddelinger til formålsbestemt arbejde
Resultat efter formålsbestemte uddelinger
Skat af årets resultat
Årets resultat
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74.221.047

79.790

169.128.577

168.984

1.933.901

82

0

0

1.933.901

82
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NANNA ER 3.
GENERATIONSF RIVILLIG
Nanna Bach Munkholm er 23 år og
har imponerende 23 års anciennitet hos SOS Børnebyerne. Hun er 3.
generationsfrivillig i familien og har,
længere end hun selv kan huske, været
med mormor og mor til julemarkeder,
indsamlinger og frivilligseminarer i
SOS Børnebyerne-regi.

D

et hele startede faktisk, lang tid før Nanna
overhovedet blev født. Hendes mormor Åse
Munkholm blev SOS-frivillig og senere formand
for lokalgruppen Mariagerfjord. Siden da har
mormorens engagement forplantet sig til både
datter og børnebørn, og nu er SOS Børnebyerne
blevet til sådan en familieting, som bare er der og
skal være der:
”Jeg har altid været med. Sådan var det bare i
min familie. Det er gået i blodet,” siger Nanna og
griner.

Samlede 50.000 kr. ind ved comedyshow
På et tidspunkt var det ikke længere nok for
Nanna blot at være med til de voksnes arrangementer. Der skulle også ske noget for de unge. I
2012 besluttede hun sammen med sin søster og
en fælles SOS-veninde at lave et comedyshow i
Hobro til fordel for SOS Børnebyerne.
”Vi lånte lokalerne gratis, og komikerne stillede
også gratis op. Overskuddet fra entré, lotteri og
smykkesalg løb op i 50.000 kroner. Det var en
fed fornemmelse at være en del af den succes,”
siger Nanna.
Pengene skulle gå til SOS-børnebyer i Sydafrika,
og pigerne tog efter showet selv til landet for
at besøge de tre børnebyer, der fik gavn af
pengene. Sidenhen har Nanna besøgt flere
børnebyer på sine rejser rundt i verden. Hun
prioriterer besøgene, fordi det, som hun siger:
”Er dejligt at se med egne øjne, at hjælpen
nytter.”

Formand for ungdomsgruppe i Aarhus

Da Nanna flyttede til Aarhus for at studere til bygningsingeniør, tog hun SOS Børnebyerne under
armen og oprettede en ungdomsgruppe for frivillige SOS’ere, som hun i dag er formand for:
”Vi oprettede gruppen for at lokke flere unge til
at blive SOS-frivillig. Det er måske nogle andre
ting, vi synes, er interessante end de voksne,
så vi kan tiltrække en anden målgruppe til vores
arrangementer. Og det er jo kun godt.”
Nanna er lige kommet hjem fra udveksling i
Indien, men glæder sig til at komme i gang igen:
”Man er jo en slags projektleder på de her
events, og det er altid så fedt at se det hele spille.
Jeg har lært meget af det, som også kommer mig
til gode i mit studie og senere i mit arbejdsliv. Og
så føles det bare dejligt at være med til at gøre
noget godt for andre.”

Foto: Kristian Brasen

Vil du også være frivillig?
Læs mere om de forskellige muligheder på
www.sosbørnebyerne.dk/frivillig

17-årige Nanna med sin mor og en gruppe frivillige i
Rwanda til åbningen af en børneby i Kayonza. Efter
turen blev Nanna fadder for den lille pige på billedet.
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Foto: Maja Brand

SOS-plejemor Merriem Skosana
med nogle af sine SOS-børn.
Hun har boet så længe i
QwaQwa, at alle børn i kvarteret
kalder hende for mormor.

PLEJEMØDRE HJÆLPER
ANDRE MØDRE
I QwaQwa i Sydafrika bor fire SOS- plejefamilier. En model, som er med til at give
endnu flere børn en tryg opvækst, og som vil vokse de kommende år.

I

QwaQwa, en by fem timers kørsel fra
Johannesburg, ligger fire huse ved siden af
hinanden. Her bor fire SOS-plejemødre med
deres i alt 18 børn. De fire huse er et eksempel
på, hvordan SOS Børnebyerne udvikler sig og
har forskellige måder at hjælpe udsatte børn og
familier på.
Merriem Skosana er 56 år og den ældste af plejemødrene i de fire huse. Hun har nu i ti år boet i
det ene af husene sammen med seks til otte plejebørn ad gangen. SOS-plejemødre får lige som
SOS-mødrene en grundig uddannelse og lærer
at støtte børnene psykisk, så de kan håndtere
eventuelle traumer og omsorgssvigt – præcis
som alle andre SOS-mødre. Børnene kan have
traumer over at have mistet deres familie eller
over at være udsat for omsorgssvigt, og det skal
alle SOS-mødre og -plejemødre kunne håndtere.
Plejemødrene lærer også om ernæring og børns
rettigheder, og hvis de får ansvar for spædbørn,
modtager de også målrettet undervisning i
småbørnspleje.
Men SOS Børnebyernes støtte stopper ikke efter
det obligatoriske mor-kursus: ”Hvis børnene har
problemer og bliver meget vrede eller kede af
det, eller hvis jeg selv har brug for rådgivning,
kan jeg altid få hjælp på SOS-kontoret,” fortæller
Merriem Skosana.

Flere plejemødre i fremtiden

I hverdagen hjælper de fire plejemødre hinanden,
og familierne i nabolaget er glade for deres
SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2017

naboer. ”Vi kommer godt overens med familierne
i området, børnene leger sammen og følges ad
i skole,” fortæller Magauta Tsoteetsi, en af de
andre plejemødre.
Fordi antallet af udsatte børn overstiger, hvad
børnebyerne har kapacitet til, vil fremtiden byde
på flere SOS-plejemødre:
”Vi arbejder på at øge opmærksomheden om
behovet for plejeforældre i lokalsamfundet. Vi
vil gerne hjælpe flere børn på den måde,” siger
Nobule Ndawonda fra SOS Børnebyernes
socialcenter.

BØRNEBYER UDVIDER
HJÆLPEN
• Langt de fleste SOS-børn vokser op
hos en SOS-mor og/eller SOS-far i en
børneby. Nogle SOS-familier bor uden
for børnebyerne i lokalsamfundet.
• Nogle SOS-børn vokser op hos en SOSplejemor. Plejeforældre udvælges af
myndighederne, og SOS Børnebyerne
står for træning og løbende kontakt til
plejemødre og børn. Plejefamilierne bor
i lokalsamfundet omkring børnebyerne. I
Sydafrika betaler myndighederne en stor
del af udgifterne til plejemødre.
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PARTNERSKAB FOR
HANDLING
Vi kan kun nå FN’s 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling, hvis vi
styrker partnerskaber på tværs af
kloden. Sådan lyder rationalet bag
en af de vigtigste målsætninger i det
globale samarbejde som også for
SOS Børnebyerne er helt essentielt.
Partnerskaber med blandt andet private
virksomheder kan generere penge til
udvikling, men fører også til deling
af viden, teknologi, innovation og
udbredelse af miljømæssigt fornuftige
teknologier i udviklingslandene.

V

erden er tættere forbundet end nogensinde
før, og vi har et fælles ansvar for at nå FN’s
17 verdensmål inden 2030. Hvis det skal lykkes,
skal vi mobilisere penge til udvikling fra mange
forskellige kilder. Det er også nødvendigt at dele
idéer, viden og teknologi på tværs af verden, og
der skal investeres i de mindst udviklede lande.

CO2-udledning og el-udgifter. For Solar blev
projektet i Zanzibar starten på et mere langsigtet
CSR-samarbejde med SOS Børnebyerne.
“Vi kan godt lide tanken om, at vores knowhow
om energieffektive løsninger kan bidrage til at
bekæmpe klimaændringer og forbedre hverdagen for familier i udviklingslandene,” siger
Mette Brix, som er projektleder hos Solar.
Derfor har Solar og de andre partnere fra
energiprojektet i Zanzibar netop indgået endnu
en aftale, denne gang om et treårigt projekt, der
skal bringe solenergi til børnebyen i Hawassa i
Etiopien.

Udviklingsdynamo for lokalsamfundet

Strømforsyningen i Etiopien er ikke særligt stabil,
og de etiopiere, der har råd, investerer i generatorer, der forurener, larmer og koster mange
liter diesel at drive. Uden strøm er det svært for
børn at læse lektier om aftenen, og de mange
huller i strømmen næsten umuliggør brugen af
computere og anden elektronik i undervisningen
og andre steder.

”I SOS Børnebyerne arbejder vi os blandt
andet frem mod verdensmålene ved hjælp af
partnerskaber med virksomheder,” forklarer
Signe Gjervig, Corporate Relations Manager
hos SOS Børnebyerne. ”Vores partnerskaber er
langsigtede, og de skaber værdi for alle parter,”
siger hun.

Det nye solcelleprojekt vil sandsynligvis generere mere strøm, end børnebyen selv kan bruge.
Derfor vil børnebyens solenergiproduktion
formentlig blive forbundet med det offentlige
forsyningsnet, så eventuel overskudsenergi kan
komme lokalsamfundet til gode.

Blandt SOS Børnebyernes mange virksomhedspartnere er Solar, som i samarbejde med
Siemens og Ingeniører Uden Grænser har renoveret og opført solpaneler i børnebyen i Zanzibar.
Solenergi er med til at reducere børnebyens

Denne gang går partnerskabet et skridt videre og
inkluderer et samarbejde med en teknisk skole i
Hawassa. Her skal unge fra SOS Børnebyernes
forebyggende arbejde trænes i solenergi, og
Solar vil i samarbejde med Ingeniører uden
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Kilde: Verdensbanken ”Access to electricity”

Grænser hjælpe med at udvikle undervisningsmoduler til skolen. Læs mere om projektet på
s. 22-23.
“Da vi implementerede solceller i Zanzibar,
trænede vi medarbejdere i børnebyen i at
vedligeholde systemet. At donere solceller er en
ting. Deling af viden er noget helt andet og endnu
vigtigere. Derfor skal vi have endnu mere fokus
på deling af viden og ekspertise i Etiopien,” siger
Tore Haakonson, senior vicepræsident for CSR i
Solar Group.

Solar har fået nye erfaringer

Solar og de andre partnere har også selv fået en
masse ud af samarbejdet. Solar-medarbejder
Jacob Mortensen har for eksempel besøgt
Zanzibar flere gange i processen, og han har fået
en masse erfaringer med hjem. ”Det teknisk faglige niveau er på et helt andet plan, end vi er vant
til. I Zanzibar havde de hørt om solcelleteknologi,
men kendte ikke yderligere til det.”
For at undgå at medarbejdere og børn for
eksempel ikke overdækker solpanelerne, måtte

Jacob Mortensen starte med at give helt basal
undervisning i, hvordan solceller fungerer.
Der var også udfordringer i forhold til hældning
på og afkøling af solpanelerne, fordi solen brager
helt anderledes ned i Zanzibar end i Danmark.
Der skulle tages forbehold for svingende spændinger i strømmen, for et elnet, der kun virker af
og til, og så en markant anderledes arbejdskultur.
”Det var rigtig godt, vi var der sammen med
Ingeniører Uden Grænser og de erfarne folk fra
SOS Børnebyerne, som vidste, at man skulle
blive ved med at følge op og presse på,” mindes
Jacob Mortensen.
Signe Gjervig fra SOS Børnebyerne forklarer,
at erfaringerne fra Zanzibar og Etiopien for en
virksomhed som Solar potentielt kan være døråbner til et helt nyt marked. To tredjedele af alle
afrikanere har slet ikke strøm nu, mens verdensmål 7 fastslår, at vi skal sikre, at alle har adgang
til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en
overkommelig pris inden 2030.

MÅL NR. 17
PARTNERSKAB FOR HANDLING
Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun
realiseres gennem stærkt globalt samarbejde.
Blandt andet via forbedret nord-syd- og syd-sydsamarbejde, regionalt og internationalt samarbejde omkring videnskab, teknologi, innovation og
øget vidensdeling med gensidige aftalevilkår og
fremme af udvikling, overførsel, udbredelse og
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spredning af miljømæssig fornuftige teknologier
til udviklingslande på gunstige vilkår.
For SOS Børnebyerne hjælper partnerskaber
med private virksomheder os med at realisere
mange af FN’s Verdensmål.

Foto: Lene Godiksen
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UDDANNELSE ER VEJEN
UD AF FATTIGDOM
En af de mest effektive måder at forbedre menneskers liv er gennem
uddannelse. Solars samarbejde med
SOS Børnebyerne er med til at sikre en
bæredygtig udvikling i Etiopien ved at
tilbyde udsatte unge en uddannelse på
teknisk skole.

U

den skole er det svært at lære at læse og
skrive, umuligt at få en højere uddannelse
og meget svært at få et job. 28 millioner unge
etiopiere er arbejdsløse, og hvert år kommer nye
2,6 millioner unge ud på arbejdsmarkedet til en
usikker fremtid.
”Uddannelse er adgangsbilletten ud af fattig
dom. Der er for eksempel en tydelig sammen
hæng mellem, hvor mange år en pige har
gået i skole, og hvor mange børn hun føder og
børnenes sundhedstilstand. Uddannelse er en
investering, der tjener sig ind mange gange,”
siger Lene Godiksen, programansvarlig for
SOS Børnebyerne i Etiopien.

For få får en uddannelse

Problemet i Etiopien er, at alt for mange børn
og unge dropper ud af skole efter få år. Selv om
grundskolen er gratis, har mange forældre ikke
råd til at betale for skoleuniform og bøger.

I stedet for at gå i skole arbejder drenge i landbruget, mens piger bliver ansat som hushjælp i
byerne eller i udlandet for at tjene penge til deres
familier. Kun fire ud af ti børn gør indskolingen
færdig, og kun 15 % får, hvad der svarer til niende
klasses afgangseksamen.
”Det er en kæmpe udfordring at få en uddannelse
i Etiopien. Hvis du er vokset op i en fattig familie
eller hos en bedstemor, fordi dine forældre er
døde, bliver du tit tvunget ud at arbejde efter
få års skolegang. Som voksen har du ingen
kvalifikationer og kan kun tage daglejerjobs.
Derfor fastholdes du i et liv på et eksistens
minimum,” siger Lene Godiksen.

Et håndværk er lig med selvforsørgelse

I Hawassa i det sydlige Etiopien er Solar gået
sammen med SOS Børnebyerne om at sikre
uddannelse til socialt udsatte unge. Projektet kan
tilbyde de unge legater, så de kan uddanne sig
til for eksempel elektriker, smed eller tømrer på
Selam Awassa Technical and Vocational Training
College. Legaterne dækker elevernes ophold
på skolen i de to år, det tager at færdiggøre den
tekniske træning.
”En teknisk uddannelse, hvor du lærer et
håndværk, er den sikreste vej til selvforsørgelse
i et samfund som det etiopiske. De unge får
SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2017
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I Hawassa i det sydlige Etiopien samarbejder
Solar og SOS Børnebyerne om at sikre
uddannelse til socialt udsatte unge.

8,8 MIO. KR.
FRA BØRNENES
U-LANDSKALENDER

Overskuddet fra Børnenes U-lands
kalender i 2016 endte på 3.220.821 kr.
Hertil har Danida lagt et beløb oveni, hvilket
betyder, at der nu i alt er 8,8 millioner kr. på
vej til SOS Børnebyernes skoleprojekt i Dar
es Salaam i Tanzania.
Pengene skal forbedre skolegangen for
børn i den fattige forstad Chanika ved at
minimere elevantallet i de såkaldte kæmpe
klasser, efteruddanne lærerne og hjælpe
børn, der er droppet ud af skolen tilbage på
skolebænken igen.

kompetencer, som er umiddelbart brugbare, for
alle har brug for en mekaniker eller en elektriker.
Samtidig har de mulighed for at blive selvstændige og starte egen forretning,” forklarer Lene
Godiksen.

Udover interessen for selve lågekalenderen blev rigtig mange skoleelever
også undervist i det tilhørende undervisningsmateriale. Ifølge Danida har mindst
134.000 børn arbejdet med Børnenes
U-landskalender i undervisningen og på
den måde fået et indblik i børns vilkår i
Tanzania. Det tal gør årets undervisningsmateriale til det mest brugte Børnenes
U-landskalender-materiale nogensinde.

Hawassa tiltrækker fattige unge fra landet, der
håber at finde job i storbyen. Men for mange
bliver det ved drømmen, og de lever i stedet
et liv på kanten af samfundet som skopudser
eller tjenestepige. Solars CSR-projekt med
SOS Børnebyerne giver disse unge mulighed
for at skabe et bedre liv for sig selv og deres
fremtidige familie.
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 t partnerskab med værdi
E
Se hvordan din virksomhed kan tage
socialt ansvar og gøre en forskel for
udsatte børn gennem et partnerskab med
SOS Børnebyerne på:
sosbørnebyerne.dk/virksomheder

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

Foto: Terefe Gelawdios

Foto: Ida Mørck

S

heba* var kun et år gammel, da hendes mor
forlod hende. Hendes fars familie tog modvilligt den lille pige til sig, men de sørgede ikke
ordentligt for hende. Allerhelst ville de være fri for
en ekstra mund at mætte, og de gav kun Sheba
mad, hvis der var noget tilovers.
Uden kærlighed, omsorg og sund mad mis
trivedes Sheba. Da hun kom til SOS-børnebyen i
Jimma i Etiopien var hun underernæret, svag og
møgbeskidt. Det var tydeligt, at hendes slægtninge ikke havde taget sig ordentligt af hende.
I dag otte år efter har Sheba vokset sig til en sund
og klog 10-årig pige, der trives i sin SOS-familie
og som har store planer for fremtiden. Hun vil
uddanne sig til lærer og hjælpe børn med at få

indflydelse på deres eget liv. Inspirationen har
Sheba fået fra børnebyens Børneparlament, hvor
hun er er vicepræsident.
”Børn har ret til at blive hørt og ret til at udtrykke
vores meningen om alt det, der har med vores liv
at gøre. Tidligere fik vi alle det samme at spise til
frokost, men så forhandlede vi os frem til, at hver
familie selv kan lave sin egen frokost, efter hvad
børnene i den enkelte familie har lyst til at spise,”
fortæller Sheba stolt.
Giv børn som Sheba en tryg opvækst
Vi mangler faddere til børnebyerne i
Etiopien. Du kan oprette et fadderskab på
sosbørnebyerne.dk/fadder
*Barnets navn er ændret for at beskytte hendes privatliv

FAKTA OM ETIOPIEN
Etiopien

• Etiopien er cirka 25 gange så stort som Danmark, og der bor
over 99 millioner mennesker.
• 41 procent af Etiopiens befolkning er under 14 år, og der er
3,5 millioner forældreløse børn.
• En tredjedel af befolkningen lever for under 1,90 US dollar eller
knap 13 kroner om dagen.
• Mere end hvert fjerde barn er underernæret, og 40 procent af
alle børn udvikler sig ikke, som de skal, på grund af under- eller
fejlernæring.
• Kun 43 procent af alle børn gennemfører seks års skolegang.

