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Vi har ingen stakkels børn
Allerede fra før mine tre drenge kunne gå, var det tydeligt, at de hver især havde deres 
helt egen personlighed. De har hver især unikke interesser og behov, og som forælder 
er det opløftende og til tider overraskende at se dem vokse som mennesker. De 
kommer med observationer og idéer, som bygger på den måde, de hver især oplever 
verden. Lige så forskellige mine tre drenge er, lige så forskellige er de mange børn i 
SOS-børnebyerne. Ikke to er ens.
 
Det unikke ved SOS Børnebyerne er, at vi kender hvert et barn, vi hjælper. SOS 
Børnebyerne har ansvar for flere end 84.000 børn og unge verden over. 84.000 ene-
stående mennesker, som fortjener en tryg og kærlig opvækst.
 
Når SOS-mødrene og andet personale i børnebyerne hjælper de mange forældreløse 
og udsatte børn, er det derfor ikke den samme formel, som følges. Selvfølgelig har 
alle børn ret til omsorg, uddannelse og en god portion kærlighed, men barnets unikke 
personlighedstræk og særlige behov skal i fokus. Det giver nemlig børnene de bedste 
muligheder for at udvikle sig. Når et barn flytter ind i en børneby, kan det have mange 
barske oplevelser med sig i bagagen fra sit tidligere liv. Men vi må aldrig behandle 
barnet som en stakkel. For børn er ikke stakkels. Børn er børn – fyldt med potentiale.
 
SOS Børnebyerne skal minde børnene om, at de kan stole på sig selv og andre. Det er 
bestemt ikke en nem opgave, især ikke når børnene kommer fra en baggrund fuld af 
svigt og fattigdom.
 
Vi skal give børnene et liv, hvor de kan være børn. Når børn får lov at være børn og 
vokser op omgivet af tryghed og kærlighed, giver vi dem den bedste chance for at blive 
sunde og glade unge mennesker, der kan stå på egne ben, når de forlader børnebyen. 
Men vi kan kun gøre det med din hjælp. Det er din støtte, der giver børn og unge mulig-
heden for at leve et godt liv og forfølge de muligheder, som gør dem i stand til at løfte 
det lokalsamfund, de kommer fra. 

På side 16 kan du læse om nogle af de unge, der har fundet deres egen vej og skabt 
sig en fremtid – med en hjælpende hånd fra SOS Børnebyerne. 

Tak, fordi du støtter. 

Venlig hilsen

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne
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 A sja ligger og pludrer lidt i sin tremmeseng. 
Ude på den anden side af persiennerne 

er det 27 grader varmt, og folk på gaderne i 
Pristina pruster i heden. Sygeplejerskerne har 
givet lille Asja en lille lyserød hue på, så man 
kan se, at hun er en pige. Når hun græder, 
får hun en flaske. Ellers ligger hun mest og 
bobler i sin seng her på fødegangen på Pristina 
Universitetshospital. Asjas mor tog hjem for 
nogle dage siden, men hun tog ikke Asja med. 
Asja er seks dage gammel og allerede helt alene 
i verden.

Hvert år forlades omkring 50 nyfødte spædbørn i 
Kosovo af unge mødre, der ikke ser anden udvej. 
Mange steder i Kosovo er det stadig forbundet 
med stor skam at få et barn uden for ægteskab. 
Særligt i små lokalsamfund på landet kan en ung 
kvinde risikere, at familien slår hånden af hende, 
hvis hun beholder barnet. I Kosovo lever 30 pro-
cent af befolkningen under fattigdomsgrænsen. 
Her er ikke et socialt sikkerhedsnet, som der er 
i Danmark, og har kvinderne ikke deres families 

opbakning, kan det være umuligt at klare sig 
alene med et lille barn. 

Mevlude Bajra har været sygeplejerske på 
Pristina Universitetshospitals fødegang i 22 
år, men arbejder nu som socialrådgiver på den 
samme fødegang. Det er hende, der taler med 
de unge kvinder, når de kommer på hospitalet for 
at føde.

”Jeg har det tit som om, at det er min første dag 
på jobbet. For jeg har ikke vænnet mig til de 
triste skæbner endnu. De unge kvinder spørger 
mig, om de kan få hjælp fra staten – en bolig, et 
arbejde, pasning til deres baby, et eller andet. 
Men jeg må altid skuffe dem og sige nej. Jeg kan 
ikke hjælpe dem med støtte eller ydelser. Jeg 
kan ikke hjælpe med andet end trøstende ord,” 
siger Mevlude Bajra. 

28 dage på hospitalet
Tremmesengen på hospitalet er kun Asjas i kort 
tid. En nyfødt må ikke være på hospitalet i mere 

I KOSOVO: 
MØDRE FORLADER 
DERES NYFØDTE 
Hvert år bliver omkring 50 spædbørn i Kosovo forladt af deres mødre. Mange af baby-
erne ender hos SOS Børnebyerne, mens de venter på at få deres skæbne afgjort. 

Foto: Morten Mejnecke
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KONFLIKTEN I 
KOSOVO
Kosovo var en del af det 
tidligere Jugoslavien på 
Balkan halvøen. Kosovo og 
landområderne omkring 
Kosovo var i 90’erne ramt 
af blodige krigs handlinger, 
hvor 200.000 albanere  
flygtede ud af Kosovo. 
Ko sovo udråbte sig selv 
som en u afhængig stat 
den 17. februar 2008, men 
staten er ikke anerkendt af 
FN. Den 21. februar 2008 
anerkendte Danmark og en 
række andre lande Kosovo 
som en selvstændig stat.

SOS-moren Valdete 
passer på de små, som 

var de hendes egne.
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end 28 dage, helst langt mindre, ellers er der risiko 
for, at børnene tager varig skade. For personalet på 
hospitalet kan ikke give dem alt det, de har brug for. 
Sygeplejerskerne har travlt på fødegangen, så det er 
ikke altid, at de kan tage babyerne op, når de græder. 
Derfor er det vigtigt, at de nyfødte hurtigt bliver over-
leveret til nogen, der kan tage sig af dem døgnet rundt.
Fra hospitalet er der to veje videre i livet for Asja. Hun 
kan komme i en plejefamilie, eller hun kan komme til et 
af SOS Børnebyernes spædbørnshjem, hvor en SOS-
mor passer på hende.

Chancerne for at komme i en god plejefamilie er 
ikke store. Det er sjældent familier med overskud 
eller økonomisk stabilitet, der melder sig. Mange 
plejefamilier er fattige og den lille pose med offentlig 
støtte, der følger med et plejebarn, er ofte vigtigere 
end selve barnet. Forholdene hos nogle plejefamilier 
er så slemme, at børnene bliver fjernet igen. Der er 
ikke meget kontrol med, hvem der kan blive godkendt 
som plejefamilie, fortæller Vebi Mujku, der er chef for 
centeret for socialt arbejde i Pristina.

”Alle Kosovos børnehjem lukkede efter krigen, og vi 
var nødt til at finde andre løsninger for børnene. Jeg 
var selv en af dem, der efterlyste plejefamilier den-
gang. Det fortryder jeg i dag, for det er sjældent gode 
familier. Som myndighed er vores foretrukne løsning 
SOS Børnebyerne. Det kan jeg sige helt åbent, for 
SOS Børnebyerne er klart den mest pålidelige aktør, 
når det kommer til disse børn,” siger Vebi Mujku, der 
selv voksede op i et meget fattigt hjem.

Vanrøgtede børn finder nyt hjem hos  
SOS Børnebyerne
På spædbørnshjemmene i børnebyen i Pristina 
har både SOS-mødre og personale set, hvor skidt 
det kan gå børnene, der kommer i en dårlig pleje-
familie. Hvis det bliver opdaget, at et barn mistrives 
i en plejefamilie, bliver barnet overdraget til SOS 
Børnebyerne. Børnene fra de dårlige plejefamilier er 
ofte underernæ rede, fysisk underudviklede og mentalt 
hæmmede i forhold til deres alder. 

Børnelægen i børnebyen, Violeta Loxha, har gennem 
årene tilset mange af de spædbørn, der kommer fra 
plejefamilierne. De værste tilfælde er dem, hvor børn-
ene i lang tid ikke har haft rigtig kontakt til voksne.

TIM MANGLER  
SIN MOR
Nogle af børnene får også et 
permanent hjem i børnebyen 
i Pristina. Her vokser de op 
med en kærlig SOS-mor, 
indtil de er store og klar til at 
stå på egne ben. En af dem 
er Tim. Tim er tre år og har 
boet i børnebyen, siden han 
var tre uger gammel. Ifølge 
lovgivningen i Kosovo kan 
Tim ikke blive adopteret, før 
myndighederne finder hans 
biologiske forældre, der skal 
give tilladelse til, at han bliver 
bortadopteret. Tims biologi-
ske mor opgav desværre et 
falsk navn, da hun efterlod 
Tim hos myndighederne, 
så det har endnu ikke været 
muligt at finde hende. Men 
Tim trives i børnebyen, hvor 
både hans SOS-mor, lede-
ren af børnebyen og alle de 
andre SOS-tanter og SOS-
mødre står klar med kram 
og opmuntring. Tim bliver 
snart fire år, og så stopper 
myndighederne med at lede 
efter hans biologiske familie. 
Det betyder, at Tim får lov 
at blive hos sin SOS-mor og 
søskende, indtil han bliver 
voksen.

*Tims navn er ændret af hen-
syn til hans privatliv.

Jeg har et kæmpe ansvar for 
børnene, men det giver også 
så uendeligt meget tilbage, når 
du ser dem udvikle sig og blive 
glade børn, der knytter bånd og 
lærer at gå og tale,” 
– Valdete, SOS-mor for  
forladte nyfødte
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”De børn, de bliver som autister. Men de er ikke 
autister. De har bare været uden kontakt og 
stimuli så længe, at deres mentale sundhed ikke 
længere står til at redde,” siger Violeta Loxha.

Foruden Violeta står en psykolog, en pædagog, 
en diætist og en SOS-mor klar i børnebyen, når 
et barn fra hospitalet eller en plejefamilie over-
går til SOS Børnebyernes varetægt. Valdete 
er en af de tre SOS-mødre i Pristina, der 
udelukkende har til opgave at tage imod forladte 
babyer. 

En uvurderlig gave
Valdetes lange hår er altid sat op. Ellers får alle 
de små, tykke børnehænder fat i det, og de hiver 
til. Hun er med sine 34 år en af de yngre SOS-
mødre i Kosovo. Men hun har allerede sendt fem 
børn videre til deres adoptivforældre, mens fire 
børn stadig bor hos hende og hendes biologiske 
søn, Enes, i hus nummer tre i børnebyen i 
Pristina.

Hver morgen klokken syv står hun op og laver 
kaffe. Så sætter hun sig i køkkenet sammen med 
nattevagten og drikker af det varme krus, mens 
resten af husets små beboere vågner – en efter 
en. Nattevagten fortæller Valdete, om børnene 
har sovet godt. Hver SOS-mor får fri om aftenen, 
så de kan få en nat med uafbrudt søvn og være 
friske til næste dag. Når alle de små er puttet, er 
det SOS-tanterne, SOS-mødre under oplæring, 
som træder til i aften- og nattetimerne. Valdete 
har nemlig også brug for tid sammen med Enes. 
Enes er seks år, og han har boet i børnebyen 
med sin mor, siden han var to år.

”Enes ved godt, at han er en uvurderlig gave 
for disse børn, og han passer godt på dem. 
Personalet kalder ham ’vores bedste frivillige’, for 
han har styr på alle børnene, og han siger selv, 
at når han bliver stor, så vil han være lige som 
Ora – det er hende, der er leder af børnebyen,” 
griner Valdete.

Svært at sige farvel
Valdete passer på de små, som var de hendes 
egne. 

”Jeg har et kæmpe ansvar for børnene, men det 
giver også så uendeligt meget tilbage, når du ser 
dem udvikle sig og blive glade børn, der knytter 
bånd og lærer at gå og tale. Det er en stor glæde 
– en stor kærlighed. Det føles aldrig som andet 
end mine børn,” siger hun.

Børnene bor i børnebyen, indtil myndighederne 
har besluttet sig for, hvad der skal ske med hvert 
barn. De fleste bliver bortadopteret til familier i 
Kosovo.

”Det er altid svært at sige farvel til et barn, også 
selv om du ser dem gå herfra med deres nye 
forældre til et godt hjem. Vi laver altid en bog fuld 
af billeder, som barnet kan tage med sig videre. 
Så har de minder fra deres første år, som de kan 
gemme til den dag, hvor de begynder at stille 
spørgsmål eller gerne vil se det hele i en større 
sammenhæng. Så ved de, at de havde en god tid 
her hos os. Jeg skriver selv dagbog om børnene 
og klistrer billeder ind, så jeg aldrig glemmer 
dem. Den dagbog beholder jeg resten af livet,” 
siger Valdete. ■

Kosovo

PRISTINA

SERBIEN

MAKEDONIEN

GRÆKENLAND

MONTENEGRO

ALBANIEN

BULGARIEN

KOSOVO

ROMANIEN

BOSNIEN-
HERCEGOVINA

ITALIEN

FAKTA OM KOSOVO
• Der bor cirka 1,8 millioner mennesker  

i Kosovo.
• 30 % af befolkningen lever i fattigdom.
• Kosovo har den højeste børnedødelighed  

i Europa.
• 5 % af alle børn er fejlernærede.
Kilde: Verdensbanken, FN og Statistical Yearbook  
of the Republic of Kosovo 2016

SOS Børnebyernes  
personale kalder 

Valdetes 6-årige søn for 
”vores bedste frivillige"
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Ulf Skjernov har sammen med sin kone valgt at 
betænke SOS Børnebyerne i deres testamente. 
Det har givet ro i sindet at få styr på, hvor den 
sidste gave skal ende, fortæller Ulf Skjernov.

 Ulf Skjernov har støttet SOS Børnebyernes som frivil-
lig og SOS-fadder i snart et halvt århundrede. Så da 

han sammen med sin kone skulle tegne et testamente, 
var de enige om, at en del af deres arv skulle gå til SOS 
Børnebyerne.

”Selvfølgelig skulle det med i testamentet. Vi var enige 
om, at vores arv skulle hjælpe udsatte børn til et bedre 
liv,” siger Ulf og fortsætter: ”For mig handlede det også 
om at efterlade et godt aftryk i verdenen og om selv at 
være med til at bestemme, hvad der skal ske, når jeg 
ikke længere er her til at holde øje,” fortæller Ulf. 

Også parrets nuværende fadderbarn er betænkt i testa-
mentet: ”Vi fik ham i 2009, og i dag er han 16 år. Vi nyder 
at følge med i hans udvikling, og vi håber, at vores bidrag 
kan være med til at skabe rammerne for lige præcis den 
tilværelse, han går og drømmer om,” siger Ulf.

Der er stadig mange danskere, der ikke har tegnet et 
testamente. Uden et gyldigt testamente bliver arven for-
delt automatisk efter arveloven. 

”Jeg tror at, mange bliver bremset af tanken om at 
skulle til møde med en advokat. Folk tror, at det både er 
svært, dyrt og tidskrævende. Men vi havde en rigtig god 
oplevel se med det. Advokaten guidede os stille og roligt 
igennem det hele, og så tog det altså kun en time. Inden 
da snakkede vi selvfølgelig med vores børn om, at vi 
ønsker, at en del af arven skal gå til SOS Børnebyerne. 
Nu er testamentet lavet, og dét giver ro i sindet,” siger Ulf.

Hvad koster det? 
Hvis du vil betænke SOS Børnebyerne 
i dit testamente, hjælper vi dig med råd-
givning og gratis advokathjælp til opret-
telse af testamentet. SOS Børne byerne 
er desuden fritaget for at betale boafgift 
til staten, og du kan derfor være sikker 
på, at dine penge går ubeskåret til SOS 
Børnebyernes arbejde for forældreløse 
og udsatte børn ude i verden.

Hvor meget kan jeg selv bestemme? 
Vi behandler altid et testamente med 
stor respekt for din sidste vilje, og vi 
efterlever altid dine ønsker til brug af 
det testamenterede bidrag. Hvis du 
betænker SOS Børnebyerne i dit testa-
mente, så går din arv til det, du har 
ønsket i testamentet.

Er det svært at lave testa mentet om?
Det er ikke svært at lave et testamente 
om, men der er nogle gyldigheds-
regler, der skal følges. Det er derfor 
vigtigt, at du går til en advokat og får 
det gjort rigtigt, så testamentet sikrer 
dine nyeste ønsker for, hvem der skal 
arve dig. SOS Børnebyerne har ulykke-
lig vis tidlig ere oplevet, at et ugyldigt 
testamente har skabt knuder for både 
familie og SOS Børnebyerne.
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HVORDAN 
KOMMER JEG 

VIDERE? 
Har du spørgsmål til, hvordan du 
betænker SOS Børnebyerne i dit 

testamente, så kontakt Mette 
Sandager Löhndorf på e-mail 

msl@sosbornebyerne.dk 
eller ring 33 78 02 93.

ULF GIVER LIVET 
VIDERE EFTER 
SIN DØD

3 HYPPIGE 
SPØRGSMÅL
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BØRNEOPSPARING 
BLEV TIL 
BØRNEHAVE

SÅDAN STØTTER DU DIT 
FADDERBARN MED EN 
BØRNE OPSPARING
Hvis du opretter en børneopsparing, går pengene 
ubeskåret til dit fadderbarn. Giver du 100 kroner, 
modtager barnet altså, hvad der svarer til 100 kroner 
i det pågældende lands valuta. Du vælger naturligvis 
selv, hvilket beløb du ønsker at sætte ind på dit fad-
derbarns børneopsparing. Dona tionen bliver sparet 
op og udbetalt, når dit fadderbarn flytter hjemmefra.

Start en børneopsparing til dit fadderbarn på 
www.sosbornebyerne.dk/opsparing 
eller ring til SOS Børnebyerne på 33 73 02 33.
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I Malawi har to tidligere fadderbørn, tvillinge -
søstrene Alinafe og Sopani, brugt deres 
børneopsparing på at starte en børnehave.

 Tvillingerne Alinafe og Sopani flyttede ind i 
børnebyen i Mzuzu i Malawi, da de var otte år 

gamle. Selv om de er enæggede tvillinger, har deres 
drømme og forventninger til livet været vidt forskel-
lige. Sopani har uddannet sig til socialrådgiver, 
mens Alinafe har en uddannelse inden for hotel og 
catering. Nu har de fundet ud af, hvordan de ved 
hjælp af den børneopsparing, de modtog fra deres 
SOS-faddere, kan arbejde sammen og gøre begge 
deres drømme til virkelighed.

Børneopsparing blev til fælles drøm
Hoteldrift og arbejde med socialt udsatte lyder måske 
ikke umiddelbart som to oplagte forenelige størrelser, 
og Alinafes og Sopanis karrieretilgange var da også 
meget forskellige. Alinafe har altid drømt om egen 
forretning, få en fornuftig indtjening og derefter lade 
virksomheden vokse og beskæftige andre unge men-
nesker. Sopanis ambition har derimod været at få en 
uddannelse og derefter et arbejde i den sociale sektor. 

Alligevel så et samarbejde dagens lys, da Alinafe fandt 
ud af, at mange børn i deres lokalområde i alderen 
mellem to og fire år blev overladt til sig selv det meste 
af dagen uden opsyn fra voksne. Hun fremlagde ideen 
om at starte en lokal børnehave for Sopani, der var 
med på den. 

De to søstre havde brug for kapital til projektet, så 
da de fik udbetalt den børneopsparing, som deres 
SOS-faddere havde lavet til dem, besluttede de sig for 
at bruge den til formålet. Tilsammen havde de unge 
kvinder penge nok til starte børnehaven, og så gik det 
stærkt. Med børnehaven har tvillingerne nu skabt en 
fast indtægt for dem selv og syv ansatte, samtidig med 
at de passer en masse lokale børn, hvis forældre har 
mulighed for at gå på arbejde med ro i maven.

Det koster forældre 40 
kroner om måneden at 
have et barn i Alinafes 
og Sopanis børnehave.

Pigernes ambitioner stopper ikke ved 
børnehaven. De overvejer desuden at 

starte en skole, hvor børne havebørnene 
kan gå, når de bliver ældre.
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 Lugten af lort blander sig med en stank af brændende 
plastik, så det kan smages på tungen. Vi befinder os 

på en losseplads uden for Cambodjas næststørste by, 
Battambang. Her bor og arbejder et sted mellem 10 og 
20 familier, der lever af at samle gamle dåser og andet 
metal.

TV-vært og journalist Cecilie Beck, der i seks år har været 
ambassadør for SOS Børnebyerne, taler med 14-årige 
Lou, der går og stikker i en nyankommet bunke skrald.

JEG BLIVER 

RASENDE!
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CECILIE BECK: 
”BØRN SKAL IKKE 
SAMLE SKRALD!”
Som nyhedsvært og mangeårig SOS-ambassadør er Cecilie Beck  
vant til lidt af hvert, men alligevel blev hun vred og frustreret,  
da hun mødte 14-årige Lou fra Cambodja, der vokser op i et  
landskab af stinkende skrald.  

Foto: Rasmus Preston

”Jeg drømmer om at arbejde langt herfra. Min 
søster er flyttet til Thailand og arbejder ved græn-
sen,” fortæller Lou.

Lou har boet på lossepladsen, siden hun var fire 
år gammel og er et af tusindvis af cambodjanske 
børn, der slet ikke kan forestille sig en anden 
tilværelse end livet som børnearbejder. De 
hårdest ramte børn i Cambodja ender på gaden 
eller som børneprostituerede, mens mange 

slider sig selv ned på fabrikker eller som Lou på 
losseplads.

”Det her er så grundlæggende urimeligt. Jeg bli-
ver rasende. Børn skal ikke samle skrald. De skal 
gå i skole,” siger SOS-ambassadøren. 

En verden til forskel
To dage tidligere er Cecilie Beck ankommet til 
Cambodja og SOS-børnebyen i Battambang. 

11
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Her hænger modne mangoer på store træer, 
der skygger for regntidens varme sol. SOS-
ambassadøren er taget til det østasiatiske 
kongedømme for at sætte fokus på SOS 
Børnebyernes arbejde for forældreløse og 
udsatte børn. 

For godt et år siden trådte to forhutlede og 
underernærede børn ind ad porten til børnebyen. 
Thyda og Dara, som i dag er henholdsvis 6 og 8 
år, var blevet forladt af deres forældre og boede i 
mange år på gaden med deres bedstemor, hvor 
de sov på jorden under et halvtag, der blev brugt 
som carport.

”Det er de sødeste unger. De kom hertil for et år 
siden, og man kan se, de er ved at falde til. De er 
stille og tilbageholdende, men de virker glade,” 
siger Cecilie.

Under sin rejse til Cambodja tog Cecilie også 
forbi den carport, hvor børnene ofte overnattede 
med deres bedstemor.

”Det flød bogstaveligt talt med affald, der var 
vand overalt, når det regnede, og carporten var 
også hjemsted for slanger. Det er rædselsfuldt, 
at børn skal vokse op under den slags forhold,” 
fortæller Cecilie.

Det var ikke nogen tryg tilværelse, Thyda og 
Dara kom fra. Ingen af børnene kom i skole eller 
fik sund mad at spise. I stedet gik tiden med at 
arbejde, blandt andet ved at samle flasker og 
vaske tallerkner. Selv hvis alle i familien hjalp til 
med arbejdet, blev det sjældent til mere end lige 
nok til at betale for mere end et måltid mad. 

En tryg barndom i børnebyen
I børnebyen er Thyda og Daras lasede tøj blevet 
skiftet ud med rene bukser og bluser, og maverne 
er nu fulde. Børnebylederen fortæller, hvordan 
de kom til børnebyen underernærede, utrygge 
og beskidte, men at de lige så stille er ved at hele 
både mentalt og fysisk.

”Det er rart at se, hvordan de helt åbenlyst er 
trygge ved deres SOS-mor. Det er for eksempel 
tydeligt, hvordan Thyda trykker sig ind til moren, 
og lader hende stryge sig over håret, når hun har 
brug for nærhed. Man kan se, at det er ægte kær-
lighed, og begge børn virker glade og trygge,” 
siger Cecilie.

Også Dara virker til at være kommet godt på 
fode. På blot et år har han lært at læse, og denne 
aften læser han højt for Cecilie uden store van-
skeligheder. Inden han kom til børnebyen, havde 
han aldrig sat sine fødder i et klasseværelse. 

Op mod 20 
familier sover på 
lossepladsen, 
så de er klar til 
at samle skrald 
fra dagens første 
skraldebiler.

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 3 I 2017
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Thyda (tv.) 
og Dara 
blev forladt 
af deres 
forældre 
og boede i 
mange år 
på gaden 
med deres 
bedstemor. 

Lou har boet på lossepladsen i Battambang i 
Cambodja, siden hun var fire år gammel.

Cecilie Beck var populær på legepladsen, da hun 
besøgte en af SOS Børnebyernes tre grundskoler i 
Cambodja.

VIDSTE DU?

• SOS-ambassadørerne får ikke løn for 
deres arbejde for SOS Børnebyerne.

• Cecilie Beck er både SOS-fadder for et 
barn i Burundi og Indonesien.

• SOS-ambassadørerne skaber opmærk-
somhed om SOS Børnebyerne, og ofte 
samler de penge ind til arbejdet for foræl-
dreløse og udsatte børn. 

• Cecilie Beck har som ambassadør for 
SOS Børnebyerne de sidste mange år 
hjulpet med at sætte fokus på ECCO 
Walkathon, der er ECCO’s årlige indsam-
lingsgåture for børn og voksne.

De allerværst ramte børn får 
måske plads i børnebyen. Men 
som vi kan se her, er der stadig 
tusindvis af børn i Cambodja, 
der har brug for hjælp ”  
– Cecilie Beck

Et langt liv i andres affald 
Tilbage på lossepladsen er situationen en helt 
anden. 14-årige Lou bor sammen med sine fire 
søskende, i hvad der bedst kan betegnes som et 
hus af andres gamle affald og presenninger. Her 
sover de på en lille seng af træ. Skralde dyngerne 
og snavset i huset tiltrækker et væld af fluer, og 
der er en konstant summen omkring familien.

”På en god dag kan Lou og hendes fire søskende 
måske tjene 25 kroner tilsammen. Hvis ikke de 
får hjælp, så bor og arbejder de stadig på losse-
pladsen, når de bliver voksne, hvor de så kan få 
flere børn med samme skæbne,” fortæller Cecilie.

Lou sover på lossepladsen, så hun er klar til at 
samle skrald, når de larmende lastbiler, allerede 
klokken fem om morgenen, losser nye bjerge af 
affald af. Hun har først fri 13-14 timer senere, når 
de sidste skraldebiler ruller ind om aftenen.

Børnearbejde er et stort problem
Hver tredje barn i Cambodja arbejder ifølge FN 
som børnearbejdere, og der er er en stærk sam-
menhæng mellem fattigdom og udnyttelse og 
misbrug af børn. En voldsom statistik, der ikke 
kun skyldes udbredt fattigdom og mangel på 
viden om børns rettigheder og trivsel, men også 
en voksende migration ud af landet. 

Hvert år tvinges mange forældre til at forlade 
deres børn for at finde arbejde uden for 
Cambodjas grænser, og så bliver børnene ofte 
efterladt alene.

”De allerværst ramte børn får måske plads i 
børnebyen. Men som vi kan se, er der stadig 
tusindvis af børn i Cambodja, der har brug for 
hjælp. Jeg håber, at mange danskere vil støtte 
SOS Børnebyernes arbejde, så flere børn kan få 
en tryg opvækst, ” siger Cecilie. ■

*Børnenes navne er ændret af hensyn til deres 
privatliv.

Vi har stærkt brug for flere byfaddere til 
SOS-børnebyen i Battambang, Cambodja. 
Bliv byfadder på sosbornebyerne.dk
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HVOR 
LÆNGE  
ER JEG 
FADDER?
Selv om dit fadderbarn kan fejre sin 
18-års fødselsdag, betyder det ikke nød-
vendigvis, at dit fadderskab ophører. 
For ligesom unge i Danmark har dit fad-
derbarn muligvis brug for en hjælp ende 
hånd på vej ind i voksenlivet. 

 Det er de færreste danske unge, som helt må 
undvære hjælp fra deres forældre, når de 

fylder 18 år, og det er ofte heller ikke tilfældet for 
unge i en SOS-børneby. 

SOS Børnebyerne hjælper SOS-børnene, indtil 
de kan klare sig selv økonomisk og socialt. Derfor 
stopper fadderskabet ikke automatisk, når barnet 
fylder 18 år, men fortsætter om nødvendigt, mens 
barnet tager en uddannelse eller på en anden 
måde forbereder sig på voksenlivet. 

Når børnene bliver voksne, vil mange af dem 
resten af livet føle et tæt bånd til deres SOS-mor 
og den SOS-børneby, der i årevis har været deres 
hjem, men fadderskabet ophører senest, når 
fadder børnene fylder 23 år. Dermed sikrer SOS 
Børnebyerne, at børnene ikke snubler i livet, når 
de skal til at kalde sig voksne. Du får besked fra 
SOS Børnebyerne, når fadderskabet ophører, og 
bliver derefter tilbudt at blive fadder for et nyt barn.
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TEMA:  UDDANNELSE MOD FATTIGDOM16

SOS BØRNEBYERNE 
KÆMPER FOR UDDANNELSE 
PÅ MANGE FRONTER
Med et eksamensbevis i hånden åbner sig ofte et hav af muligheder. Det gør sig 
gældende i Danmark, men også i de mange udviklingslande, hvor SOS Børne-
byerne arbejder. SOS Børnebyerne driver og bygger skoler, men kæmper også 
politisk for børn og unges ret til uddannelse. 29-årige Ann Chreanns vej til succes 
begyndte med en håndværkeruddannelse på SOS Børnebyernes tekniske skole i 
Siem Reap, Cambodja. 

Foto: Jens Honoré

Håndværkeruddannelsen blev 
Chreanns vej ud af fattigdom
Som 17-årig blev Ann Chreann optaget på SOS 
Børnebyernes tekniske skole i Siem Reap i det 
nordlige Cambodja. Han kommer fra en familie 
af fattige risbønder, hvor forældrene kæmpede 
en daglig kamp for at skaffe mad til deres børn. 
De ti søskende i familien droppede ud af skolen 
en efter en for at arbejde i markerne og hjælpe 
med at forsørge familien. Men Ann Chreann ville 
noget andet med sit liv, og da han hørte i radioen, 
at forældreløse og unge fra fattige familier kunne 
ansøge om et legat til SOS-skolen, fik han styk-
ket en ansøgning sammen.

”Nogle medarbejdere fra skolen kom på besøg 
hjemme hos mine forældre. De kunne se, at vi 
var meget fattige og opfyldte kriterierne for at få 
støtte. Jeg var meget glad, da jeg kunne flytte ind 
på SOS Børnebyernes tekniske skole og begynde 
min uddannelse,” fortæller Ann Chreann.

Succes med egen virksomhed
For Ann Chreann blev håndværkeruddannelsen 
begyndelsen på et helt nyt liv og muligheden for 
at forsørge sig selv, sin hustru og lille søn – og 
give unge som ham selv en chance i livet. Da 
han var udlært, startede Ann Chreann sin egen 
virksomhed Ly Heng Light Company. Han tog 

kurser i iværksætteri og forretningsførelse, og 
hans håndværkerfirma voksede. I dag har Ann 
Chreann 12 ansatte, og han finder sine med-
arbejdere blandt sin gamle skoles elever.

På SOS Børnebyernes tekniske skole går der 
både elever som Ann, som er vokset op i lokal-
området og børn fra børnebyen. På den måde 
løftes uddannelsesniveauet i lokalsamfundet, 
samtidig med at børnene fra børnebyen bliver 
venner med de lokale børn.

Eleverne er efterspurgte
SOS Børnebyernes tekniske skole i Siem Reap 
tilbyder en etårig uddannelse, hvor eleverne 
bliver udlært i svejsning, blikkenslager-, el- og 
tømrerarbejde. Det første hold på 16 elever blev 
færdigt i 2005, og skolens elever har i dag et godt 
ry i hele Cambodja. 

”Eleverne får gode praktiske færdigheder ved at 
hjælpe med at vedligeholde og reparere SOS-
børnebyen, som er nabo til skolen. I løbet af de 
mere end ti år, som skolen har eksisteret, har vi 
skabt os et godt navn! I dag ringer de store hotel-
ler og byggefirmaer til os, når de skal ansætte 
dygtige håndværkere,” siger Pun Savann, rektor 
på skolen i Siem Reap.

Kampen for uddannelse er også politisk
Anns succeshistorie er bare et eksempel på, 
hvorfor skolegang og videreuddannelse er en 
topprioritet, når SOS Børnebyerne arbejder 
rundt omkring i verden, men arbejdet for at sikre, 
at børn og unge får en uddannelse, handler 
om mere end blot at bygge og drive skoler. 
Uafhængigt af politiske og religiøse interes-
ser arbejder SOS Børnebyerne også for at få 
verdens ledere og lande til at respektere børn og 
unges rettigheder. Det sker ved at tale forældre-
løse og udsatte børn og unges sag over for 
regeringer, myndigheder og andre magthavere 
både nationalt og internationalt. 

Eleverne går i skole fra mandag til lørdag. Skolen er en 
kostskole. De unge bor i to fælleshuse, hvor de selv står 
for madlavning og tøjvask.

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 3 I 2017
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OM FN’S 
VERDENSMÅL FOR 
UDDANNELSE
FN’s verdensmål for uddannelse 
består af 10 delmål. Delmål nummer 
fem angiver, at inden 2030 skal ulig-
hed mellem kønnene i uddannelse 
afskaffes, og der skal sikres lige 
adgang til alle niveauer af uddan nel-
se og erhvervsundervisning for de 
mest udsatte, herunder mennesker 
med handicap, oprindelige folk og 
børn i sårbare situationer.

Som 29-årig har Ann Chreann 
sin egen byggevirksomhed 
med 12 ansatte.
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SÅDAN BLEV NEILAS 
DRØMMEUDDANNELSE 
TIL DRØMMEJOBBET
Neilas drøm er gået i opfyldelse. I 2015 
var den unge kenyanske kvinde i gang 
med at uddanne sig til kok og tjener på 
SOS Børnebyernes tekniske skole i Nai-
robi. I dag arbejder hun på et fint hotel.

 Når man kigger på Neila, er det ikke til at se, at 
hun er vokset op i et skur i en af verdens stør-

ste slumområder. Den unge kenyanske kvinde 
er iført hvid køkkenuniform, og håret er nydeligt 
dækket af et hårnet. 

For to år siden interviewede SOS Børnebyerne 
Neila, der dengang var elev på SOS Børne-
byernes tekniske skole i Nairobi, hvor hun tog sig 
en erhvervsuddannelse som tjener og kok. Neila 
er vokset op i et slumområde i Kenyas hovedstad 
Nairobi med sin søster og hiv-smittede far, og 
uden en uddannelse havde det været næsten 
umuligt forestille sig en bedre fremtid.

”Jeg er glad og stolt, over det jeg har opnået. Der, 
hvor jeg vokser op, er der ikke mange, der får en 
chance for at få en uddannelse. Jeg vil bevise 

over for verden, at uanset hvor du er fra, og hvem 
du er, så kan du udleve dine drømme. Nogle 
gange har du bare brug for en hjælpende hånd,” 
fortalte Neila i 2015.

Gennem Neilas opvækst har SOS Børnebyerne 
desuden støttet familien med medicin til hendes 
far, og søstrene har fået undervisning i, hvad det 
vil sige at leve med et hiv-smittet familiemedlem.

SOS Børnebyerne Norge og det norske fagblad 
Yrke mødte Neila i foråret, og i dag er hun ansat 
på et hotel, hvor hendes arbejde blandt andet 
består i at lange kopper med kaffe over disken 
som hotellets barista. Hun bor nu ikke længere i 
slummen, men er flyttet til en lille landsby uden 
for Nairobi, og Neila drømmer nu om at starte sin 
egen kaffebar i kystbyen Mombasa.
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”Som humanitær børneorganisation er det vig-
tigt, at vi giver udsatte og forældreløse børn en 
stemme. Vi hjælper dem med at blive hørt. Derfor 
arbejder SOS Børnebyerne på at påvirke landes 
regeringer, så børnene ikke bliver glemt. Vi 
fortæller blandt verdens ledere, at det er vigtigt at 
huske, at forældre løse børn og unge har samme 
rettigheder til blandt andet skolegang og en tryg 
barndom som alle andre børn og unge. Vi var 
blandt andet meget aktive, da FN’s verdensmål 
for bæredygtig udvikling 2030 skulle besluttes i 
New York,” fortæller Mads Klæstrup Kristensen, 
direktør for SOS Børnebyerne. 

Verdensmålene består af 17 globale mål og blev 
i 2015 vedtaget af verdens regeringsledere og 
skal frem til 2030 guide verdens lande mod en 
mere bæredygtig udvikling for både mennesker 
og planeten. 

Mål nummer fire skal sikre alle lige adgang til 
kvalitetsuddannelse og fremme alles mulighed 

for livslang læring. Dette gælder også for for-
ældreløse børn og børn, der risikerer at blive 
forældreløse, og her har SOS Børnebyerne haft 
en finger med i spillet. 

”SOS Børnebyernes fortalerarbejde over for
FN var medvirkende til, at uddannelse til børn i 
udsatte situationer er blevet et af verdensmål-
enes hovedfokus. Det er vigtigt, at SOS Børne-
byerne taler fattigdomsbekæmpelse og børn og 
unges sag over for verdens ledere. Bæredygtige 
og langsigtede løsninger for bekæmpelse af 
fattigdom kan ikke løses ved humanitære organi-
sationers støtte alene, men skal også komme fra 
ansvarlige virksomheder og regeringer verden 
over,” siger Mads Klæstrup Kristensen. ■

100 
tekniske skoler verden 

over bliver drevet af 
SOS Børnebyerne
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▲ 2015 Mama Asha giver en sprællende Christoffer en flyvetur. ► 2017 I dag er Christoffer næsten tre år gammel.

FAKTA OM TANZANIA 
• Tanzania er mere end 20 gange så stort som Danmark, 

og der bor 53,5 millioner mennesker i Tanzania.
• 45 % af Tanzanias befolkning er under 14 år.
• Der er 2,6 millioner forældreløse børn i landet. 
• 5 % af alle tanzaniere mellem 15 og 49 år lever med hiv 

eller aids, og 810.000 børn har mistet en eller begge 
forældre til aids.

 Christoffer sidder på skødet af Mama Asha. 
Hans lille hånd aer kærligt hendes arm, 

mens hun fortæller, om dengang Christoffer kom 
til børnebyen i Dar es Salaam i Tanzania. 

”Han var ikke mere end halvanden måned gam-
mel, da han kom til børnebyen. Hans mor var 
alene med ham og meget fattig. Hun magtede 
ikke at tage sig af den lille dreng, så hun kontakt-
ede de sociale myndigheder og bad om hjælp,” 
fortæller Asha, der fik ansvaret for den nyfødte.

Christoffer var meget tynd, da han kom til børne-
byen, så Asha tog ham jævnligt med til lægen 
for at få ham kontrolvejet og tjekket. Kort tid efter 
han flyttede ind i børnebyen, begyndte han at 
tage på i vægt. ”Han trængte bare til en masse 
mad og kær lighed”, siger Mama Asha og giver 
Christoffer et kærligt klem. 

I dag er Christoffer næsten tre år gammel. Inden 

længe skal han begynde i SOS-børnehaven, der 
ligger i børnebyen. Han løber tit derhen og leger 
med de andre børn, men når han bliver træt, 
kommer han hjem til Mama Asha for at hvile sig. 

Christoffer er den næstyngste i børnebyen, så 
han er meget populær blandt de ældre børn. 
Nogle gange får han lov til at komme op at sidde 
på ryggen af en af de store piger, mens hun går 
rundt og leger og snakker. Han falder tit i søvn, 
når han sidder der og følger med i legene.

I det hele taget elsker Christoffer at følge med 
i tingene, siger Mama Asha: ”Han er meget 
nysgerrig af natur. Når vi har gæster i børnebyen, 
er han næsten altid den første af børnene til at 
stille sig op og kigge på de nye. Han er en meget 
tillids fuld ung mand.” 

*Christoffers navn er ændret af hensyn til hans 
privatliv.

Tanzania
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HAR DU IKKE 
HØRT FRA 
DIN SOS-
BØRNEBY?
FADDERRAPPORT. Har du endnu  
ikke modtaget din sommer rapport 
med nyt om dit fadderbarn eller din 
børne by senest den 1. september, 
håber vi, at du vil kontakte os via 
e-mail eller telefon – så sørger vi for, 
at du får eftersendt rapporten.

E-mail : info@sosbornebyerne.dk
Tlf : 33 73 03 33
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FLERE KAN BLIVE FADDERE
FÆLLESSKAB. Når et barn flytter ind i en SOS-
børneby, skal der være styr på de helt basale 
ting. Barnet skal have tag over hovedet, tøj på 
kroppen, mad i maven, skolegang og omsorg fra 
en SOS-mor, og det hele koster penge. Derfor 
har SOS Børne byerne internationalt besluttet 
at øge antallet af faddere for hvert barn i bør-
nebyen. Et barn kan nu have op til 15 faddere 
fra lande rundt om i verden. Tidligere var tallet 
12. I realiteten er antallet dog langt mindre. For 
børnene er det spændende, at de har faddere 
fra forskellige lande. De får hilsner, og børnene 
ved, at der er menne sker rundt om i verden, der 
tænker på dem. Ud over pengene fra fadderne 
finansieres udgifterne til en vis grad også af 
lokale bidrag i det land, hvor børnene bor.

Når et barn har flere faddere, er det også med til at 
sikre barnet, hvis der er en fadder, der melder fra. 
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GAMLE FRIMÆRKER 
GØR GODT
DONATIONER. For de fleste er 
frimærker bare små papirlapper, der 
ryger i skraldespanden, når konvolut-
ten er åbnet. Men den brugte franke-
ring er ikke værdiløs. Frimærkerne 
kan nemlig sælges til samlere, og det 
har årligt givet titusindvis af kroner til 
SOS Børnebyerne. 

Sådan gør du
Send dine brugte frimærker til  
følg ende adresse:  
SOS Børnebyerne
Amerikavej 15 C, 2. sal
1756 København V  
Mærk kuverten: Frimærker
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LOKALFORMAND: ”DET SKAL OGSÅ 
VÆRE HYGGELIGT AT VÆRE FRIVILLIG”
Når der bliver samlet penge ind til 
forældreløse og udsatte børn i SOS 
Børnebyernes lokalgruppe i Aalborg, 
bliver der brugt en masse krudt på, at 
de frivillige har det godt. ”Det er hygge-
ligt at lære nye mennesker at kende,” 
lyder det fra Hanne Winkel Sigsgaard, 
formand for lokalgruppen. 

 Vi holder årligt en sommerfest, og så samles vi 
til julehygge i december. Det er rigtig hygge-

ligt. Som frivillig skal det sociale også i fokus,” 
fortæller Hanne Winkel Sigsgaard, formand for 
Aalborg lokalgruppe.

I år er lokalgruppens frivillige inviteret til havefest 
hjemme hos lokalgruppens tidligere formand, 
Kirsten Stub Petersen.

Hanne mener nemlig, at det er vigtigt, at man 
lærer hinanden at kende, når man bruger tid 
sammen som frivillig.

Et stærkt sammenhold
Frivilligt arbejde er en god måde at møde nye 
mennesker, fortæller Charlotte Henriques, der er 
frivilligkoordinator for SOS Børnebyerne.

”Uanset om man er frivillig i en lokalgruppe, 
fri villig på kontoret i København eller ungdoms-
frivillig, er frivilligt arbejde en god måde at møde 
engagerede og inspirerende folk på. Som frivillig 
i SOS Børnebyerne gør man jo en stor forskel for 
forældreløse og udsatte børn, men det er også 

vigtigt, at det er hyggeligt og sjovt at være frivil-
lig,” fortæller Charlotte og fortsætter:

”Jeg oplever tit, at der er et stærkt sammenhold 
blandt de frivillige. Folk er dedikerede og har det 
også sjovt.”

Alle er velkomne
I Aalborg lokalgruppe mødes de en gang om 
måneden. Gruppen består af en laborant, 
en pædagog, en tidligere bankrådgiver, flere 
skolelærere, mens Hanne selv arbejder som it-
projektchef. Alle skal føle, at de er velkomne. Til 
møderne skiftes de til at tage kage og kaffe med. 
Når der starter en ny frivillig, er det formanden, 
som typisk hjælper den frivillige i gang.

”Vi har altid brug for flere, der vil give en hjælp-
ende hånd. I Aalborg Lokalgruppe arrangerer 
vi typisk fiskedamme, tombolaer og loppesalg. 
Desuden forsøger vi at finde nye faddere på 
loppemarkeder, messer og andre lokale arrange-
menter,” fortæller Hanne. 

Sidste år samlede lokalgruppen 25.000 kroner 
ind, men i år vil de gerne nå op på 30.000 kroner.
”Vi håber på, at kunne invitere til en gourmet-
velgørenhedsmiddag, og så arbejder vi på at 
arrangere foredrag, hvor overskuddet går til SOS 
Børnebyernes vigtige arbejde,” siger formanden.

Grafik Sofie Hoffmann. Foto: SOS Børnebyernes lokalgruppe i Aalborg

SOS Børnebyerne mangler frivillige. 
Kontakt frivilligkoordinator Charlotte Henriques 
via e-mail på ch@sosbornebyerne.dk eller  
ring til 33 73 02 43.

Ungegrupper
Lokalgrupper

Ungegrupper
Lokalgrupper
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Annette Bovin og Sanne Fonager Jensen fra Nyhavn Rejser tog i februar til børne-
byen i Dar es Salaam for med egne øjne at se, hvilken forskel samarbejdet mellem 
Nyhavn Rejser og SOS Børnebyerne gør for udsatte og forældreløse børn.

Foto: Rasmus Preston

 Det er eftermiddag i SOS-børnebyen i Dar es 
Salaam i Tanzania. Den stikkende sol er ende-

lig afløst af en mere afdæmpet varme, og mellem 
de 12 identiske familiehuse springer legende 
SOS-børn rundt, inden solen om lidt går ned. 

Annette Bovin og Sanne Fonager Jensen følger 
smilende med i boldspillene, mens de går op 
mod et af familiehusene. Flere børn vinker ivrigt 
til Annette og Sanne, mens de modigste kommer 
hen og holder dem i hånden. Børnene kan huske 

de to danskere fra i formiddags, hvor Annette og 
Sanne besøgte SOS-børnehaven. De to kvinder 
har slæbt en ekstra kuffert med fra Danmark fyldt 
til bristepunktet med legetøj og kan dermed frem-
trylle sæbebobler, hjerteformede balloner og kalej-
doskoper til stor fornøjelse for de mindste børn. 

Kom til børnebyen på en lodseddel
Derhjemme arbejder Annette og Sanne hos 
rejseselskabet Nyhavn Rejser, der i 2016 indgik 
et samarbejde med SOS Børnebyerne. Som en 
af SOS Børnebyernes hovedpartnere støtter 
Nyhavn Rejser over en treårig periode børnebyen 
i Battambang i Cambodja og børnebyen her i Dar 
es Salaam i Tanzania. 

For Nyhavn Rejser er medarbejderinvolvering 
et vigtigt element i samarbejdet. Derfor trak 
rejseselskabet til julefrokosten lod om, hvem der 
skulle med til Dar es Salaam. Annette og Sanne 
vandt lodtrækningen. Til daglig sidder de i hver 
sin afdeling med vidt forskellige arbejdsopgaver, 
men denne uge tilbringer de så godt som hvert 

I Danmark arbejder Annette og Sanne (th.) hos rejsesel-
skabet Nyhavn Rejser, der som en af SOS Børnebyernes 
hovedpartnere støtter børnebyen i Battambang i Cambodja 
og her i Dar es Salaam i Tanzania.

"BØRNEBYEN ER
SOM EN OASE" 
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FØLG SOS BØRNEBYERNE PÅ

et vågent øjeblik sammen i den østafrikanske 
millionby. 

Til middag hos SOS-mor Tulipo
Hele dagen har de været omgivet af smilende og 
legende børn i børnebyen, og nu er de inviteret 
til aftensmad hos Mama Tulipo og hendes seks 
børn. Det bliver en helaftensfornøjelse. Mens 
bønner ne koger, folder Annette papirblomster 
med et par af pigerne, og Sanne viser, hvordan 
man med telefonen kan sætte kaninører og 
klovne næse på et billede af sit eget ansigt. Der 
bliver grint og snakket på en blanding af engelsk, 
dansk og swahili.

Middagen forstærker den følelse af tryghed, som 
Annette og Sanne har følt sig mødt af dagen 
igennem: ”Det, der gør størst indtryk på mig 
under middagen, er at se, hvor hjemligt det hele 
føles. Det minder om en helt almindelig familie,” 
siger Sanne, og Annette fortsætter: ”Jeg har den 
dybeste respekt for SOS-mødrene. De vier hele 
deres liv til børnene.”

Stolte medarbejdere vender hjem
I løbet af turens fem dage besøger de to kolleger 
desuden skoler med over 300 elever i klasserne 
og SOS Børnebyernes projekter for fattige fami-
lier i slumområdet Chanika. Det er dog den livs-
glæde og tryghed, de bliver mødt af i børnebyen, 
der gør størst indtryk på Annette. 

”Børnebyen er som en oase. Glade, legende 
unger og nogle voksne, som bare elsker dem. 
Derfor har det også været en meget stor kontrast 
at se, hvor de kommer fra eller kunne være 
kommet fra. I slumområderne handler det om at 
overleve,” fortæller Annette. 

Også Sanne tager hjem til Danmark med en 
stolthed over sin arbejdsplads' engagement. 
”Det er fantastisk, at vi er med til at støtte de her 
projek ter. Nu har jeg set med egne øjne, hvor 
meget det ,vi giver, hjælper,” siger hun. 

*Salvius’ navn er ændret af hensyn til hans 
privatliv.

Sanne (tv.) og 
Annette fra Nyhavn 
Rejser har slæbt 
en ekstra kuffert 
med til Tanzania 
fyldt med sæbe-
bobler og balloner 
til stor fornøjelse 
for børnene.

Det var med stolthed 
og et kæmpe smil på 
læben, da Salvius 
viste Annette og 
Sanne de mange 
gode lege, som 
han og hans SOS-
søskende leger i 
børnebyen.
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SOS Børnebyerne har 
hjulpet tusinder af børn 
og familier i Nigers Diffa-
region og Borno-området i 
Nigeria. Et af de børn er fem 
må neder gamle Eby og hen-
des familie, som flygtede 
fra terrorbevægelsen Boko 
Haram. SOS Børnebyerne 
hjælper blandt andet med 
at give småbørnsmødre og 
deres underernærede børn i 
flygtningelejre lægehjælp og 
fødevarer. Børnene tilbydes 
desuden trygge væresteder 
i børnevenlige områder.

SAMMEN HJÆLPER 
VI BØRN, DER 
STÅR ALENE
Alle børn har brug for tryghed. For forældre løse 
og udsatte børn er behovet for tryghed enormt. 
De har ofte mistet alt, har ar på sjælen og har 
oplevet ting, som ingen børn bør opleve.

Børn har ret til skolegang, adgang til læge hjælp 
og en kærlig familie, og derfor hjælper SOS 
Børnebyerne forældreløse og udsatte børn 
verden over til en tryg barndom. 

HJÆLP BØRN 
SOM EBY 
Støt SOS Børnebyernes 
arbejde for forældreløse og 
udsatte børn. 

SMS 
Send SOS til 1910, så donerer 
du 150 kr. (+alm. trafiktakst) 
til SOS Børnebyerne over din 
næste mobilregning.

MobilePay
Send et valgfrit støttebeløb via 
MobilePay til 61 97 95 08.


