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Man siger, at man ikke kan redde hele verden. Det passer!
Klimaforandringer, global strukturel ulighed og en verdensomspændende flygtningekrise – kloden står over for massevis af udfordringer, som hjælpeorganisationer kan
give sig i kast med, når verden skal forbedres. Enorme udfordringer, som mildest talt
virker uoverskuelige og komplekse at forstå.
Og for hver problemstilling er der en organisation, der har specialiseret sig i at løse
den. Når en katastrofe rammer, er Røde Kors verdensmestre i nødhjælpsarbejde,
Amnesty International er dygtige rettighedsforkæmpere, og SOS Børnebyerne får
en topplacering, når forældreløse og udsatte børn har brug for omsorg. For organisationerne skal ikke være gode til det hele.
Det giver også danskerne mulighed for at støtte den sag, der ligger deres hjerte
nærmest. Vi bliver ofte spurgt om, hvorfor vi ikke støtter hjemløse i Danmark. Vores
fokus er verdens mest udsatte børn, og de findes ikke i Danmark. Samtidig er der
en lang række andre organisationer, som er bedre til at hjælpe danske hjemløse. Vi
kender vores begrænsninger.
SOS Børnebyernes kerneopgave er nemlig at sørge for, at børn over hele verden
modtager daglig omsorg og en tryg opvækst – både i og udenfor børnebyerne. Et
kærligt hjem til alle børn. Det er ikke en nem opgave, men en klar mission. Og vores
klare fokus er en del af SOS Børnebyernes succes. Vores faddere støtter et barn
eller flere børn i en børneby med skolehjælp, voksenomsorg og en varm seng at
sove i, imens fattige familier i det omkringliggende samfund får hjælp. Det er til at
forstå.
Når du støtter SOS Børnebyerne, behøver du ikke nødvendigvis at forholde dig til
komplekse verdensomspændende problematikker, internationale politiske kriser
og FN’s Verdensmål. Når du støtter, får du en indgang til de komplekse emner og
problematikker gennem noget meget konkret – medmenneskelighed og muligheden
for at hjælpe det enkelte barn. Barnet er i fokus. Selvom vi også arbejder med
menneskerettigheder og uddeler nødhjælp, så er det altid den langsigtede opgave
med at sikre omsorg for forældreløse og udsatte børn, som er SOS Børnebyernes
vigtigste opgave.
Tak, fordi du støtter vores mission for at give børn en tryg opvækst.
De varmeste hilsner

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne
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”Vi var i børnebyen i tre dage, så vi kom
lidt tættere på hinanden, efterhånden som
Nood fandt ud af, at ham der den høje uden
hår, han kan spille fodbold, han kan tegne
og trylle mønter ud ad næsen,” siger Søren
Pilmark om mødet med sit fadderbarn.

SØREN OG SUSANNE PILMARK
HAR HJULPET FORÆLDRELØSE
BØRN I 20 ÅR
Skuespilleren Søren Pilmark og hans
kone Susanne var for nylig i Laos med
SOS Børnebyerne. Her oplevede de,
hvordan fattige familier må knokle for
føden, og hvordan børn efterlades på
kummerlige børnehjem. Og så var der
især en helt speciel dreng, parret glædede sig til at møde.

landets økonomi ifølge Verdensbanken en af de
hurtigst voksende. Fattigdom i Laos er faldende,
men til gengæld stiger uligheden stadig. Isoleret
langt ude på landet og væk fra byerne, er der
mange, der ikke mærker noget til opsvinget. De
er daglejere, bor i skure af bambus og får deres
drikkevand fra den grumsede flod, som de også
fisker, bader og vasker tøj i. Der er ikke skyggen
af et eventyr for rigtig mange mennesker i Laos.

Tekst: Lisbeth Svalgaard · Foto: Lars Just

”De mennesker er meget fattige. Der skal man
lige tage en dyb indånding og passe på ikke at
blive for overvældet over, hvor sølle det er, så
man kan møde dem med værdighed,” fortæller
Søren Pilmark, der i marts var i Laos sammen
med SOS Børnebyerne.

N

år man kigger ud over Laos, ligner landskabet begyndelsen af et eventyr. Grønne,
bløde bjerge putter sig i disen, så langt øjet rækker. Ved bjergenes fødder snor Mekongfloden
sig, brun og grumset, mens lange træbåde lydløst skyder gennem vandet. Laos er omringet af
hele fem landegrænser, men det føles som om,
landet er uendeligt. Som om tiden står stille.
Men Laos er alt andet end gået i stå. Der bygges vandkraftværker, en togstrækning til Kina
er undervejs, turisterne flokkes, og faktisk er
SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2018

Søren og Susanne Pilmark er ambassadører
for SOS Børnebyerne, og er taget til Laos for at
sætte fokus på, hvordan fattigdom påvirker en
stor del befolkningen, og hvordan SOS Børnebyerne arbejder for at hjælpe børn og familier i
landet.
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Går i skoven efter mad

700 børn overladt til sig selv

Familien bor i et lille bambus-skur, og ofte må
de gå i skoven for at lede efter mad. De henter
vand ved floden og ejer ikke meget mere end lidt
køkkengrej og de tæpper, de sover på om natten.
Mange familier i Laos lever under ekstremt fattige kår.

”Vi var inde på en af sovesalene, hvor sengene
stod helt tæt. Der lå to syge piger alene i mørket,
der lugtede mærkeligt, og det var i det hele taget
ikke noget rart sted at være,” fortæller Susanne.

”Det bliver mere virkeligt, når man er der selv.
Alle har set reklamerne for forskellige organisationer, der viser mennesker i nød, så det kan man
måske blive immun over for. Men det er en helt
anden oplevelse at stå midt i det,” siger Søren, da
han sammen med Susanne besøger en familie
med to små børn.

SOS Børnebyerne starter i 2018 med at støtte
udsatte familier i Laos, så fattigdom ikke splitter dem ad og efterlader børnene alene. Alt for
mange børn i Laos kan ikke bo hos deres forældre, fordi forældrene enten er døde, migrereret til
andre lande i håbet om en indtægt eller simpelthen fordi de er for fattige.
”Når man møder mennesker, der lever under så
barske vilkår, oplever man også, hvor lidt der
skal til for at hjælpe dem. Det er næsten ingenting! Den familie, vi mødte, vil få hjælp af SOS
Børnebyerne i form af en gris. For grise får pattegrise, som den lille familie kan sælge. Og det
vil give familien en markant forbedret hverdag, at
de får den gris. Det sætter virkelig ens eget liv i
perspektiv,” siger Susanne.

Vidste du, at det er Søren Pilmark, der lægger
stemme til SOS Børnebyernes officielle
telefonsvarer?

20

På rejsen besøger Søren og Susanne et skolehjem, hvor der bor 700 børn. Skolehjemmet er en
blanding af et hjem for forældreløse børn og en
kostskole for børn, hvis familier bor langt fra en
skole. Her går børnene i skole om dagen og får
undervisning, men om aftenen og natten er de
overladt til sig selv uden voksne. Tøjvask, mad,
lektier og sovetider må de selv sørge for, og de
bor under kummerlige forhold.

”Et sted som det skolehjem, vi så, er jo tit det
eneste alternativ for forældreløse børn eller børn,
hvis forældre ikke kan tage sig af dem,” konstaterer Søren.

Et løfte for livet

Søren og Susanne har støttet SOS Børnebyerne
i 20 år med bidrag og som faddere. Gennem
årene har de haft fire fadderbørn, og i Laos bor
deres femte fadderbarn - lille Nood på bare syv
år. Ham så Søren og Susanne især frem til at
møde.
”Vi havde tuscher med som en lille gave, og så
sad vi og tegnede sammen og ’talte’ lidt med
hinanden gennem tegningerne. Det er en lidt sjov
blanding af, at vi jo ikke adopterer ham, men alligevel hjælper ham med at få et trygt hjem, hvor
han vokser op hos en familie. Det føltes rigtig rart
lige at sige hej til ham,” fortæller Søren.
Noods forældre døde, da Nood var lille. Noods
bedsteforældre tog ham og hans fire søskende

2003

TROFASTE STØTTER

I 20 ÅR

1998

De støtter
løbende SOS
Børnebyerne.

Søren bliver
en del af SOS
Børnebyernes
bestyrelse for en
toårig periode.

Søren og Susanne
begynder at støtte SOS
Børnebyerne. Deres
første donation er på
2.800 kr.
SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2018
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til sig, men blev hurtigt klar over, at bedsteforældrene både var for gamle og for fattige til at tage
sig af fem børn. De tog kontakt til de laotiske
myndigheder, som derefter kontaktede børnebyens leder.
Heldigvis var der plads til søskendeflokken i
børnebyen, men Noods bedsteforældre syntes,
at han var for lille til at forlade dem og skifte

familie endnu en gang. Dengang var han kun to
år gammel. Derfor lovede lederen af børnebyen,
at Nood måtte komme og bo i børnebyen efter et
år hos bedsteforældrene. Bedsteforældrene gav
ham navnet Nood, der betyder ’løfte’ på lao, efter
det løfte, de fik af SOS Børnebyerne.

All you need is love

I dag bor Nood og hans fire søskende i det

Der var en markant forskel
på skolehjemmet og SOSbørnebyen,”
– fortæller Søren Pilmark om besøget på en
kostskole, som også fungerer som et hjem for
forældreløse børn.

Susanne starter
som SOS-frivillig to
gange om ugen. De
bliver faddere for Ang,
Arundhathi og Felix fra
henholdsvis Thailand,
Indien og Peru.

2007

2008
På en privat rejse besøger de børnebyen i
Jakarta, Indonesien.

2010
De besøger
børnebyen på
Zanzibar.
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Om søndagen samles
børnebyen og leger. Ballonerne
er fyldt med mel – og hvis
man er heldig, er der også en
seddel med en vittighed eller
en gåde, når man stikker hul på
ballonen.

samme hus i børnebyen og har den samme
SOS-mor. Tre gange om året rejser deres bedsteforældre til børnebyen for at besøge deres
børnebørn, så de stadig kan være en familie.
Mødet med både Nood i børnebyen og børnene
på skolehjemmet bekræfter Søren og Susanne i,
at de har støttet en vigtig sag de sidste mange år.
”Der var en markant forskel på skolehjemmet og SOS-børnebyen. Forskellen er, sagt
med Beatles: ’All you need is love’ - altså den

2012
De besøger
børnebyen i Phuket,
Thailand.

kærlighed, der er i en børneby. De får omsorg.
De får kærlighed. Får man kærlighed, så er
man også i stand til at give det videre og hjælpe
andre,” siger Søren.
”I børnebyerne er vi med til at give børn et nyt
liv. En ny chance. Alternativet tør man slet ikke
tænke på. Det fantastiske ved at være fadder for
et barn er, at man får lov til at følge barnet vokse
op og klare sig selv,” siger Susanne.

2014
Da Felix som
voksen flytter fra
børnebyen, bliver
de faddere for Kevin
fra Honduras.

Søren vinder en
halv million til
SOS Børnebyerne
i ”Hvem vil være
millionær”.

2016

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2018
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Foto: Susanne Pilmark

I 2010 tager Søren og
Susanne på en privat
rejse til børnebyen på
Zanzibar.

Foto: Lars Just

I 2016 vinder Søren en halv million til SOS Børnebyerne, som han overdrager
til SOS Børnebyernes direktør Mads Klæstrup Kristensen.

Da Pilmark-parret i 2008 besøger børnebyen
i Jakarta, Indonesien, er det første gang, de
besøger en børneby.

Susanne har været
frivillig i 10 år.

2018

2017
2018
De besøger en børneby
i Laos og bliver faddere
for Nood.

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2018

Søren og Susanne
Pilmark har støttet
SOS Børnebyerne i
20 år.

Mathilde Oda Meyer 2018

SÅ STOR ER JEG

Jens Honoré 2012
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2012 tog SOS Børnebyernes fotograf et bil
lede af en storsmilende, femårig kenyansk
dreng med de flotteste stritører.
Nelson var blot ni måneder gammel, da han
flyttede ind i en børneby i Kenya, efter at han
blev efterladt på et hospital. Hverken SOS
Børnebyernes medarbejdere eller sygeplejerskerne på hospitalet ved, hvorfor hans forældre
følte, at den eneste udvej var at efterlade deres
lille dreng.
I dag er han snart 11 år gammel. Stritørerne
har han stadig. Nelson bor til daglig med sin

SOS-mor og sine syv søskende. I ferierne er
hans hus dog fyldt lidt ekstra op, for der kommer
hans ældste SOS-søskende nemlig hjem fra det
kostgymnasium, de går på. Selv går han i fjerde
klasse, hvor det især er naturvidenskab, som er
et hit.
”Jeg kan godt lide at undersøge, hvordan verden
hænger sammen,” fortæller Nelson.
Når han bliver stor, vil han gerne være hjerneforsker. Indtil da bruger han sin tid på at spille
fodbold og - når han får lov - spise sin livret:
pomfritter!
Nelsons navn er blevet ændret af hensyn til hans privatliv.

FAKTA OM KENYA

Kenya

•
•
•
•

42 procent af Kenyas befolkning er under 14 år.
Der er to millioner forældreløse børn.
650.000 børn har mistet en eller begge forældre til aids.
Godt 16 procent af alle kenyanske børn er underernærede,
og 35 procent af børnene udvikler sig ikke, som de skal, på
grund af under- eller fejlernæring.

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2018
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4 MILLIONER
KRONER

TAK

Tak, Danmark! Tak til alle jer, der den 6. maj gik en tur med indsamlingsbøtten til SOS Børnebyernes årlige landsindsamling –
og tak til alle jer, der på dagen valgte at give et bidrag til verdens
udsatte og forældreløse børn,”
– mange hjertevarme hilsner, Mads Klæstrup Kristensen, direktør i SOS Børnebyerne.

Fine, håndlavede
armbånd af små
perler.

39 kroner.

Armbåndene har forskellige mønstre og er håndlavede af James, der bor i en SOS-børneby i Kenya.
Når du køber et armbånd, støtter du SOS Børnebyerne. Armbåndene findes både i voksen- og børnestørrelser. ”Jeg godt lide at lave ting af perler. Det er min bedstemor, der har lært mig det,” fortæller
James. Køb et af James’ armbånd i SOS Børnebyernes webshop: www.sosbornebyerne.dk/shop

BLIV FRIVILLIG
SOS Børnebyerne søger
frivillige over hele landet.

Foto: Mathilde Oda Meyer

”Frivilliggrupperne arrangerer
typisk fiskedamme, tombolaer,
modeshows og loppesalg, men
det er op til den enkelte frivilliggruppe at finde ud af, hvordan
de selv har lyst til at samle
ind. Frivilligt arbejde er en god
måde at møde nye mennesker
på, og samtidigt støtter man
forældreløse og udsatte børn,”
fortæller Charlotte Henriques,
der er frivilligkoordinator i SOS
Børnebyerne.
Vil du høre mere om, hvordan
du bliver frivillig? Kontakt SOS
Børnebyerne på 33 73 02 43.
SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2018
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SÅDAN BESKYTTER DU

DIT FADDERBARN
S

OS Børnebyerne kæmper for børns rettigheder. Det
gælder også børns ret til anonymitet og et privatliv.
Derfor vil du i løbet af det næste år opleve, at det udelukkende er fadderbarnets fornavn, som er synligt, når du modtager din sommer- og vinterrapport eller anden information
om dit fadderbarn. Det samme gælder for nye faddere, når
de modtager deres velkomstmappe.
Normalt deler vi ikke oplysninger om barnets religion, politiske tilhørsforhold eller andre private baggrundsinformationer. Kender du alligevel til de oplysninger, skal du sørge for
ikke at offentliggøre dem. Du må heller ikke offentliggøre
billeder af dit fadderbarn sammen med barnets navn eller
alder, så barnet kan identificeres. Det kan være fristende og
virke uskyldigt at dele historier om dit fadderbarn på Facebook eller en hjemmeside, men som fadder beder vi dig om
at hjælpe os med at bevare fadderbarnets ret til et privatliv
både nu og i fremtiden. Men du må selvfølgelig altid gerne
vise billeder og fortælle om dit fadderbarn til familie, venner
og kolleger.
På SOS Børnebyernes kontor bruger vi ofte historier og
interviews fra vores børnebyer og projekter i lokalområdet til
at lave nye artikler til hjemmesiden og SOS-NYT. Når du
læser om et barn, er der altid indhentet tilladelse fra SOSmoren eller en anden værge, og vi giver altid barnet et alias.

”Kære Rianna, jeg er din fadder”

Hvis du ønsker at kontakte dit fadderbarn, er det
blyant og brevpapiret, du skal finde frem. Børnenes ret til
privatliv gælder nemlig også deres ret til uforstyrret at være
på sociale medier, og du må derfor ikke kontakte dit fadderbarn via Facebook eller Instagram. Du er dog altid velkommen til at sende et brev til den adresse, som er angivet
under beskrivelsen af børnebyen i din velkomstmappe. Når
barnet får et fysisk brev, kan SOS-moren eller en anden
SOS-medarbejder nemlig sikre sig, at barnet forstår, hvad
der står i brevet, og forklare barnet, hvorfor det modtager et
brev fra en person på den anden side af kloden.
Hvis du ønsker at skrive til dit fadderbarn, kan du læse
mere på sosbornebyerne.dk eller i din fadderhåndbog.

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2018
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SOS BØRNEBYERNE HJÆLPER PLEJEFAMILIER

SOM NYFØDT BLEV
ASHA EFTERLADT I
EN BUNKE SKRALD
Honey stormer ud af det lille, gule
hus, da hun hører naboens højlydte
råberi. Flere naboer kommer løbende.
I en bunke gammelt byggeaffald
bag huset ligger en nyfødt baby.
Den lille pige er viklet ind i et rødligt
silketørklæde og iført en grå t-shirt,
som på den lille krop ligner en kjole.
Den dag fandt Honey en plejesøster.
For lille Asha flyttede ind i det gule
hus, og Honeys familie er i dag en
SOS-plejefamilie.

Tekst: Anders Bobek · Foto: Lars Just

D

en 13. december 2015 blev dagen, hvor
en lille familie i Somalilands hovedstad
Hargeysa helt uventet blev lidt større. Det blev
dagen, hvor den dengang 16-årige Honey fandt
en lille nyfødt pige i en bunke skrald.
”Klokken var ti om morgenen. Jeg husker
tydeligt, da Honey kom bærende på lille Asha,”
fortæller Su’ad, der er Honeys mor.
”Ingen af vores naboer ville tage den lille baby
op, så hun lå bare der i skidtet og skreg. De var
bange for, at hun var blevet efterladt, fordi hun
SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2018
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var syg og derfor frygtede de, at hun ville smitte
dem. Men Honey og jeg tog hende med hjem, så
vi kunne passe på hende, til vi kunne finde ud af,
hvad der skulle ske med den lille pige.”

Familien blev en del af SOS Børnebyernes plejefamilieprojekt. For SOS Børnebyerne hjælper
forældreløse og udsatte børn med at vokse op i
kærlige familier på mange forskellige måder.

Senere den dag kommer Su’ads mand,
Abdirahman, hjem fra sit arbejde som lastbilchauffør. Selvom Abdirahman på 63 år troede, at
han var færdig med at opdrage flere børn, beslutter den lille familie sig for at tage den lille pige til
sig. De giver hende navnet Asha.

Nogle SOS-familier bor for eksempel i huse
eller lejligheder rundt omkring i lokalsamfundet i
stedet for i en børneby, hvor de bor side om side
med helt almindelige familier, og nogle børn bor
hos plejeforældre i stedet for hos en SOS-mor.

”Hun er hele familiens juvel. Vi elsker hende alle
meget højt,” fortæller Abdirahman.

SOS BØRNEBYERNE SOS-NYT 2 I 2018
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”Alle børn fortjener omsorg og stabilitet”, fortæller Nimo, der
skal være akutmor på SOS Børnebyernes nye akuthjem.

Nimo er SOS-akutmor

Få kilometer fra det gule hus, som Asha nu
kalder for hjem, ligger der en SOS-børneby. I
børnebyen bor SOS-moren Nimo Ali Jaama.
Nimo er ikke en typisk SOS-mor, for snart er hun
SOS-akutmor. Hendes job vil være at sende sin
kærlighed i retning af nogle af Somalilands mest
sårbare børn, der akut har brug for et trygt, men
midlertidigt hjem. Børn hvis start på livet på
mange måder minder om lille Ashas.
”Alle børn fortjener omsorg og stabilitet,” fortæller Nimo.
Det er meningen, at akuthjemmet skal åbne i
2019, hvor det vil fungere som et midlertidigt
hjem for børn, der har brug for omsorg, til SOS
Børnebyerne sammen med myndighederne kan
finde dem et permanent sted at bo – enten hos
en plejefamilie som Ashas, hos familiemedlemmer eller hos en SOS-mor i børnebyen.
Nimo startede med at arbejde som SOS-tante
i børnebyen. SOS-tanter i Somaliland bor i
et familiehus hos en SOS-familie og hjælper
Det er danskernes bidrag ved tv-showet,
Danmarks Indsamling 2018, som gør det
muligt at etablere akuthjemmet.

SOS-mødrene med at opdrage deres børn.
”Selvom det ikke er mine biologiske børn, knytter
jeg mig til dem,” fortæller Nimo og fortsætter:
”Jeg er sikker på, at jeg også vil knytte mig til de
børn, der flytter ind i akuthjemmet.”

11%
af børn i Somaliland har mistet en eller begge
forældre, og i hovedstaden Hargeysa lever
omkring 3000 børn på gaden.

Akuthjemmet bliver placeret i børnebyen, og
der vil være plads til 12 børn. Det vil alle være
børn, der akut har brug for et sted at bo og
forældreomsorg. Børn som ellers måske havde
været nødt til at bo på gaden. Nimo har modtaget
pædagogisk undervisning, så børnene får den
bedst mulige omsorg.
”Jeg vil gøre det til mit mål i livet at hjælpe dem
fra mørket mod lyset,” fortæller Nimo.
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Hun er hele familiens
juvel. Vi elsker hende
alle meget højt,”
Abdirahman, Ashas plejefar.

En hjælpende hånd

Tilbage i det gule hus suser Asha rundt. Hun
hopper op til sin mor, der sidder i familiens store,
bløde sofa. Så tumler hun ned igen for så at
hoppe op i skødet på sin far. Den lille familie har
været en del af SOS Børnebyernes plejefamilieprogram, siden det startede i 2016. Hver måned
får de 300 kroner til mad og tøj til Asha. Familien
får også eventuelle udgifter til læger og medicin
betalt, hvis Asha bliver syg, og når hun bliver
ældre, dækker SOS Børnebyerne hendes skolegang. Selv tjener Abdirahman 1.200 kroner om
måneden på sit arbejde som lastbilchauffør.
Ud over Honey, som inden for de næste par år
flytter hjemmefra, er Abdirahman og Su’ad forældre til to andre voksne børn.
”Det er en gave fra Allah, at vi får endnu et barn.
Hun giver huset liv. Når Asha er syg, har jeg det
forfærdeligt – så er det som om, at der mangler
noget i huset. Jeg elsker at lege med hende,”
siger Abdirahman smilende.
Ashas navn er ændret af hensyn til hendes privatliv.
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OM SOS BØRNEBYERNES
PLEJEFAMILIER:
• Når en familie bliver en SOS-plejefamilie,
får de økonomisk støtte til at sikre barnets
opvækst. Som en del af programmet får
de regelmæssige besøg af en af SOS
Børnebyernes socialrådgivere, der støtter
og vejleder dem.
• SOS Børnebyerne har også plejefamilier i
en række andre lande.
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”AT SE BØRN PÅ DEN
HER MÅDE. DET RIVER
ENS HJERTE ITU”
En lille dreng har en forbinding, hvor
hans hånd plejede at være. Hans hånd
var stærkt inficeret af de små parasitter
kaldet jiggere, så det meste af hånden
måtte amputeres. Fem ansatte fra den
danske medicinalvirksomhed Xellia
Pharmaceuticals besøgte i april Kenya
for at se, hvilken forskel deres støtte
gør.

er den hvide Toyota Landcruiser stoppet i kanten
af den smattede rødjordede markvej i et fladt
landområde.
På den anden side af bilens støvede vinduer
ses omkring 50 børn og voksne i kø omkring to
sygeplejersker og en socialarbejder fra SOS
Børnebyerne. Udstyret med skalpeller, pincetter
og blå eller grønne baljer med desinficerende
væske er de i gang med at skære æg fra loppen
også kendt som ”jigger flea” ud af vævet på fødderne af tre teenagedrenge.

Tekst og foto: Jørgen Thomassen Hybler

S

å er vi fremme,” fortæller chaufføren af firhjulstrækkeren til Dawn Moore og hendes
fire kolleger fra Xellia Pharmaceuticals.
Efter 40 minutters varm, bumpet og støjende
zigzag-kørsel fra de trygge omgivelser i SOSbørnebyen i Eldoret i den vestlige del af Kenya,

Jiggere går under det latinske navn
tunga penetrans.

Jiggeren graver sig ind i det bløde væv
og gemmer et æg

”At se børn på den her måde. Det river ens hjerte
itu. Og det er en reminder om, at lykken er i det
enkle. Som at have et godt helbred,” konstaterer
Dawn, der til daglig arbejder på Xellias produktionsfacilitet i Cleveland, USA.
Blandt de børn, som stadig venter på at modtage
behandling, er en dreng, der endnu er for ung
til at gå i skole. Han har en stump for enden af
armen i stedet for en hånd.

Et enkelt æg formerer sig til flere
æg og æg-sække

Æggene formerer sig over tid og ødelægger det bløde væv, hvilket giver sår,
som resulterer i infektioner og skader.
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”Han var så inficeret med jiggere, at han
mistede flere fingre, fordi han ikke fik behandling i tide. Til sidst måtte det meste af hånden
amputeres. Derfor laver vi opsøgende
arbejde og præventive behandlinger i de
mest udsatte lokalområder. For at forhindre at
andre børn ender i samme situation,” fortæller sygeplejersken Norah Moraq fra SOS
Børnebyernes lokale lægeklinik, mens hun
skærer endnu en loppe ud under fingerneglen
på en pige i en blomstret kjole.

Det er rørende at se,
hvordan børnene lyser
op, når de er blevet
behandlet og går rundt
i deres nye sko.

Sko sikrer et sundere liv

Når alle jiggere er fjernet, desinficeres sårene
grundigt. Derefter modtager børnene, der
typisk går rundt i bare tæer, et par nye sko,
som forhindrer, at deres fødder angribes
af lopper. Skoene er finansieret af penge,
som Xellias medarbejdere har indsamlet og
doneret.
”Det er rørende at se, hvordan børnene lyser
op, når de er blevet behandlet og går rundt i
deres nye sko. Det gør mig stolt at være med
til at give dem et sundere liv,” siger Dawn.
Ud over det kirurgiske behandlingsarbejde og
uddeling af sko informerer SOS Børnebyerne
om, hvordan man kan undgå at blive inficeret
af jiggere. Desuden sprøjtes alle hjem med
et loppemiddel, som slår de jiggere ihjel, der
gemmer sig i sprækker og hulrum.

OM XELLIAS
PARTNERSKAB MED
SOS BØRNEBYERNE
Medicinalvirksomheden Xellia
Pharmaceuticals producerer lægemidler til bekæmpelse af alvorlige
infektioner og har siden 2015 støttet
SOS Børnebyernes arbejde i Eldoret,
Kenya, for at sikre sundhed og
behandling af udsatte børn og unge
og deres familier i og omkring SOSbørnebyen. Medarbejderinvolvering
i partnerskabet er globalt og er en
vigtig del af støtten. Xellias 1.500
ansatte samler hvert år penge ind til
en række projekter – blandt andet til
SOS Børnebyernes behandling af
børn og unge i Eldoret, der er inficeret
af jiggere
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1

Det er et pillearbejde, når sygeplejerske Norah Moraq fjerner
den lille parasit fra fødder og hænder.

2

Når alle jiggere er fjernet, desinficeres sårene grundigt.

3

Xellias medarbejdere har indsamlet penge, så børnene
kan få nye sko. Skoene forhindrer, at deres fødder
angribes af jiggere.

Foto: Rasmus Preston
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INDSAMLINGSREKORD:

FLERE INDSAMLEDE PENGE
TIL FORÆLDRELØSE OG
UDSATTE BØRN
Endnu en gang har SOS Børnebyerne slået tidligere års rekorder og samlet endnu
flere støttekroner ind. Det viser årsregnskabet for 2017. Hele 234 millioner kroner
har SOS Børnebyerne indsamlet til arbejdet for forældreløse og udsatte børn.

2017

blev året, hvor antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom,
faldt til 767 millioner på verdensplan – i 1990 var
tallet 1,6 milliarder. Det skyldes blandt andet, at
langt flere har adgang til skole og uddannelse og
dermed en højere indtægt, ligesom for eksempel
mikrolån har gjort millioner af mennesker i stand
til at klare sig selv. Her har SOS Børnebyerne
også bidraget til en positiv udvikling. I 2017 samlede SOS Børnebyerne 234 millioner kroner ind
til vores arbejde for forældreløse og udsatte børn
ude i verden. Langt størstedelen af det indsamlede beløb kommer fra vores ca. 40.000 faddere
og andre private bidragsydere. Indtægterne fra
faddere og andre private bidragsydere udgjorde
faktisk 126,6 millioner kroner i 2017 mod 120,8
mio. kr. i 2016. De bidrag skal ud at arbejde for
børnene, og derfor har vi en målsætning om at
arbejde effektivt og omkostningsbevidst i alle led
og holde vores administrationsprocent under 10
procent. I 2017 var den på 6,5 procent.

Den gode fortælling

2017 var året, hvor SOS Børnebyernes oplysningsarbejde blev styrket. SOS Børnebyerne

blev bedre til at fortælle danskerne historier om
mikrolån, erhvervstræning og andet forebyggende arbejde. Det kom blandt andet til udtryk
i landets mange klasselokaler, da 51.000
danske elever i december 2017 deltog i SOS
Børnebyernes omvendte julekalender. Eleverne
blev mødt af små videoer og undervisningsmateriale om børn fra blandt andet Vietnam,
Balkanlandene og Colombia, som gjorde de danske elever lidt klogere på børns forhold i et udviklingsland. Antallet af elever, der medvirkede, slog
endnu en gang alle tidligere rekorder, og der blev
samlet over 481.000 kroner ind til skolelegater til
fattige børn.
2017 var et godt år. Men vi skal også huske at
kigge fremad. Millioner af børn over hele verden
er netop nu i fare for at miste deres forældre eller
er allerede alene. Så længe, der er forældreløse
og udsatte børn, fortsætter vi indsatsen. En
indsats, som kun er mulig, fordi virksomheder,
faddere, bidragsydere, fonde, staten og andre
støtter stadigt flere børn i at få en tryg barndom
med masser af kærlighed. Vi skal sammen
kæmpe videre.
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På den økonomiske bane var 2017 endnu et godt år
for SOS Børnebyerne med indsamlingsindtægter, der
ligger på rekordniveau."
– Mads Klæstrup Kristensen, direktør i SOS Børnebyerne

Her kom støtten fra

Det gik pengene til

3,2%
2%

0,7%
1,5%

17,4%
15,5%
6,5%

31,6%
53,3%

5,1%

15,1%
37%

1,7%

4,1%
5,3%
88,1 mio. kr. // Fadderskabsstøtte
75 mio. kr. // Drifts- og projektstøtte
126,6 mio. kr. // Faddere, fastgivere og gaver til børn

1,7 mio. kr. // Overført netto til grund- og rådighedskapital

12,6 mio. kr. // Fonde

41,3 mio. kr. // Omkostninger til indtægtsskabende aktiviteter

9,7 mio. kr. // Virksomheder og større bidragsydere

15,3 mio. kr. // Administration

35,8 mio. kr. // Arv

12,1 mio. kr. // Formålsbestemt arbejde i Danmark

36,9 mio. kr. // Direkte og indirekte enkeltdonationer

4,1 mio. kr. // Nødhjælp

4,8 mio. kr. // Offentlig driftsstøtte
7,7 mio. kr. // Danida / CISU-midler
3,5 mio. kr. // Finansielle indtægter

Læs hele SOS Børnebyernes årsrapport på: www.sosbornebyerne.dk/regnskab
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BILLEDPOLITIK
SOS Børnebyerne ønsker at beskytte børnene.
Derfor skal børnene have lov til at være anonyme.
Det betyder blandt andet, at vi ikke forbinder navn
med billede, så man kan genkende barnet. Fotos og
navne kan derfor være ændrede. SOS Børnebyernes
regler er i overensstemmelse med EU’s regler om
databeskyttelse.

FØLG SOS BØRNEBYERNE PÅ

HVERT ÅR BLIVER TUSINDVIS AF
BØRN SOLGT TIL PROSTITUTION
PÅ GRUND AF FATTIGDOM
I Laos er ti procent af alle børn mellem fem og 14 år børnearbejdere, og hele 76
procent af alle børn mellem to og 14 år bliver udsat for vold i hjemmet. Tusindvis
af piger og drenge bliver hvert år solgt til prostitution.
Når du støtter SOS Børnebyerne, er du med til at forebygge, at fattigdom,
uvidenhed eller sygdom fører til, at forældre må opgive deres børn.

STØT

SOS Børnebyernes
arbejde for
forældreløse og
udsatte børn.

