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DET ER VORES PLIGT
AT GIVE BØRNENE EN STEMME

S

“

SOS Børneliv
giver en stemme
til de børn, hvis
historier sjældent
får plads i
avisspalterne eller
trænger igennem
Facebook

OS Børnebyernes blad har skiftet navn fra SOS-NYT til SOS Børneliv. Navnet
SOS Børneliv indrammer fortællingen om SOS Børnebyerne. Børnebyerne
summer af liv, og når et barn flytter hjemmefra, oplever vi ofte, at barnet bevarer
kontakten til børnebyen og sin SOS-mor resten af livet. Samtidig støtter SOS
Børnebyerne udsatte børns liv uden for børnebyerne. Børnenes liv er omdrejningspunkt for alt vores arbejde, og derfor har bladet fået sit nye navn.
Når vi beder dig om at hjælpe os med at hjælpe børnene, er det vigtigt, at du
ved, hvordan dine penge gør gavn. Du må aldrig være i tvivl om, hvordan vi lever
op til det store ansvar, som du giver os, når du støtter vores arbejde for børnene.
Derfor modtager du SOS Børneliv.
Vi vil gerne invitere indenfor, så du kan opleve, hvordan din støtte nytter. Vi
fortæller historien om det forældreløse barn, der får et kærligt hjem, og den enlige
mor, der med din og vores hjælp kan sende sit barn mæt i skole. Bladet fortæller
historierne om, at din støtte har en afgørende positiv effekt på menneskers liv.
SOS Børneliv giver desuden en stemme til de børn, hvis historier sjældent får
plads i avisspalterne eller trænger igennem Facebook. Fortællingen om den lille
pige, der vokser op i en flygtningelejr i Somaliland, og historien om de børn, der
14 timer dagligt leder efter metalstykker i skraldedynger på gigantiske lossepladser i Cambodja.
SOS Børneliv oplyser og bidrager til demokratisk debat, og derfor er vi også
berettiget til støtte fra staten via Bladpuljen, så vi kan udgive bladet. Vi forsøger at
gøre dig og andre, der støtter os, opmærksomme på vores arbejde, mens du som
læser forhåbentlig bliver lidt klogere på verdens problemer og udfordringer. Det er
vores pligt.
SOS Børneliv minder på flere måder om det gamle SOS-NYT – og så alligevel
ikke. Du vil stadig modtage bladet fire gange årligt, men vi har gjort det kortere
og mere fokuseret. Og vi har skiftet papirtype, så papiret nu er svanemærket og
bedre for miljøet.
God læsning. Jeg håber, at du føler dig klogere, rørt og inspireret, når du har læst
SOS Børneliv.
Mange hilsner

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne.
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En brandulykke gav Milan

AR FOR LIVET

Milan var kun halvanden år gammel, da en forfærdelig ulykke efterlod
den lille dreng med brandsår i ansigtet, på hals, bryst og arm. Derfor
flyttede Milan ind i en helt speciel SOS-børneby i Nepals hovedstad
Kathmandu. Nok har han mistet det meste af sin hånd, men han trives
og har store drømme for fremtiden.
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“

Min SOS-mor er
den bedste. Jeg
er meget glad for
at bo her sammen
med hende

Tekst: Iben Stjerne Christensen · Foto: Nina Ruud

D

en blå og hvide skolebus standser foran indgangen til en lokal skole i den nepalesiske hovedstad
Kathmandu. Dørene går op, og elever iklædt skolens
blå farver myldrer ud og blander sig med de andre blå
skoleuniformer på pladsen. Alle er klædt ens, men de
netop ankomne børn skiller sig lidt ud fra andre drenge
og piger, der vrimler mod skolebygningen. Bussen er
fra SOS-børnebyen Jorpati i Kathmandu. En børneby,
der har specialiseret sig i at tage vare på børn, der er
funktionshæmmede.
Der bor i alt 44 børn i børnebyen, der alle lever med
et handicap, der kræver særlig omsorg og fysioterapi. En af børnene hedder Milan. Som han står der i
skolegården med vennerne og fjoller, ligner han enhver
anden teenager. Først da han vender sig om og sætter
kurs mod klasseværelset, kommer de karakteristiske ar,
som brandsår efterlader, til syne. De starter ved tindingen og løber ned langs højre side af ansigt og hals.
Her kryber de igen i skjul under den blå skjorte.
FALDT IND I BÅLET I SØVNE
Milan var for lille til selv at huske ulykken. Alligevel ved
han godt, hvordan han fik sine ar:
”Jeg lå og sov ved siden af bålet, og så vendte jeg mig
i søvne og rullede ind i flammerne. De brændte mit
ansigt, højre side af min krop og min hånd,” siger han
og viser sin højre arm og en hånd, hvis fingre er næsten
væk.
Milans mor er psykisk syg, og opgaven med den konstante pleje, genoptræning og alle operationerne blev
for stor en opgave for Milans far, som også stod alene
med ansvaret for hans søskende. Derfor flyttede Milan
som treårig ind i SOS-børnebyen i Kathmandu.
I Jorpati bliver hvert enkelt barn løbende tilset af
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fysioterapeuter, læger og psykologer, der
sørger for at tilrettelægge individuelle
behandlingsforløb til alle. Milan har i
årenes løb gennemgået tre omfattende
plastikoperationer, og én mere venter
lige om hjørnet. Arrene vil han aldrig
slippe af med, men gennem operationerne har han blandt andet fået rekonstrueret sit højre øre og sin tommelfinger.

i
SOS-BØRNEBYEN Jorpati
adskiller sig fra andre
børnebyer ved at være 100
procent dedikeret til funktionshæmmede børn.

SÆRLIGT UDDANNEDE MØDRE
I Jorpati bor børnene som i andre
SOS-børnebyer i familiehuse sammen
med deres SOS-mor og SOS-søskende.
Det gør Milan også, og selvom han godt
kan savne sin egen familie, holder han
utrolig meget af sin SOS-mor:
”Min SOS-mor er den bedste. Jeg er
meget glad for at bo her sammen med
hende.”
For en fattig familie kan det at skulle
tage sig af et barn med et handicap
være en nærmest umulig opgave. Denne
gruppe børn er derfor i særlig fare for at
miste forældreomsorgen. For at forhindre det kan SOS Børnebyernes for eksempel hjælpe familierne med forældre-

undervisning, adgang til speciallæger,
operationer og fysioterapi.
Jorpati adskiller sig fra andre børnebyer ved at være hundrede procent dedikeret til funktionshæmmede børn. Det er
langt fra alle børnebyer, der har faciliteterne til at tage imod børn med handicap, og mange steder tager man slet
ikke imod denne gruppe, fordi rammer
og personale ikke er gearet til det. Men
der findes verden over eksempler, hvor
funktionshæmmede børn flytter ind hos
en SOS-familie. Hvis en SOS-mor bliver
ansvarlig for et barn med et handicap,
får hun ekstra uddannelse, så hun er i
stand til at give barnet den nødvendige
pleje og omsorg. Alle SOS-mødrene i Jorpati har modtaget særlig undervisning,
så de udover at sørge for mad, bad og
kys og kram også kan hjælpe til med den
daglige fysioterapi eller anden træning.
FRIHEDEN I EN KØRESTOL
Ofte oplever børn med handicap at blive
stigmatiseret og gemt væk derhjemme. I
andre tilfælde er helt basale ting som for
eksempel hjemmets beliggenhed med til
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at afskære barnet fra omverdenen, ganske enkelt fordi
det ikke kan komme rundt på egen hånd på grund af
trapper eller terrænet i en bjerglandsby.
Milans nabo, den 12-årige Madhav, er afhængig af
sin kørestol. Han er født på landet, hvor folk kommer
rundt via smalle stier, der snørkler sig op og ned ad
skråninger. Her har en kørestol ikke mange chancer, og
Madhav kunne ikke engang komme på toilettet uden
at skulle have hjælp. Hans mor tog derfor kontakt til
SOS Børnebyerne, og Madhav fik en plads i børnebyen i
Kathmandu. I Jorpati kan han frit bevæge sig fra hus til
hus i sin kørestol. Han kan besøge sine venner i de andre huse, når han vil. Og han kan selv tage op til lægen
eller fysioterapeuten, når han har en aftale. Her er ramper i stedet for trapper, og gangarealerne er bredere.
Der er gjort plads til kørestole, krykker og gangstativer.
Der er gjort plads til den frihed, der er i selv at kunne
komme rundt.
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FORSKERSPIRE MED SANGDRØMME
SOS Børnebyerne arbejder også for at sikre, at børnene
ikke bliver udelukket fra lokalsamfundet på grund af
deres handicap. Af samme grund kører skolebussen
også Milan og de børn, hvis handicap tillader det, ind
til den lokale skole i Kathmandu. Uddannelse er ikke
bare den sikreste vej ud af fattigdom. Når børn med et
handicap bliver inkluderet i lokalsamfundet, skaber det
forståelse og afliver fordomme.
Trods sin barske start på livet er Milan i dag en glad
dreng med store drømme for fremtiden:
”Jeg vil gerne være videnskabsmand eller forsker.
Men jeg vil også gerne være sanger og synge romantiske kærlighedssange,” siger drengen, der er fast besluttet på, at hans ar ikke skal afholde ham fra at nå sine
drømme.
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SOS-SKOLEN
SOS-børnebyens blå nabo er
SOS-skolen. Her går elever fra
børnebyen, elever hvis forældre
selv betaler og elever på stipendier.
Sidstnævnte er børn fra familier, hvor
forældrene enten ikke har råd til at
betale skolepenge og bøger eller til
at undvære børnenes arbejdskraft.

FAMILIEHUSE
Der er 15 familiehuse i
børnebyen. I et af husene bor SOS-mor Chea
sammen med sine 13
SOS-børn. Otte af dem er
teenagere. Hun må være
en tålmodig sjæl.

GRÆSPLÆNEN
Her er der altid gang i en
hæsblæsende fodboldkamp eller et sjippetov.
Men det grønne er også
et godt sted til en stille
snak med en god ven.

VANDTÅRN
Vasketøj, madlavning og bad
bliver ordnet med vand fra
SOS-børnebyens vandtårn.
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OMRÅDET UDEN FOR
BATTAMBANG
Området her er et af de
fattigste i Cambodja. Her er
børnearbejde, sult og omsorgssvigt meget udbredt.

SOS-BØRNEHAVEN
Under de blå tage har de
travlt med dagens program. Der skal synges,
tælles og klappes kage.
Nogle af børnene bor i
SOS-børnebyen, andre
kommer fra lokalområdet.

GÅ PÅ
OPDAGELSE:
Hvor piler børnene hen, når skolen
ringer ud? Hvem holder til under
de blå tage, og hvor langt er der
egentlig til den nærmeste legekammerat? SOS-børnebyen Battambang i Cambodja er hjem for i
alt 137 børn og deres SOS-mødre.
De bor i 15 stort set identiske
familiehuse placeret side om side
i en aflang rundkreds med en stor,
grøn græsplæne i midten. Gå på
opdagelse i luftfotoet til venstre, og
bliv klogere på livet i SOS-børnebyen i Cambodjas tredjestørste by.

BUDDHASTATUEN.
Hver eftermiddag kl. 17.15
samles hele børnebyen foran
buddhastatuen. Mens solen
stille begynder at gå ned, beder alle en aftenbøn.

KONTORBYGNINGER
Her ved indgangen har
SOS-personalet travlt
med at sørge for, at livet i
SOS-børnebyen kører på
skinner.

i
EKSTRAMATERIALE: Vil du
vide mere? På linket herunder
kan du finde en digital udgave
af kortet med videoer, historier
og billeder fra SOS-børnebyen i
Battambang.
LINK: sosbornebyerne.dk/
gaapaaopdagelse/
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FADDERGUIDE

Send dit fadderbarn en kærlig hilsen
Et brev fra den anden side af kloden kan være en stor
oplevelse for et fadderbarn, der måske aldrig har prøvet at
få post før.
Mange faddere har lyst til at sende breve, fotos, børnetegninger eller postkort til deres fadderbarn. Og børnene
bliver altid glade for at modtage et brev med beretninger
om for eksempel sne og skøjteløb, vandkamp i haven,
familiens hund eller ferietraditioner i et fjernt land som
Danmark.
Skriver du til dit fadderbarn eller -by, skal brevet være på
et af de sprog, der er angivet i beskrivelsen i din faddermappe. Her finder du også den adresse, du skal skrive til.
Før brevet når børnebyen, bliver indholdet tjekket og oversat til lokalsproget på det nationale kontor. Sender du et
brev eller en lille pakke, vil du modtage en bekræftelse på,
at din forsendelse er nået frem – dog modtager du ingen
kvittering for postkort.
PS: Det er på ingen måde et krav, at du tager kontakt til dit
fadderbarn. Hverken du eller barnet er forpligtet til at skrive
eller svare.

Når du skriver, skal du huske, at børnene måske
er fra en anden kultur end din egen. Derfor er
det en god ide at fortælle om ting, alle kan forholde sig til. Her er lidt tips:
1. Vejret: Et billede af et vinterlandskab med
sne kan gøre stort indtryk på børn i Afrika
eller Asien.
2. Skolegang: Alle fadderbørn kender til lektier,
leg i skolegården og klassekammerater.
3. Familiemedlemmer, fødselsdage og
traditioner.
4. Send ikke pakker, men hellere småting,
der kan være i en almindelig kuvert:
klistermærker, balloner og malebøger.

OPSLAGSTAVLEN
HAR DU IKKE HØRT FRA DIN SOS-BØRNEBY?
Hvis du endnu ikke har modtaget din sommerrapport
med nyt om dit fadderbarn eller din børneby, håber
vi, at du vil kontakte os via e-mail eller telefon – så
sørger vi for, at du får eftersendt rapporten.
HJÆLP TIL OVERSÆTTELSE
Vi assisterer også gerne, hvis
du har brug for hjælp til at
Kontakt os!
oversætte engelsksprogede
33 73 02 33
fadderrapporter. Det er vores
dygtige frivillige oversættere, der
forvandler de engelske gloser til
dansk. Du skal regne med, at det tager to uger, fra du
kontakter os, til du modtager en oversat version af din
fadderrapport. Kontakt os på:
E-mail: info@sosbornebyerne.dk. Tlf: 33 73 02 33

DER ER GOD STØTTE I DE DANSKE FØDDER
Den 9. september blev den 19. udgave af ECCO
WALKATHON skudt i gang i København. Der
skal lyde en kæmpe tak til alle dem, der gik med
i hovedstaden. Vi glæder os til at se mange flere
fødder, når det bliver ECCO WALKATHON-tid i
Odense den 22/9, i Aarhus den 29/9 og i Kolding den
13/10. Tilmeld jer på walkathon.ecco.com
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Hibo adopterede sine
syv søskende
Da Hibos far kom i fængsel for drabet på hendes mor, stod Hibo
pludseligt med ansvaret for, at hendes søskende fik mad i maven og
et tag over hovedet. I 2015 fik hun et mikrolån af SOS Børnebyerne,
og i dag ser hendes liv helt anderledes ud.
Tekst: Anders Bobek · Foto: Lars Just

J

eg lærte mig selv at danse traditionelle somaliske
danse, så jeg kunne optræde og tjene penge til min
familie,” fortæller 27-årige Hibo Ali, der bor i et lille
lysegult hus med sin familie i udkanten af Somalilands
hovedstad, Hargeysa.
Da hun blot var en stor pige på 15, var hun nødt til at
adoptere sine syv søskende, efter at hendes far myrde-

For to år siden fik Hibo et
mikrolån på 3.000 kroner. I dag
har hun en købmandsbutik, hvor
hun sælger kiks, tyggegummi,
mel og andre varer.

de hendes mor. Hibo og hendes søskende blev dermed
en del af de 11 procent af børn i Somaliland, der har
mistet en eller begge forældre.
”Vi overlevede ved, at jeg optrådte til bryllupper og
dimissionsfester. Som danser kunne jeg tjene omkring
60 kroner per arrangement – hvis jeg var heldig. Men
det er jo ikke hver dag, at folk bliver gift, så jeg var også
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nødt til at tigge penge af naboerne,” fortæller Hibo.
Et spraglet tørklæde indrammer hendes ansigt. Sjalet
er himmelblåt, sart lyserødt og korngult og skinner let,
som var det lavet af silke. En sød duft af røgelse hænger
i luften. Hibo brænder røgelse af på familiens dabqaad
– et lille ildsted i ler, som somaliere tænder op for, når
de får gæster. Hun fortæller sin livshistorie iført et lille,
høfligt smil.
”Jeg var bange for, at fjerne slægtninge ville komme
og tage vores hus og mine søskende og bruge dem som
husslaver, så jeg valgte at adoptere dem.”
Hibo tjente lige præcis nok til, at familien kunne
overleve. De måtte tit gå sultne i seng, og både Hibo og
hendes søskende var nødt til at droppe ud af skolen.
SÆLGER KULDE I VARMEN
Hverdagen er i dag helt anderledes lys for Hibo og hendes familie. For lidt over to år siden fik hun et mikrolån
på 3.000 kroner af SOS Børnebyerne. Pengene blev investeret i et køleskab, så hun kunne sælge kolde sodavand
og flasker med vand.
”De penge, jeg har tjent på at sælge sodavand, har jeg
brugt på at købe en kageovn og endnu et køleskab. Nu
sælger jeg både kiks, tyggegummi, mel og en masse andre ting i min lille butik,” fortæller Hibo med et kæmpe
smil. Det er tydeligt, at hun er stolt, når hun fortæller
om sin købmandsbutik.
På butiksfacaden har hun malet farverige reklamer
for nogle af sine varer; løg, mel, gulerødder – og så har
hun malet et billede af et kæmpe køleskab, så det er
tydeligt, at hun sælger kolde vand.

ULYKKERNE VÆLTEDE NED OVER SOFIA
Få kilometer fra den lille, lysegule købmandsforretning
bor 40-årige Sofia Ismail med sine seks niecer og nevøer. Sofia og børnene bor i et telt lavet af gamle jeans,
tørklæder og t-shirts. Sofia adopterede nevøerne og niecerne, efter at hendes søstre ikke længere kunne tage
sig af dem. Hendes ene søster døde af et hjerteanfald,
og den anden fødte tre børn med handicap, så Sofia
var nødt til at træde til, for at familien kunne overleve.
For få måneder siden blev Sofia enke, da hendes mand
døde af tuberkulose.
”Min svoger sender os lidt penge, så vi har råd til
mad, og så hjælper min bror. Min bror er ikke gift og
har endnu ikke børn, så jeg gruer for den dag, hvor han
finder sig en kone og får sine egne børn,” fortæller Sofia.
Da Sofias mand fik tuberkulose, havde de ikke råd til
den livsvigtige lungemedicin.
”Vi stod over for valget om enten at købe mad eller
medicin. Det er en frygtelig situation at stå i. Hvordan
vælger man mellem medicin til sin mand og mad til
sine børn?,” spørger Sofia med et stift blik. Fugerne i
hendes ansigt er tydelige mærker efter et hårdt liv og får
hende til at se femten år ældre ud.
HARGEYSAS DØDE BLOMSTER
Uden for Sofias pjaltede telt vokser et par halvnøgne
træer. Tørken har sat sig i rødderne. Farverige plastikposer hænger som kunstige blomster og farver det
ellers brune landskab. Hargeysa kæmper med massive
affaldsproblemer, og når vinden hvirvler en plastikpose
op i et træ, er der ingen, der fjerner den igen.

Sofia adopterede sine nevøer og
niecer, efter at hendes søstre ikke
længere kunne tage sig af dem.

“

Vi stod over for
valget om enten
at købe mad eller
medicin. Det er en
frygtelig situation
at stå i. Hvordan
vælger man
mellem medicin til
sin mand og mad
til sine børn?
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”Vi kalder dem Hargeysas blomster,”
fortæller Sofia.
Sofia kæmper en hård kamp. Men hendes historie er langt fra ualmindelige her
desværre, og behovet for hjælp overstiger, hvad SOS Børnebyernes forebyggende arbejde kan rumme.
Sofias håb og drømme for en bedre
fremtid er dog ikke helt slukkede. Fire
af hendes børn går i skole, og tjener hun
bare 12 kroner mere om måneden, har
hun råd til, at endnu et barn bruger dagen foran skolens tavle. Der går stadig et
par år, før det sjette barn er gammel nok
til at modtage undervisning.
”Jeg håber, at jeg en dag vil være i
stand til at sende alle børnene i skole, og
så drømmer jeg om at starte min egen
lille tøjbutik. Jeg har brug for at lære at
sy, og så har jeg brug for et lån, så jeg kan
købe stof, sytråd og måske en symaskine.”
SNART KLARER HIBO SIG SELV
Tilbage i den lille gule købmandsforretning står Hibo og sludrer med sine
naboer. Flere af hendes søskende er i dag
flyttet hjemmefra. En af hendes brødre
arbejder som tømrer, og hun har en

søster, der læser til sygeplejerske. Men
75 procent af alle unge i Somaliland er
arbejdsløse, og det gælder også for en
del af hendes søskende. Derfor er det
Hibo, der forsørger dem. Selv er hun blevet gift og er nu mor til fire børn. Hendes
mand er chauffør, men kan for tiden ikke
arbejde, efter at han skadede sin arm i et
trafikuheld.
Foruden mikrolånet på de 3.000 kroner betaler SOS Børnebyerne børnenes
sundhedsudgifter, skoleuniformer, skoletasker og diverse skoleredskaber, men
på sigt er det meningen, at familien skal
klare sig selv. SOS Børnebyerne sørger
dog ikke kun for, at Hibos børn kommer
på skolebænken.
”Jeg har været på kursus i, hvordan
man starter sin egen forretning, og hvordan man profitoptimerer,” siger Hibo og
fortsætter:
”Jeg drømmer om at udvide min
forretning og renovere mit hus. Og så
håber jeg, at jeg kan sende mine børn på
universitetet. De skal have de muligheder for et godt liv, som jeg aldrig fik.”
Kilde: SOS Børnebyerne og FN.
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i
SOMALILAND ligger i den
nordvestlige del af Somalia, som Somaliland stadig
formelt er en del af.

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

I

børnebyen i Somalilands hovedstad Hargeysa bor
Shermarke på blot seks måneder. Shermarkes otte
SOS-søskende hjælper deres SOS-mor Nura med at
passe den lille bulderbasse.
12-årige Abshir er en stolt storebror og elsker at
lege med lille Shermarke. Det samme gør søstrene
Nasteexo på 13 og 12-årige Sahra. Shermarke blev
efterladt, da han var få dage gammel. Ingen i børnebyen ved hvorfor, men ofte sker det, at mødre forlader
deres børn, hvis barnet er født uden for ægteskab.
I dag er Shermarke en glad, lille dreng. De buttede

kinder og lår og hans velfornøjede pludren er et tydeligt bevis på, at han er en sund og tilfreds gut.
I 2019 flytter familien som den første i børnebyen
ud i lokalsamfundet. Det gør de, så børnene kan
vokse op i omgivelser, der ligner dem, de kommer til
at leve i som voksne, mest muligt. De vil stadig være
en SOS-familie med tilknytning til SOS-børnebyen,
og børnene vil stadig have faddere, der støtter og
hjælper dem.
Shermarkes navn er blevet ændret af hensyn til hans privatliv.

BAZAREN
”Jeg støtter”-paraply
Vis din støtte, og inspirer andre i bybilledet med
SOS Børnebyernes flotte paraply. Perfekt til et
regnfuldt efterår. Der medfølger et praktisk etui.
Støt SOS Børnebyerne ved at købe paraplyen i
vores webshop: sosbornebyerne.dk/shop

85 kroner
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MORS MAD. Hver dag står SOS-mødre verden
over i køkkenet og laver mad til deres SOS-familie.
De ved, at mad ikke bare er mad. Et måltid kan være
fyldt med minder, kultur og traditioner. Det kan
danne fællesskaber og sprede kærlighed.
Vi har fundet nogle af SOS-mødrenes bedste opskrifter frem til dig. Denne gang er det Amina
Hassan fra en børneby i Somalia, der laver samosas.
250 g filodej
900 g hakket kød af okse eller lam
4 store løg i tern
1 spsk. stødt korianderfrø
1 tsk. karry
Salt
Olie til at friturestege i

OPSKRIFT

fra en
SOS-børneby

SÅDAN GØR DU:
1. Bland karry og kød, og lad det stå i køleskabet i en time.

3

1

2. Brun kødet sammen med løg, koriander og salt. Lad det køle af.
3. Tag et ark filodej, skær det til et rektankel. Placer fyldet, og fold
til en trekant (se illustration).
4. Varm olien godt op, og steg dine samosas, til de er gyldne.
5. Tip: Server samosas med raita til, som er lavet af creme fraiche,
frisk, hakket mynte, salt, peber, 1 fed hvidløg, 1 tsk sukker og 1
spsk. limejuice.

ORDJAGT

2

FADDERPORTRÆT

VI HAR GEMT TI ORD, der er med til at skabe en god
barndom. Kan du finde dem? De gemmer sig både
vandret, lodret og diagonalt. Få løsningen i næste blad.
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NIELS JØRGEN KRISTENSEN er SOS-fadder og
mangeårig frivillig på kontoret i København. Han er
også indehaver af en velsmurt hønsegård, og nu
har han i samarbejde med sine otte høns fået en
fantastisk ide. De æg, familien ikke selv får spist,
sætter Niels Jørgen til salg på kontoret. Og der er
rift om dem! Indtjeningen fra æggesalget går til en
opsparing til hans fadderbarn i Cambodja.
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SOMALILAND ER ET AF DE VÆRSTE
STEDER I VERDEN AT VÆRE BARN
Mere end hvert 10. barn i Somaliland har mistet en eller begge forældre. I et land uden
et socialt sikkerhedsnet er det at miste forældreomsorgen en katastrofe for et barn.
Der er flere årsager til, at så mange børn i Somaliland står helt alene. Hele 98 procent
af alle piger og kvinder i Somaliland er omskåret, og det kan være livstruende. Komplikationer under graviditet og fødsel er den primære dødsårsag blandt Somalilands
kvinder i den fødedygtige alder.
SOS Børnebyerne hjælper de børn, der ikke har nogen, der kan passe på dem, og vi
arbejder for at forebygge, at børn mister deres forældre. For eksempel underviser SOS
Børnebyerne i Somaliland om konsekvenserne af kvindelig omskæring. Når du støtter
SOS Børnebyerne, er du med til at forebygge, at fattigdom eller sygdom fører til, at
børn mister deres forældre.

STØT

SOS Børnebyernes
arbejde for
forældreløse og
udsatte børn

