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ET KÆRLIGT HJEM
ER ETHVERT BARNS RET

S

“

Jeg er sikker
på, at de børn,
vi hjælper ude i
verden, også er
taknemmelige for
jeres indsats. Men
egentlig burde
de slet ikke have
noget at takke for.
Et kærligt
hjem er ethvert
barns ret

å blev det sørme december igen. Og med den ruller juletidens mange traditioner støt og roligt ind over de korte dage. For mange af os byder kalenderen på kærkomne gensyn med familie og venner. Vi samles til god gammeldags
indendørshygge med ild i pejsen, levende lys, noget varmt i koppen og lidt sødt
til ganen. I de situationer føler jeg mig altid inderligt taknemmelig for, at jeg har
familie og gode venner omkring mig.
Det samme tænker jeg som direktør for SOS Børnebyerne. Når jeg står her
i årets sidste måned og ser tilbage på 2018, er der så mange mennesker, der
fortjener en tak. Det gælder vores faddere, vores virksomhedspartnere, de
frivillige og de folk, der vælger at støtte os en enkelt gang eller gennem en lang
årrække. Det gælder alle dem, der bakker os op, når vi afholder arrangementer.
Og de mange skoleklasser, der deltager i Omvendt Julekalender eller bestiller et
foredrag.
Jeg er dybt taknemmelig for alle de mennesker, der støtter op om vores sag.
SOS Børnebyerne er nemlig kun noget i kraft af jer derude, der gør noget ekstra.
I giver os en del af jeres overskud, uden at I behøver at gøre det. Og det skal I
have tak for.
Jeg er sikker på, at de børn, vi hjælper ude i verden, også er taknemmelige for
jeres indsats. Men egentlig burde de slet ikke have noget at takke for. Vi mener,
at et kærligt hjem er ethvert barns ret. Desværre ser virkeligheden anderledes ud:
220 millioner børn har mistet eller er i fare for at miste forældreomsorgen. Det er
et svimlende højt tal, men det går den rigtige vej, og med jeres støtte kan vi blive
ved med at arbejde for en verden, hvor intet barn står alene.
Egentlig er det slet ikke så vigtigt for mig, at børnene ved, hvor hjælpen kommer
fra. Det vigtigste er, at den kommer. Og det kunne den ikke uden jer.
Tak for i år. Vi ses i 2019.
De varmeste hilsner

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne
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Alene i et

SKUR I SKOVEN

I Laos bliver børn fra fjerne landsbyer sendt på såkaldte kostskoler langt
væk fra deres familie. Da Xian var 12 år, flyttede hun fra sin mor og ind i
et primitivt træskur tæt på skolen. Her boede hun og
en anden pige helt alene i fire år.
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“

Jeg var meget bange, og jeg kunne
ikke lide at være der. Vi havde ikke
mad nok. Nogle gange delte jeg en
pakke nudler i to, så jeg havde mad til
to dage i stedet for en

Tekst: Lisbeth Svalgaard · Portrætfoto: Lars Just

H

ængelåsen er symbolsk. Vil nogen ind i det lille
træskur, kan de med lethed sparke døren ind. Her
flyttede Xian ind sammen med en anden jævnaldrende
pige, da hun var bare 12 år gammel. Om dagen, når de
to piger gik i skole, satte de låsen på skurets yderside i
håb om at holde ubudne gæster væk fra deres sparsomme ejendele. Om natten satte pigerne låsen på indersiden og håbede på det bedste.
ALENE LANGT HJEMMEFRA
”Min far døde, da jeg var et år gammel. Efter det var der
ikke råd til meget. Min mor fik mig igennem femte klasse, men jeg måtte gå ud af skolen til sidst. Vi havde ikke
engang råd til sæbe. Vi solgte bambusskud fra skoven
for at få råd til mad,” fortæller Xian.
Skolegang er en stor prioritet i Laos, men der er ofte
ingen skoletilbud i landsbyerne i de fjerneste egne af
landet. Er man fra en fattig familie, kan man få et legat
til en ’boarding school’ af de laotiske myndigheder.
Derfor ender mange børn med at bo langt væk fra deres
forældre, så de kan komme i skole. Xians mor indstillede hende til et skolelegat, som hun fik. Men det betød,
at Xian måtte flytte hjemmefra som 12-årig.
ET LET OFFER
En ’boarding school’ i Laos er ikke et skolehjem, som
vi kender det herhjemme, hvor der er voksne, faste
måltider og sengetider. I de fleste tilfælde er der tale om
et træskur uden vand eller elektricitet, som to-tre børn
deler. Her sover de alene om natten, de skal selv sørge
for at komme op om morgenen, og de skal selv sørge for
mad. Børnene har ofte lidt mad med hjemmefra og et
tæppe at sove på, men ellers er der tomt i skuret.
”Jeg boede sammen med en anden pige på min alder.
Jeg var meget bange, og jeg kunne ikke lide at være der.
Vi havde ikke mad nok. Nogle gange delte jeg en pakke
nudler i to, så jeg havde mad til to dage i stedet for en,”
fortæller Xian.

Når man som Xian står alene, bor usselt og ikke har råd
til mad, er man et let offer. Både for overgreb, men også
for bagmænd, der lokker med spændende jobs i andre
lande. I Laos er der mange unge kvinder, som ender i
menneskehandel, hvor de sælges til prostitution eller
som tjenestepiger i nabolandet Thailand.
PIGEHJEM I BØRNEBYEN
Men for Xian gik det heldigvis ikke så galt. I SOS-børnebyen i Luang Prabang er der oprettet et særligt hjem for
piger, der både har brug for et trygt hjem og en uddannelse. Her bor hun i dag sammen med 15 unge piger
mellem 16 og 20 år. Deres forældre lever stadig, men
på grund af afstand og livsvilkår kan de ikke give dem
trygge rammer, mens pigerne uddanner sig.
”Her er rigtig rart at være. Vi deler alle med hinanden
og hjælpes ad med tingene. Der er meget sikkert og
trygt her, og jeg har fået nogle tætte veninder her i pigehuset, men også venner fra skolen. Vi er som søstre,”
siger hun.
Xian går på SOS-skolen, og hun klarer sig godt. Faktisk er hun den bedste ud af alle 470 elever.
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Det drømmer vi om

Den trygge tilværelse i Luang Prabang giver Xian og de
andre piger plads til at drømme om en fremtid med en god
uddannelse i rygsækken.
Xian ”I min fritid er jeg yogalærer her

5 ”Jeg vil være turistguide, fordi jeg
gerne vil vise mit land frem. Jeg vil også
gerne lære min bror engelsk, så han får
flere muligheder i fremtiden."

i børnebyen. Jeg vil gerne uddanne mig
til revisor.”

i

1 ”Jeg vil være sygeplejerske, fordi
min mor er syg, og der er langt til hospitalet."

Laos er et barskt land at
være barn i. Ti procent af
alle børn mellem fem og 14
år er 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.

6 ”Jeg vil være læge, så jeg kan
hjælpe dem, der ikke har adgang til
lægehjælp."

2 ”Jeg vil være lærer, fordi jeg vil
hjælpe folk i min landsby og motivere
dem til uddannelse."

7

”Jeg vil være musiker.”

”Jeg vil være politikvinde, så jeg
3
kan bidrage til samfundet, især ved at
hjælpe dem, der har det svært.

”Jeg vil være sygeplejerske, for der
8
hvor jeg kommer fra, er der mange, der
lider."

4 ”Jeg vil være læge i min landsby, fordi min far er syg, og der er ikke
adgang til lægehjælp. Folk dør på vej til
hospitalet."

9 ”Jeg vil være sygeplejerske i min
landsby, så jeg kan hjælpe folk med handicap, for jeg har set, at det er et stort
problem.”

1

Xian

3

2
4
5

6

7

8

9
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FADDERGUIDE

NÅR MOR OG FAR MANGLER
SOS Børnebyerne samarbejder altid med de lokale myndigheder for at sikre, at de børn, der er mest udsatte og i fare
for ikke at overleve, får hjælp først. Ofte henvender naboer,
slægtninge eller folk sig til de lokale myndigheder eller SOS
Børnebyerne, når de får kendskab til et forældreløst eller
udsat barn.
Vi mener, at børn som udgangspunkt har bedst af at blive
i deres biologiske familie, hvis forældrene har tilstrækkelige ressourcer, både fysisk, psykisk og økonomisk, til at
tage sig af dem. Hvis mor og far ikke er i stand til at drage
omsorg for barnet eller måske helt mangler, er det vores
opgave at finde det bedste alternativ for barnet. Derfor
undersøger vi også, om barnet har biologiske slægtninge,
der har mulighed for at påtage sig rollen som omsorgsperson – evt. med løbende støtte fra SOS Børnebyerne. I de
tilfælde, hvor det ikke er en mulighed, kan det være et godt
alternativ at flytte ind i en SOS-børneby.
Illustration: Michelle Carlslund

OPSLAGSTAVLEN
HUSK DIT SKATTEFRADRAG
Når du støtter SOS Børnebyerne, kan du få
skattefradrag for din støtte. Vi klarer indberetningen
til SKAT for dig. Det eneste, vi har brug for, er dit
CPR-nummer, som du nemt kan indberette på
sosbornebyerne.dk/for-faddere/skat
Har du en fast betalingsaftale, har
vi allerede dit CPR-nummer.

Kontakt os!

FADDERRAPPORTEN PÅ VEJ
33 73 02 33
Der er vinterhilsner på vej fra
børnebyerne, men de fleste lander
først i de danske postkasser i løbet
af januar. Så fortvivl ikke, hvis du endnu ikke har
modtaget din fadderrapport. Har du ikke hørt noget
den 1. februar, kan du kontakte os på mail eller
telefon, så sørger vi for at eftersende rapporten til dig.

VIDSTE DU...
...at 76% af danskerne ser positivt på virksomheder,
der støtter en hjælpeorganisation? SOS Børnebyerne
arbejder sammen med mange forskellige
typer virksomheder – både de helt store og
enkeltmandsvirksomhederne.
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En SOS-børneby kan sagtens
have børn boende side om side
med forskellige religiøse baggrunde. For eksempel er der både jøder og muslimer i SOS-børnebyerne i Israel og De Palæstinensiske
Selvstyreområder, og i Sri Lanka
bor der både kristne, hinduer,
muslimer og buddhister. Det er
vigtigt, at der er plads til børnenes
kulturelle ophav. De skal kende til
og være stolte af deres egen baggrund. Men de skal samtidig være
åbne overfor det, som er anderledes. De skal forstå og respektere
hinanden.

JU

ALVERDENS
HØJTIDER:
L

EUROPA. Den kristne højtid jul
kommer i mange varianter. Herhjemme
kulminerer tingene med juleaften
den 24. december. I Tyskland og
England pakker de gaver op den
25. I Finland holder de minijul
med minitræ og minipynt
i starten af december, og
islændingene brænder
juletræet på bålet den 5.
januar.

Gå på opdagelse i verdenskortet,
og bliv klogere på, hvordan de
markerer højtiderne i børnebyerne
rundt om i verden.

i
EKSTRAMATERIALE: Vil du
vide mere? På linket herunder
kan du finde en digital udgave
af kortet med flere historier fra
børnebyerne.
LINK: sosbornebyerne.dk/
gaapaaopdagelse

DE
DØ
D

ES
G
DA

MEXICO. I Mexico fejrer
man De Dødes Dag i
november. Her mindes
man de døde ved altre med
fotos, mad, lys og gaver.
På billedet er det udklædte
SOS-børn fra Mexico City,
der er på vej på sliktogt lige
som til fastelavn. Søde
slikdødningehoveder
også kaldet sugar
skulls er meget
populære.
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INDIEN. I Indien fejrer man foråret
ved den hinduistiske højtid
Holi. Holi er fuld af farver. I
børnebyen Bhopal morer
SOS-mødrene sig med
at kaste farvet pulver på
hinanden.

H

OL
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SRI LANKA. Diwali er en
af hinduismens helt store
fester. Her fejrer man
lysets sejr over mørket. I
børnebyerne i Sri Lanka
markerer man Diwali ved
at kreere smukke Koolam
(gulvtegninger med
farvet pulver),
tænde lys og gå i
tempel.

I

D

JU
L

ZANZIBAR. Den
muslimske festdag
Eid finder sted, når
fasten brydes.
Børnene her er
fra børnebyen
på Zanzibar.
De er trukket i
deres allerfineste
tøj og venter på
festmåltidet. Eid
Mubarak!

AL

I

EI

D

ETIOPIEN. I SOSbørnebyen Jimma i
Etiopien er det først jul den
7. januar, fordi Etiopien
følger den julianske
kalender. Her
byder dagen
på krybbespil,
popcorn og
poloturnering.

IW
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SOFIAS SVÆRE VALG
I 2008 traf Sofia sit livs sværeste beslutning. Hun afleverede sine tre
børn i børnebyen i Somalilands hovedstad Hargeisa. Herefter begyndte
hun med hjælp fra SOS Børnebyerne at stykke sit liv sammen igen. Ni
år senere kom dagen endelig, hvor Sofia igen kunne vågne op hver dag
sammen med sine tre børn. ”Når et barn flytter ind i en børneby, er det
ikke nødvendigvis en permanent løsning, og der er sjældent én løsning,
der passer til alle,” siger programansvarlig i SOS Børnebyerne, Lene
Godiksen. Hun er med til at udvide indsatsen i og uden for børnebyen,
så hvert enkelt barn får den bedst mulige opvækst.
Tekst: Iben Stjerne Christensen · Foto: Lars Just, Marcus Frendberg og Lene Godiksen
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“

Nogle gange ringer jeg til min SOSmor for at snakke. Hende savner jeg jo
selvfølgelig også. Men jeg er glad for
at være flyttet hjem igen.

I

2008 måtte Sofia aflevere sine tre børn i børnebyen,
efter at hendes mand forlod familien. ”Det var den
sværeste beslutning i mit liv. Jeg kunne ikke sove om
natten. Men jeg havde ikke råd til at købe mad eller
sende dem i skole. Jeg vidste, at de ville være i sikkerhed
i SOS-børnebyen, men det var meget svært,” fortæller
Sofia, som i årene efter besøgte sine børn mindst en
gang om måneden.
HJEM TIL MOR IGEN
Mens børnene boede i børnebyen, fik Sofia hjælp af
SOS Børnebyerne til at få sit liv på fode igen. Og endelig
i februar 2017 var hendes situation stabil nok til, at
børnene kunne flytte hjem. Sofias børn havde på det
tidspunkt boet ni år i børnebyen. Selvom alle glædede
sig til igen at få en hverdag sammen, var overgangen fra
børnebyen til morens hjem alligevel en omvæltning –
især for den ældste datter Shamshi.
”I starten brokkede Shamshi sig tit over maden. Hun
syntes, den var bedre i børnebyen. Jeg forklarede hende,
at vi ikke havde råd til at spise den samme mad, som de
var vant til der. Men vi er gode til at tale om tingene, og
hun er klar over, at jeg gør mit bedste,” siger Sofia, der i
dag lever af at sælge dametøj, hijabs, kjoler og tørklæder. Familien får desuden, hvad der svarer til 500 kroner
om måneden af SOS Børnebyerne til at dække skolegang og lidt til kost og logi.
RINGER TIL SIN SOS-MOR
Før et barn flytter hjem til sine biologiske slægtninge vil
en medarbejder fra børnebyen altid interviewe barnet
om dets ønsker og bekymringer. De aflægger også familien besøg inden og følger op på barnets trivsel efterfølgende. Det er samtidig vigtigt at forberede børnene
på, at de ikke altid kan forvente samme levestandard,
som de er vant til fra børnebyen – at der for eksempel
ikke er vand i vandhanen eller tandpasta til tandbørsten. Børnene kan naturligvis stadig komme på besøg i

børnebyen.
Shamshi nyder at bo hos sin mor igen, men hun har
stadig kontakt til sin SOS-familie:
”Nogle gange ringer jeg til min SOS-mor for at snakke.
Hende savner jeg jo selvfølgelig også. Men jeg er glad for
at være flyttet hjem igen. Jeg sover i samme seng som
min mor, og det er dejligt,” fortæller hun.
BARNET I CENTRUM
Fattigdom, død, sygdom, utryghed. Der er ofte mange
faktorer i spil, når et barn kommer i kontakt med SOS
Børnebyerne. Det samme gælder barnets familiesituation. Nogle er forældreløse, andre har forældre eller
slægtninge, der med støtte og vejledning ville kunne
tage sig af dem igen på sigt. Det fortæller Lene Godiksen, der er programansvarlig i SOS Børnebyerne.
”For de børn, der intet bagland har, er et hjem i en
børneby eller plejefamilie ofte et godt alternativ. For de
børn, hvis familie er i fare for at gå i opløsning, kan fem
høns eller et sykursus være det, der skal til for at sikre
barnet stabilitet og tryghed. Hvert barns situation er
forskellig, og det er vores opgave at finde den løsning,
der passer bedst til det enkelte barn”, siger hun og fortsætter: ”Det allerbedste sted et barn kan vokse op er i
familien. Derfor udvider vi de forebyggende indsatser
uden for børnebyen. Men der kan også bo børn, hvis
forældre stadig lever, i børnebyen. De bor her, fordi det
i sin tid var en nødvendighed for at overleve. Heldigvis
kan nogle af dem flytte hjem til deres biologiske familie,
når familien bliver stærk nok til at have dem boende
igen.”
BARNET MED PÅ RÅD
Det sker ganske ofte, at et barn fra en børneby bliver
genforenet med sine forældre eller flytter hjem til
biologiske slægtninge. Men der kan også være andre
årsager til, at et barn flytter ud. I flere lande medfører
ændringer i lovgivningen ændringer i måden, vi kan
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hjælpe forældreløse og udsatte børn på. I Rwanda og
Kenya betyder en ændring i loven, at hvis et barn har
biologiske slægtninge, så skal de så vidt muligt flytte
ud af børnebyerne og hjem til dem for at bevare barnets historie og tilknytning. I Rwanda er mange børn
allerede flyttet. I Kenya er børnebyerne ved at kigge på,
hvor mange børn har slægtninge, der kan tage sig af
dem – og om de skal have hjælp af SOS Børnebyerne.
”Fordi børn i en børneby ofte bærer rundt på en
traumatisk fortid, er det vigtigt, at barnet bliver
informeret og taget med på råd i forbindelse med en
flytning. På samme måde bestræber vi os også på,
at børnene kan fortsætte i samme skole,” siger Lene
Godiksen.
SOS-FAMILIER FLYTTER UD
På verdensplan hjælper SOS Børnebyernes forebyggende indsatser mere end 500.000 mennesker. Undersøgelser viser, at selvom støtten går til én familie, smitter
hjælpen af på hele lokalsamfundet. Pludselig kan familier købe kul, ris eller tøj i naboens butik, og en nybagt
mor kan få råd hos en veninde, der har været på kursus
i ernæring af spædbørn.

SOS-mor Tulipo og hendes fem hjemmeboende SOS-børn flyttede sidste
år ud af børnebyen og ind i et parcelhus. Her ses Tulipo med sin yngste
SOS-datter i børnebyen i 2016.

Det er blandt andet med disse erfaringer i baghovedet,
at SOS-familierne flyttes ud af børnebyen og ind i lokalsamfundet. Allerede i 2014 havde omkring 10 procent
af verdens børnebyer flyttet én eller flere SOS-familier
ud i omkringliggende kvarterer. Planen er, at 95 procent af børnebyerne i 2030 har flyttet mindst én familie
ud.
”Udflytningen gavner især børnene, der får et stærkere tilhørsforhold til deres lokalsamfund og omvendt.
Det gør også overgangen til voksenlivet på egne ben
nemmere. De SOS-mødre, der har taget springet ud
af børnebyen, er også begejstrede. De oplever at få et
større socialt netværk og friere rammer, fordi de ikke
behøver følge dagsrytmen i børnebyen. Samtidig har
det vist sig, at de professionelt uddannede SOS-mødre
ofte bliver en stor støtte for lokale børnefamilier,” siger
Lene Godiksen, der netop er kommet hjem fra Tanzania, hvor hun har besøgt en af de SOS-familier, der er
flyttet ud af børnebyen.
SOS-MOR OG FORRETNINGSKVINDE
Mama Tulipo har været SOS-mor i børnebyen Dar es
Salaam i Tanzania siden 2007. For mindre end et år
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“

Børnene trives,
og det gør hun
også. Hun har fået
mere frihed og
flere muligheder

i
SKER DER ÆNDRINGER
for dit fadderbarn, får du
direkte besked.

siden byttede hun og hendes fem hjemmeboende SOS-børn de identiske familiehuse ud med et hus et par kilometer
væk. De er den ene af to familier fra børnebyen, der flytter ud i lokalområdet.
Parcelhuset ligner ethvert andet hus
her i et af Dar es Salaams middelklassekvarterer. Der er ingen synlige beviser
på, at her bor en SOS-familie. Ingen blå
logoskilte eller sikkerhedsvagt i porten.
Ikke fordi det er en hemmelighed - det
er bare ikke relevant.
”Børnene trives, og det gør mama
Tulipo også. Hun har fået mere frihed og
flere muligheder,” siger Lene Godiksen
efter sit besøg. Flytningen til parcelhuset gav Tulipo plads til at udvide sin
beskedne hønsebestand til hele 60 høns,
et par ænder og sågar en rugemaskine,
der har fået plads i hendes soveværelse.
Hun har gjort sin hobby til en god forretning. De æg, der ikke går til husholdningen, sælger hun på markedet. Pen-

I parcelhusets baghave har Tulipo nu
plads til mere end 60 høns.
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gene giver både et pænt supplement til
lønnen fra børnebyen, og så er hun stolt
over at kunne lære børnene, hvordan
man holder høns og tjener penge.
BØRNEBYEN BESTÅR
Når et hus i en børneby bliver ledigt, kan
det for eksempel give plads til en familie
fra lokalområdet. I Zanzibar genforener
man børn fra børnebyen med deres
biologiske familie i de tomme familiehuse. På den måde får forældrene adgang
til støtte og vejledning, mens børnebyen
kan følge barnets trivsel. I Rwanda, hvor
børnene er flyttet hjem til slægtninge,
bliver nogle af husene brugt til midlertidige hjem for gadebørn.
Der vil stadig være tusindvis af børn,
for hvem det bedste bud på et kærligt
hjem ligger i en børneby hos en SOSmor. Så selvom SOS Børnebyerne udvikler og udvider måden at hjælpe på, vil
den klassiske børneby bestå.

S O S B Ø R N E L I V | S Å S TO R E E R V I | BA Z A R E N

14

sa StoRe er v

E

r der noget mere nuttet end en lille, blød baby?
Hvad med tre små, bløde babyer? I SOSbørnebyen Inhambane i Mozambique bor trillingerne
Bella, Ernestina og Esperanca.
I 2013 blev SOS-mor Olgas familie forøget med
ikke bare en baby, men hele tre babyer. Pigernes første leveår havde været alt andet end fredfyldt. Deres
mor døde kort efter deres fødsel, og da faren også
var syg, måtte slægtninge og bekendte hjælpe til,
så godt de kunne. Men tre små spædbørn er et stort
arbejde, og efter kort tid tog familien kontakt til SOS
Børnebyerne i håb om at finde et stabilt og kærligt
hjem til de tre små piger.

Når en søskendeflok skal flytte ind i en børneby, sørger vi altid for at holde dem samlet. Derfor flyttede alle
tre piger ind hos samme SOS-mor, der stod klar med
åbne arme og masser af kærlighed. Billedet til højre
er taget kort efter pigernes ankomst til børnebyen. Her
er de et år gamle og sidder trygt på skødet af deres
SOS-mor, der er omgivet af børn fra børnebyen.
Her i december skal pigerne ikke bare fejre deres
sjette jul i børnebyen, de fylder også seks år. Og hvor
ser de bare glade og tilfredse ud, som de tumler rundt
med deres SOS-søster i børnebyens have. Tre gange
hurra for Bella, Ernestina og Esperanca.

BAZAREN
Hent juleinspiration i vores webshop

300 kroner

Få styr på de sidste juledetaljer med årets flotte
julekort og ”til og fra”-kort. Vi har også en masse gode
ideer til mandelgaven og pakkelegen som for eksempel muleposer og køleskabsmagneter med det flotte
”Jeg støtter”-logo eller dyreblyanter fra Tanzania.
Priser fra 20 kr.
Er du på julegaveudkig, kan du købe den smukke fotobog A PLACE TO DREAM. Fotograf Jens Honorés
fængende billeder guider læseren gennem SOS
Børnebyernes arbejde og fokus på FN’s verdensmål.
Køb her: sosbornebyerne.dk/shop
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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 Nandi Goswami fra en børneby
i Indien, der laver kylling kadai med ris. SOS-mor
Nandis ret var faktisk med i én af de populære
måltidskasser hos Nemlig.com i november, som
SOS Børnebyerne har indgået et spændende
samarbejde med.

OPSKRIFT

fra en
SOS-børneby

SÅDAN GØR DU:

DET SKAL DU BRUGE:

1. Steg kyllingen sammen med 1 tsk. garam masala, salt og olie. Sæt
det til side.

3-4 kyllingebrystfileter skåret i tern
Olie til stegning
2 løg
250 gram cherrytomater
1 spsk. revet ingefær
1 spsk. revet hvidløg
2 spsk. frisk koriander
2 tsk. garam masala
1 tsk. gurkemeje
2 tsk. chilipulver
Salt og peber
Tilbehør: Basmatiris

2. Varm olie i en wok eller gryde, og steg løgene gyldne. Tilsæt hvidløg
og ingefær.
3. Blend tomaterne, hæld puréen i wokken, og lad det simre i 5 min.
4. Tilsæt 1 tsk. garam masala, gurkemeje og chili. Rør godt, og lad
sovsen koge videre i 15 min.
5. Kog risene.
6. Tilsæt kyllingen, og kog retten op lige inden serveringen.

60

7. Smag til med salt og peber, og pynt med korianderblade.

ORDJAGT

FADDERPORTRÆT

KAN DU FINDE DE TI JULEORD, der gemmer sig
vandret, lodret eller diagonalt? Få løsningen i næste
blad.
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Løsning fra sidst: Fritid, hjem, kram, hygge, leg mad, skole, sove, tryghed, venner.

84-ÅRIGE HANNE SØGAARD kan ved årsskiftet
fejre intet mindre end 40-års jubilæum med SOS
Børnebyerne. ”Det har været hele mit liv,” siger
Hanne, hvis engagement både omfatter rollen som
fadder, lokalfrivillig og bestyrelsesmedlem. Derudover har hun afholdt over 500 lysbilledforedrag, rejst
kloden rundt og besøgt børnebyer i både Asien,
Afrika og Sydamerika. Kære Hanne, stort tillykke og
af hjertet tak.

STØT

SOS Børnebyernes
arbejde. Brug
girokortet

INTET BARN SKAL
VOKSE OP ALENE
Desværre er det virkeligheden for alt for mange børn
verden over. Hvert 10. barn har allerede mistet deres
forældres omsorg eller er i fare for at miste mor eller far
til sygdom, fattigdom eller desperation.
SOS Børnebyerne hjælper de familier, der er i fare for
at gå i stykker. Vi er der også for de børn, der står helt
alene i verden. Vi sørger for at give dem et kærligt og
trygt hjem, så de får den omsorg, der er så essentiel for
en god barndom.

