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BØRNENES ÅR
K

“

I skolen bliver
eleverne undervist
i, hvad deres
rettigheder er, og
hvad de kan gøre,
hvis rettighederne
bliver overtrådt.

alenderen vipper i disse dage på tærsklen mellem vinter og forår. Vi er
allerede godt i gang med det nye år. Og hvilket år – fristes jeg til at sige. Ikke
alene er det her i 2019, at Børnekonventionen fylder 30 år. Oveni hatten har FN
på generalforsamlingen i november besluttet, at temaet for dette års FN-resolution
om børns rettigheder skulle være ”Børn uden forældreomsorg”.
For en børneorganisation som SOS Børnebyerne er det stort. FNs medlemslande viser vilje til at forbedre rettighederne for de millioner af børn, der har mistet
deres forældres omsorg. Det betyder, at de børn, vi arbejder for at hjælpe, kommer på den internationale dagsorden.
Sådan et løfte er oprigtigt motiverende, og det giver ekstra energi til hele tiden
at sikre, at kvaliteten af vores arbejde er i top, så vi kan hjælpe verdens udsatte
børn bedst muligt.
Kvalitetssikring er i det hele taget et stort fokusområde for SOS Børnebyerne.
Herunder hører også de sager, hvor der er mistanke om korruption, eller hvor
børn i vores varetægt bliver misbrugt. Og lad mig bare sige det, som det er: Når
man arbejder med efterladte og sårbare børn i nogle af verdens fattigste og ustabile lande, er sager om korruption og misbrug en del af virkeligheden.
Den del af virkeligheden vil vi hellere forholde os åbent til end at lukke øjnene.
Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at opdage og forhindre sager,
hvor de folk, der er ansat til at beskytte og hjælpe, svigter deres ansvar.
For eksempel har vi en online whistleblower-ordning, hvor børn, unge og voksne
nemt kan anmelde misbrug, upassende opførsel eller mistanker om korruption. I
børnebyerne har børnene selv udpeget en voksen, de kan gå til. Og i skolen bliver
eleverne undervist i, hvad deres rettigheder er, og hvad de kan gøre, hvis rettighederne bliver overtrådt.
Desværre kan vi indtil videre ikke undgå, at sager om korruption og misbrug
sker. Men når det sker, har vi stærke og omfattende procedurer på plads, der
følger op på sagerne og tager hånd om børnene. Det er jeg stolt af. Det viser, at vi
som organisation tager vores ansvar over for børnene seriøst.
Bedste hilsner

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne
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“Jeg har familie over
hele verden”
Tekst: Iben Stjerne Christensen · Illustration: Line Malling Schmidt
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Gert Carstensen Lund og Hanne Søgaard kender ikke hinanden. De har levet
et langt liv i hver sin ende af landet, men alligevel har de meget til fælles. Gert
fulgte sit fadderbarn op ad kirkegulvet, og Hanne har rejst verden rundt og
besøgt mere end 60 børnebyer. Forholdet til deres fadderbørn og det arbejde,
SOS Børnebyerne laver, har haft en stor plads i begge deres hjerter. Så stort, at
de har besluttet at betænke SOS Børnebyerne i deres testamenter.
”Her står jeg uden for et familiehus i
Chile. Det der er vist fra Kenya. Her
drikker jeg te sammen med mit fadderbarn i Nepal. Jeg har jo familie
over hele verden, kan I se”. Bordet
bugner allerede med fremkaldte fotominder, men Hanne Søgaard har
mange historier endnu. For 40 år
siden faldt hun ved et tilfælde over
en fadderannonce i et blad. Hun
blev fadder for en dreng i Nepal, og
siden da har SOS Børnebyerne og
børnene i alverdens børnebyer haft
en stor plads i hendes hjerte.
OVER 500 LYSBILLEDSHOWS
”I rigtig mange år var det hele mit
liv. I drømmer ikke om, hvad det
har givet mig af oplevelser,” siger
hun og sender et kærligt blik mod
bordet, der på fineste vis understreger lige netop den pointe. Udover at
have været fadder har Hanne været
frivillig, medlem af bestyrelsen, og
så holdt hun op med tælle, da hun

i
Vidste du, at du som fadder kan
besøge det fadderbarn eller den
børneby, du støtter? Du skal
selv arrangere rejsen, men vi
er klar til at hjælpe med at formidle kontakten til børnebyen,
hvis der er behov for det.

rundede sit lysbilledshow nummer
500 om SOS Børnebyernes arbejde.
Drivkraften bag hendes 40 år lange engagement har i høj grad været
de mange rejser ud i verden. ”Min
far sagde engang til mig ’hvorfor tager du ikke ud og ser verden’. Så da
jeg fik mit fadderbarn i Nepal, blev
jeg enig med mig selv om, at det var
på tide at tage afsted,” siger Hanne
Søgaard. Hun kom hjem fra turen til
Nepal en masse oplevelser rigere og
ivrig efter at komme ud igen.
Men denne gang var en lille ferie
ikke nok. Hanne havde sparet sammen og tog et sabbatår fra lærergerningen, pakkede rygsækken og
drog ud på sit livs eventyr: ”Jeg var
56 år, da jeg tog ud på min jordomrejse. Det var ikke helt normalt for
sådan en gammel en som mig at
tage afsted på sådan en tur. Men jeg
var ligeglad. Jeg havde lagt en plan
over alle de steder, jeg gerne ville se.
Og så skulle jeg jo selvfølgelig også
besøge mine fadderbørn.”
Turen bragte Hanne rundt i
næsten hele verden. Børnebyerne
blev rejsens røde tråd. Hun havde
10 lande på programmet, og hun
forsøgte altid at besøge mindst en
børneby i hvert land.
NEPAL I HJERTET
Jordomrejsen kurerede langt fra
Hannes rejsefeber. Tværtimod blev
samtlige ferier i årene efter tilbragt
i udlandet. Særligt Nepal, hvor Hannes første fadderbarn er fra og stadig bor, var højt på listen. Her har
Hanne været på besøg intet mindre

“

Der er jo ingen
børn, der selv har
bedt om at blive
født. Derfor vil jeg
være med til at
støtte arbejdet for
dem, der kommer
til verden med
uheldige kort på
hånden
end 17 gange, siden hun blev fadder
for 40 år siden. ”Mit fadderbarn er
jo for længst flyttet hjemmefra, men
hver gang jeg kom til børnebyen i
Pokhara, så kom han også forbi for
at hilse på,” siger hun. Hannes sidste
tur var i 2014 til Nepal, herefter har
hendes helbred sat rejseaktiviteterne i bero. Men minderne har hun
stadig intakt – både dem i fremkaldt form på bordet foran hende
og de tusindvis af andre i hjertet.
TIL BRYLLUP I CHILE
I den anden ende af Danmark bor
Gert Carstensen Lund. Han har som
Hanne rejst om på den anden side
af jorden for at møde sit fadderbarn. Men modsat Hanne fik Gert
først rigtig kontakt til hende, da hun
for længst var flyttet ud af børnebyen. ”Min daværende kone og jeg fik
kun et barn, og derfor besluttede vi
os for også at få et fadderbarn. Det
var Doris, hun boede i børnebyen
Angol i Chile. På det tidspunkt var
det mest min kone, der stod for
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kontakten. Jeg fulgte lidt med over hendes skulder. Da
vi blev skilt, mistede jeg kontakten til Doris i mange år.
Men så en dag fik jeg en besked fra hende på Facebook,
og så begyndte vi ellers at snakke,” fortæller Gert.
På dette tidspunkt var Doris en voksen kvinde. ”Hun
var flyttet ud af børnebyen, havde fået et godt job,
stiftet familie, og nu skulle hun så giftes,” fortæller Gert:
”Men hun havde jo ingen far til at følge hende op ad
kirkegulvet. Så spurgte hun, om jeg ikke ville gøre det.”
Det tilbud kunne Gert ikke sige nej til, så i 2015 købte
han en flybillet og endte med at bo hos Doris og hendes
familie i to måneder.
Udover flittige forberedelser og selve brylluppet fik
Doris og Gert også tid til at besøge børnebyen i Angol.
Doris' SOS-mor bor der stadig, så hende fik Gert også
en snak med. ”Det var en god oplevelse at se, hvor Doris var vokset op. Jeg finder hele idégrundlaget bag SOS
Børnebyerne, og den måde man arbejder med børnene
på, meget sympatisk. Jeg har jo selv set, hvordan de her
hjælpeløse børn får en tryg opvækst i børnebyerne,”
fortæller Gert, der fortsat har kontakt med Doris. Faktisk har familien tilbudt Gert, at han kan flytte ind hos
hende og familien i Chile for bestandigt.

NÅR VI IKKE ER HER MERE
Efter sin oplevelse i Chile har Gert besluttet sig for at
betænke SOS Børnebyerne i sit testamente. Han håber,
at hans sidste gave kan være med til at give udsatte
børn en familie og et håb for fremtiden: ”Det faldt mig
egentlig meget naturligt. Der er jo ingen børn, der selv
har bedt om at blive født. Derfor vil jeg være med til
at støtte arbejdet for dem, der kommer til verden med
uheldige kort på hånden.”
Tilbage over Storebæltsbroen erklærer Hanne sig
enig med Gert: ”Jeg føler jo, at jeg har familie over hele
verden. Og når de har fyldt så meget i mit levende liv,
så virker det naturligt for mig, at de også skal have en
tanke i mit testamente,” siger hun. På hendes bluse sidder en fin broche med SOS Børnebyernes logo på. Den
samme broche går igen på utallige af billeder på bordet
af hende og hendes store SOS-familie. Hun smiler og
siger: ”Når man mærker, hvilken vej det går, så skal
man have styr på det praktiske. Det giver ro i sjælen. De
sidste par år har det været svært at være alene, synes
jeg. Så trøster det mig, at jeg ved, at jeg giver noget
videre til min hjertesag, når jeg ikke er her mere. ”
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“

De sidste par
år har det været
svært at være
alene, synes jeg.
Så trøster det mig,
at jeg ved, at jeg
giver noget videre
til min hjertesag,
når jeg ikke er her
mere.
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Godt at vide
ER ARV KUN FOR FADDERE?
Arv er for alle. Vi er taknemmelige for alle henvendelser om arv. Lige meget om du
har været fadder i 10 år eller kun lige har hørt om os.
KAN JEG FÅ HJÆLP?
Hvis du vil betænke SOS Børnebyerne i dit testamente, hjælper vi dig med rådgivning og gratis advokathjælp til oprettelse af testamentet. Vi er desuden fritaget for at
betale boafgift til staten, og du kan derfor være sikker på, at din arv går ubeskåret til
arbejdet for forældreløse og udsatte børn ude i verden.
HVOR MEGET BESTEMMER JEG SELV?
Vi behandler et testamente med ubetinget respekt for din sidste vilje. Du kan enten
vælge at betænke SOS Børnebyerne med et bestemt beløb eller med en procentdel af
det, du efterlader.
VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE
Har du spørgsmål til, hvordan du betænker SOS Børnebyerne i dit testamente, så
kontakt Mette Sandager Löhndorf på: 3378 0293 eller mail: msl@sosbornebyerne.dk.
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Skolematerialer til
børnene. Det kan være
uniformer, bøger og
stilehæfter. I Cambodja
koster en skoleuniform
omkring 150 kr.

Løbende småudgifter som
nyt køkkengrej eller sengetøj
til værelserne opstår altid.

Husholdningsartikler til
rengøring og hygiejne. En
tandbørste og en tube tandpasta koster omkring 10 kr.
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EN
SOS-MORS
BUDGET:

Tøj og sko til børnene. Børnene arver tøj fra hinanden, men
engang imellem må der en ny
trøje eller et par nye sko til.

Når der er fødselsdag i familiehuset, er der også gaver.
SOS-moren sørger for, at der
altid er en lille ting til fødselaren.

Der er stor forskel på husholdningsbudgetterne fra børneby
til børneby. Hvert land har
sine udfordringer: stigende
fødevarepriser, kostbar strøm,
mangel på vand, udgifter til
børnenes sikkerhed. For at få
husholdningsbudgettet til at
slå til har mange børnebyer
køkkenhaver, hønsegårde og
kvægfarme – ligesom man
flere steder sikrer billig og
stabil strøm med solcelleanlæg. I børnebyerne er det
SOS-mødrenes opgave at
lægge et husholdningsbudget,
der dækker udgifterne til en
hverdag med en stor børneflok. Hver måned får SOS-moren udbetalt et beløb til at
dække poster som sko, tøj,
mad og alt det uforudsete.
Tag med SOS-mor Chea Pisey fra Cambodja på marked,
og bliv klogere på, hvilke
poster hun har på sit husholdningsbudget.

i
SOS-moren sørger for indkøb
og tilberedning af alle måltider.
En SOS-mor med ti SOS-børn
i Cambodja har omkring 70 kr.
at lave aftensmad for.

EKSTRAMATERIALE: Vil du
vide mere? På linket herunder
kan du finde en digital udgave
af billedet med flere historier og
videoer.
LINK: sosbornebyerne.dk/
gaapaaopdagelse
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Landsindsamling 2019
GIV EN MOR PÅ MORS DAG
Bliv indsamler søndag den 12. maj, og giv forældreløse og udsatte børn en tryg barndom i en kærlig familie. Sidste år fik hver indsamler i gennemsnit 1000 kr. i indsamlingsbøtten og på MobilePay,
så hver eneste indsamler gør en stor forskel.
SÅ NEMT ER DET:
♥♥ Du vælger selv din rute, når du tilmelder
dig.
♥♥ Indsamlingsbøtten kommer direkte i din
postkasse senest to uger før indsamlingen.
♥♥ Du samler ind 2-3 timer søndag den 12. maj
mellem kl. 10 og 18.
♥♥ Du afleverer indsamlingsbøtten i den lokale
bank i dagene efter indsamlingen.
Tilmeld dig allerede nu på www.sosindsamling.dk
eller ring 33 73 02 33.

OPSLAGSTAVLEN

HUSK NAVN OG NUMMER, NÅR DU SKRIVER
Mange faddere sender breve, billeder eller en lille gave til deres fadderbarn. Hvis du vil kontakte dit fadderbarn, skal du fremover være
opmærksom på både at skrive barnets navn og det nummer, der tilhører
det enkelte barn. Begge dele finder du i din fadderrapport. Du kan også
kontakte os, så vi kan hjælpe dig med at finde de rette kontaktoplysninger.
MANGLER DU DIN RAPPORT?
Hvis du stadig ikke har modtaget din vinterrapport, kan du kontakte os
på mail eller telefon, så sørger vi for at eftersende rapporten til dig. Vi
assisterer også gerne, hvis du har brug for hjælp til at oversætte engelsksprogede rapporter. Det er vores dygtige frivillige, der forvandler det
engelske til dansk. Kontakt os på 33 73 02 33

Meld dig som
indsamler nu!

33 73 02 33
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ANH OG DIE ER ALDRIG
LANGT FRA HINANDEN
Pigernes verden sank i grus, da deres forældre døde med bare en dags
mellemrum. Da de flyttede ind i børnebyen, var de begge stille og holdt sig for
sig selv. De var langt væk fra deres hjem i bjergene, og de talte næsten ikke
sproget. Langsomt åbnede de op og tog deres SOS-mor og SOS-søskende til
sig. I dag er de to piger trygge, velfungerede og fulde af drillerier og
store drømme, men stadig aldrig langt fra hinanden.
Tekst: Iben Stjerne Christensen · Foto: Kristin Svorte

F

ør i tiden krøb Die ind til sin mor om aftenen,
når hun skulle sove. Det kan hun ikke længere.
Moren er død, det samme er hendes far. Nu bor Die i en
børneby langt væk fra det, hun engang kaldte for hjem.
Heldigvis har hun sin storesøster Anh ved sin side. Også
om aftenen, når hun skal sove. Her kryber hun ind til
sin søster og falder i søvn. Det føles trygt og godt.
SØSTRENE FRA BJERGENE
Selvom Vietnams økonomi er en af verdens hurtigst

voksende, er opsvinget meget skævt fordelt. Byerne
vokser, mens landområderne står i stampe. Bjerglandsbyerne, som dem Anh og Die kommer fra, er ofte
kendetegnet ved stor fattigdom. Her bor bønder, som
ofte tilhører udsatte minoritetsgrupper.
Det er nu fire år siden, at de to piger kom til børnebyen fra en fattig landsby oppe i bjergene. De mistede
både deres mor og far til sygdom med bare en dags mellemrum. Efter forældrenes død tog pigernes onkel sig af
dem og deres to ældre søskende. Men opgaven med at

SOS BØRNELIV | BØRNEBYEN
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“

Min SOS-mor er
ikke den, der har
født mig, men
jeg ser stadig på
hende som min
mor

skulle tage sig af flere børn, viste sig for stor for onklen,
der i forvejen kæmpede for at få enderne til at mødes.
Han tog kontakt til SOS Børnebyerne for at sikre, at
hans niecer fik et trygt hjem, nok at spise og adgang
til skole. Sammen med SOS Børnebyerne besluttede
han, at Die og Anh skulle flytte ind i børnebyen. Han
fulgte selv pigerne, der dengang var ni og syv år gamle,
til børnebyen. En tur, der tager en dag med båd, bil og
derefter til fods.
HÅRDE ODDS
SOS Børnebyerne har hele 13 børnebyer i Vietnam og
har været til stede i landet siden 1967. Vietnamesiske
børns vilkår har forbedret sig væsentligt over de sidste
årtier. Langt de fleste har nu adgang til uddannelse og
sundhedsfaciliteter, og børnedødeligheden er ligeledes
faldet markant. Alligevel er det ikke et nemt land at
være barn i. Ifølge SOS Vietnam lever hvert tredje barn
under 16 år under fattigdomsgrænsen og er underernæret i en grad, hvor det kan skade barnets udvikling.

i
SØSKENDE BLIVER SAMMEN
Sammen kan søskende bearbejde og værne om deres
fortid og opbygge en fælles fremtid. Det hjælper dem
til at genfinde tryghed og tillid til omgivelserne og
giver barnet ro til at udvikle sig til et sundt, voksent
menneske. Derfor sørger SOS Børnebyerne altid for,
at biologiske søskende bliver sammen og flytter ind
hos samme SOS-mor.

TALTE IKKE SPROGET
I starten holdt Anh og Die sig meget for sig selv. De
savnede deres onkel og det velkendte hjem i bjergene
og veg ikke fra hinandens side. Fordi pigerne tilhører
en af Vietnams mange minoritetsgrupper, talte de ikke
samme sprog som de andre børn eller deres SOS-mor.
Kun storesøster Anh kunne en smule vietnamesisk –
lige nok til at oversætte lidt for lillesøster Die.
Først at miste sine forældre og derefter flytte til et
helt nyt sted er en stor omvæltning for et barn. Hvis
situationen ikke bliver håndteret korrekt, kan sådan en
oplevelse få alvorlige konsekvenser for barnets trivsel.
Heldigvis er alle SOS-mødre trænet i at tackle situationer som disse. Børnepsykologi herunder bearbejdning
af traumer hos børn er en del af pensum i SOS-mor-uddannelsen.
HVERDAGEN FALDT I HAK
I børnebyen gik Anh og Dies SOS-mor derfor til dem
med en stor portion tålmodighed, kærlighed og varme.
Stille og roligt begyndte pigerne at slappe af, lege med
og smile igen. De begyndte i skole og fangede begge
hurtigt sproget. Lidt efter lidt begyndte en ny hverdag
at folde sig ud for de to søstre fra bjergene.
I dag er det fire år siden, at de to piger kom til børnebyen. De er stadig uadskillelige, men har også fået
andre venner. For eksempel bruger de meget tid på at
danse og synge med veninderne i nabohuset. De klarer
sig godt i skolen og elsker at lære nyt. Faktisk drømmer de begge om at blive lærere. Anh vil undervise i
matematik og vietnamesisk, mens Die har kastet sin
kærlighed på musik og engelsk.
Selvom savnet til bjerglandsbyen og deres mor og
far stadig sidder i dem, er forholdet til deres SOS-mor
trygt og tæt: ”Min SOS-mor er ikke den, der har født
mig, men jeg ser stadig på hende som min mor,” siger
Anh.

SOS BØRNELIV | BØRNEBYEN
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Det tog tid, før Anh og Die knyttede
sig til deres SOS-mor. I dag har de
et tæt og varmt forhold til hende.

I starten talte pigerne ikke vietnamesisk og
havde svært ved at følge med i skolen. I dag
klarer de sig begge godt - faktisk drømmer
både Anh og Die om at blive lærere.
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sa StoR er jeg

I

vy var kun et år gammel, da hun kom til børnebyen i
Kenya i 2009. Hun var blevet efterladt på et hospital,
og hendes tilstand var meget kritisk. Hun var afkræftet
og havde ingen styrke i sine små ben. I børnebyen
tog hendes SOS-mor kærlig hånd om Ivy og gav hende den pleje og omsorg, hendes lille krop havde brug
for for at komme til hægterne igen.
Det store billede af Ivy blev taget i 2014. Her sidder
hun på skødet af sin SOS-mor og smiler lidt genert
til kameraet. I dag er Ivy 11 år og går i 6. klasse. Hun
er glad for at gå i skole og går meget op i matematik. Faktisk drømmer hun om at blive lærer, når hun
bliver stor. Derhjemme finder man hende tit midt i et
dansenummer. Hun elsker at danse og optræde for
de andre. Det er svært at forestille sig, at 11-årige Ivy

engang var en lille skrøbelig baby.
Ivys storebror James er vildt god til at lave nøgleringe, smykker og andre ting i perler. Faktisk er der
så stor efterspørgsel på James' kreationer, at han har
lært Ivy sine teknikker, så hun kan hjælpe ham med
perlerierne.
Ifølge hendes SOS-mor er Ivy en knag til at hjælpe
med de huslige pligter. Især når det kommer til familiens hønsegård, kan man regne med hendes hjælp.
Hun kan godt lide at give hønsene mad, samle æg
og pludre lidt med dem, mens de går og hakker efter
kerner.
Når man spørger hende, hvad hendes livret er:
svarer hun promte: ”Pommes frites”. Hvilken 11-årig
ville ikke svare det?

BAZAREN

jeg støtter

Praktisk og pæn mulepose
Støt SOS Børnebyerne, og køb en pæn og praktisk
mulepose, der er lige til at svinge over skulderen og
tage med på indkøb eller shoppeturen. Muleposen er
lavet i grå bomuld, og på den ene side sidder logoet
”Jeg støtter SOS Børnebyerne”.
Besøg vores webshop: sosbornebyerne.dk/shop

32,- kroner

Løsning fra sidste 'Ordjagt': Stjerne, Advent, Engel, Gran, Nisse, Gløgg, Gaver, Sne, Hjerte, Sang
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HOLD VELGØRENHEDSMIDDAG
HJEMME HOS DIG SELV
I uge 14 opfordrer SOS Børnebyerne alle
til at bakke op om kampagnen Ret Godt
For Verden. Her kan du for en aften
åbne dit hjem og invitere dine gæster på
middag i den gode sags tjeneste.
Du bestemmer selv, hvornår i uge 14 det
skal foregå, hvad du serverer, og hvor
mange gæster du har plads til. Dine
gæster betaler en kuvertpris fastsat af
dig, og hele beløbet går ubeskåret til SOS
Børnebyerne.
Ret Godt For Verden opfordrer til godt
selskab, fællesskab og gode oplevelser
rundt om middagsbordet til fordel for
udsatte og forældreløse børn.
Læs mere på retgodtforverden.dk

RET GODT
for verden

“

SOS Børnebyerne er i den
grad en organisation, hvor
man ikke skal spekulere
over, om pengene når frem –
du skal bare kigge ind i et af
børnenes øjne i tre sekunder
for at vide, hvor stor en
forskel hjælpen gør.

ANTAL: 4 PERSONER
Det skal du bruge:
En pose pasta
3-4 citroner
Godt med parmesan
En god olivenolie
Basilikum
Bredbladet persille
Salt og peber
4-5 skiver parmaskinke

60

NIKOLAJ KOPPEL STÅR FOR
MENUEN
Mangler du inspiration til din middag,
så er der hjælp at hente hos SOS-ambassadør Nikolaj Koppel. I 2013 var Nikolaj med SOS Børnebyerne i Rwanda.
Her så han med egne øjne, hvor meget
det betyder for et barn at vokse op i et
trygt og kærligt hjem.
Her præsenterer han en af sine hofretter: Pasta med citron og rødbedesalat.

SÅDAN GØR DU:
1. Bland i en skål saften fra citronerne med fintrevet parmesan (en
gavmild klump per person) og ca. 0.5-1 dl olivenolie per person.
2. Kog pastaen som anvist på pakken, til den er 95% færdig.
3. Dræn pastaen, hæld den tilbage i den varme gryde sammen med
citron/parmesan-blandingen, og rør rundt 1 minut.
4. Bland til sidst hakket basilikum og persille i gryden. Pynt med mere
parmesan, hakket grønt og evt. lidt citronskal, og servér med peber
og salt på toppen.
5. Rist parmaskinke på panden, og drys over pastaen.
Salat: Bland revet rødbede med skyllet kapers og finthakkede tomater.
Vend salaten i olivenolie og lidt æblecidereddike.

NÅR FATTIGDOM TRUER FAMILIEN
Den lille pige på billedet er alene med sin mor. De bor i et fattigt område i
Zambia og tilhører en meget udsat gruppe. Takket være SOS Børnebyerne har
den lille familie blandt andet fået hjælp til at gøre deres hjem trygt. De har fået
nye døre og vinduer, som kan låses om natten, og de får mad og medicin.
Når du støtter SOS Børnebyernes arbejde, kan vi sammen sikre, at børn kan
vokse op i trygge hjem med deres far og mor. Vores forebyggende arbejde
giver hjælp til selvhjælp til udsatte familier.

HJÆLP

forældreløse og
udsatte børn. Brug
girokortet

