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VI HJÆLPER VERDEN

ET BARN AD GANGEN
D

“

Vi hjælper verden et
barn ad gangen og
finder den løsning,
der passer bedst
på den lange bane.
Den slags hjælp
tager tid, men det
arbejde vi har gjort
de sidste 70 år, har
hjulpet fire millioner
børn til et bedre liv.

anskernes opbakning og vilje til at hjælpe mennesker i nød gør mig gang på
gang godt gammeldags glad.
Hos SOS Børnebyerne mærker vi jeres opbakning på flere måder. Til de ekstraordinære begivenheder, som for eksempel ved vores landsindsamling på Mors dag,
hvor indsamlere i hele landet stemte dørklokker til fordel for forældreløse og udsatte børn. Eller når krig og katastrofer efterlader mennesker i kaos. Her mærker
vi gennem opbakningen til SOS Børnebyernes katastrofefond danskernes vilje til
at hjælpe dem, der er fanget i fortvivlelse.
Det er ikke kun ved de enkeltstående begivenheder, at I er med os. Vi mærker
også loyaliteten fra vores mange faste støtter, der tror på værdien af det arbejde,
vi laver. Faktisk slår årsregnskabet for 2018 fast, at danskerne aldrig før har bidraget så meget til SOS Børnebyerne.
Det gør mig faktisk mere end glad. Det gør mig taknemmelig og håbefuld. Det
vidner nemlig om en befolkning, der selv i en tid med meningsløs terror, klimakriser og politiske slagsmål hjemme og ude vælger at forblive positive og holde
modløsheden fra døren. Det er en svær opgave. Verdens udfordringer kan så let
komme til at virke uoverstigelige til det punkt, hvor selv den bedste fristes til at
give op og tænke: ”Hvad nytter det egentlig?”.
Lad mig bare slå det fast: Det nytter! Hos SOS Børnebyerne ved vi godt, at vi
ikke kan fjerne fattigdom, sult, sygdom, krig og kaos i morgen eller i overmorgen.
Men vi ved omvendt, at vi kan gøre noget. Eller som vi siger: ”Ingen kan hjælpe
alle, men alle kan hjælpe én.”
Vi hjælper verden et barn ad gangen og finder den løsning, der passer bedst på
den lange bane. Den slags hjælp tager tid, men som en ny international rapport
viser, har det arbejde, vi har gjort de sidste 70 år, hjulpet fire millioner børn til et
bedre liv.
Så mit budskab til jer er: Glæd jer ved det. Smil til naboen. Vi er mange. Vi bliver
flere. Og det gør vitterligt en verden til forskel for forældreløse og udsatte børn.
Bedste hilsner

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne
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Omsorg og tryghed til
Idais yngste ofre
Cyklonen Idai ramte Mozambique i midten af marts og efterlod landet i en af de værste
humanitære katastrofer på den sydlige halvkugle nogensinde. Mere end en million børn
har ifølge FN brug for humanitær hjælp som følge af cyklonen. SOS Børnebyerne har
ud over udlevering af mad, rent vand og medicin også oprettet børnevenlige områder,
hvor Idais yngste ofre kan lege og bearbejde hændelserne i trygge omgivelser.
Tekst: Iben Stjerne Christensen · Foto: INGC Mozambique

N

atten mellem den 14. og
15. marts ramte den tropiske cyklon Idai kystbyen Beira i
Mozambique. På få timer efterlod
Idai landet i, hvad der af FN bliver
betegnet, som en af de værste humanitære katastrofer på den sydlige
halvkugle nogensinde. Mere end 600
mennesker har mistet livet, 240.000
har fået ødelagt deres hjem, og FN
vurderer, at mere end en million
børn er berørt af katastrofen i et
sådan omfang, at de har brug for
humanitær hjælp.

INGEN MAD ELLER MEDICIN
De heftige vinde og oversvømmelser ødelagde udover store landbrugsarealer også elforsyning, veje
og broer, hvilket gjorde det svært
for nødhjælp og redningsaktioner
at komme frem til de tusinder, der
var fanget i vandmasserne. Skoler,
bygningstage og lader blev omdannet til primitive tilflugtssteder,
hvor de folk, der nåede væk i tide,
kunne sætte sig til at vente på hjælp
uden adgang til rent vand, mad eller
medicin.

BØRNEVENLIGE OMRÅDER
En vigtig del af SOS Børnebyernes
nødhjælpsaktiviteter er etablering
af børnevenlige områder.
”Mange familie har mistet alt,
hvad de ejede, og de midlertidige
bosteder har ikke kapacitet til at
sørge for børnevenlige aktiviteter,”
siger Simiao Mahumana, der er
landedirektør for SOS Børnebyerne
i Mozambique. Ifølge ham er de
børnevenlige områder en vigtig
forudsætning for, at børnene kan
komme godt videre fra en forfærde-
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TAK FOR BIDRAGENE
I kølvandet på cyklonen oprettede SOS Børnebyerne
også en indsamling til vores katastrofefond, der netop
har til formål at hjælpe børn, der er fanget i krig og katastrofer. Vi sender en stor tak til alle de danskere, der
har givet et bidrag til katastrofefonden.
Læs mere om SOS Børnebyernes katastrofefond på
sosbornebyerne.dk/stot/katastrofe

NØDHJÆLPSAKTION SAT I VÆRK
Da nyheden om Idai ramte omverdenen, gik SOS
Børnebyerne straks i gang med at udarbejde en
nødhjælpsaktion rettet mod de berørte familier
i Beira og omegn. Indsatsen fokuserer især på
følgende:
Rent drikkevand og vand til sanitet,
så risikoen for vandbårne sygdomsudbrud som kolera kan holdes nede
Mad og medicin samt vacciner og
myggenet
Trygge opholdssteder til børnefamilier
Beskyttelse og omsorg til de børn,
der har mistet eller er blevet væk fra
deres forældre
Materialer til genopbygning

Foto: Cornel van Heerden

lig situation som denne: ”Børn, der har været ramt af
en katastrofe, har brug for hurtigt at finde et sted, hvor
de kan føle sig trygge igen, hvor de kan få lov til at være
børn, men også have adgang til omsorg og støtte, mens
deres familier forsøger at samle deres liv sammen.”
Siden den 16. april har SOS-personale fra Beiras
børneby stået for legeaktiviteter og undervisning i
SOS-børnebyens børnehave. Ud over leg og læring bliver der også løbende holdt øje med børnenes psykiske
tilstand, så eventuelle traumer kan behandles
hurtigt.

5

6

SOS BØRNELIV | 70 ÅR MED OMSORG
Her kom støtten fra

70 ÅRS OMSORG TIL

VERDENS UDSATTE BØRN

95%

Her kom støtten fra

Gennem syv årtier har SOS Børnebyerne forbedret livet for forældreløse
og sårbare
Af støtten
kommer fra private
donorer
inkl. virksomheder
børn. SOS Børnebyernes årsrapport for viser med et historisk højt indsamlingsresultat,
og fonde.
at der fortsat er stor opbakning til organisationens arbejde for verdens udsatte børn.

I

1949 åbnede den første børneby i
Imst i Østrig. Formålet var at give
krigens forældreløse børn et kærligt
hjem og en ny chance i livet. Selvom
der er sket meget siden da, er SOS
Børnebyernes arbejde stadig koncentreret omkring at hjælpe de børn, som
er i fare for at miste forældreomsorg.
SOS Børnebyernes årsrapport for
2018 viser med et indsamlingsresultat på 240,8 millioner, at der fortsat
er stor opbakning til de 70 år gamle
grundværdier.
”Vores arbejde handler om at sikre børnene en kærlig familie, en tryg
barndom og en bedre fremtid – og
det har ikke ændret sig, siden vi blev
til for 70 år siden. Jeg glæder mig
over, at der bliver ved med at være
så stor opbakning fra privatpersoner,
fonde og virksomheder,” siger Mads
Klæstrup Kristensen, direktør i SOS
Børnebyerne.
Selvom tilgangen er den samme,
har organisationens arbejde udviklet
sig gennem årene. I årtier har arbejdet været koncentreret om SOSbørnebyerne, men de senere år har
SOS Børnebyerne øget indsatsen med
det forebyggende arbejde i det omkringliggende samfund.
”SOS Børnebyerne har aldrig stået
stille, og for at gøre en mærkbar forskel
for verdens børn fortsætter vi med at
udvikle vores indsatser ude i verden.
Ligesom vi hele tiden arbejder med at
gøre det attraktivt for nye støtter og aktører at bakke op om vores sag,” siger
Mads Klæstrup Kristensen.
Du kan læse hele årsrapporten på:
sosbornebyerne.dk

Her
kom støtten fra
INDTÆGTER.

95%

Her kom indtægterne fra i 2018
Af støtten kommer fra private
donorer inkl. virksomheder
og fonde.

Offentlig driftsstøtte
5,2 mio. kr. // 2,1%

Arv
40,6 mio. kr.

Danida/CISU-midler
7,0 mio. kr. // 2,9%

Virksomhede
7,7 mio. kr. /

Finansielle indtægter

Fonde
18,0 mio. kr.

Direkte og indirekte enkeltdonationer
31,7 mio. kr. // 13,1%

Faddere, fas
130,7 mio. k

0,2 mio. kr. // 0,1%
Anvendelse

95%

Arv
40,6 mio. kr. // 16,8%

Offentlig driftsstøtte

Af støtten5,2kommer
fra private
mio. kr. // 2,1%
donorer inkl. virksomheder
Danida/CISU-midler
og fonde.
7,0 mio. kr. // 2,9%

Virksomheder og større bidragsydere
7,7 mio. kr. // 3,2%

Finansielle indtægter

Fonde
18,0 mio. kr. // 7,5%

Direkte og indirekte enkeltdonationer
31,7 mio. kr. // 13,1%

Faddere, fastgivere og gaver til børn
130,7 mio. kr. // 54,2 %

Anvendelse0,2 mio. kr. // 0,1%

Offentlig driftsstøtte
5,2 mio. kr. // 2,1%

Anvendelse
UDGIFTER.
Det
Danida/CISU-midler

76%

Arv
40,6 mio. kr. // 16,8%

Af støtten går til vores
formålsbestemte
arbejde

gik pengene til i 2018
Virksomheder og større bidragsydere

7,0 mio. kr. // 2,9%

Finansielle indtægter
0,2 mio. kr. // 0,1% Af

76%

7,7 mio. kr. // 3,2%

Fonde
18,0 mio. kr. // 7,5%

støtten går til vores
og gaver til arbejde
børn i Danmark
formålsbestemte Faddere, fastgivere
Direkte og indirekte enkeltdonationer
Formålsbestemt
130,7 mio. kr. //13,3
54,2mio.
% kr. // 5,5%
31,7 mio. kr. // 13,1%
arbejde

76%
Af støtten går til vores
formålsbestemte
Formålsbestemt arbejde i Danmark
arbejde
13,3 mio. kr.
// 5,5%

Formålsbestemt arbejde – fadderskabsstøtte
90,5 mio. kr. // 37,6%

Omko
aktivi

Formålsbestemt arbejde – drifts- og
projektstøtte 75,6 mio. kr. // 31,4%

Overf
rådig

Formålsbestemt arbejde – nødhjælp
3,4 mio. kr. // 1,4%
Administration
14,6 mio. kr. // 6,0%

Formålsbestemt arbejde – fadderskabsstøtte
90,5 mio. kr. // 37,6%

Omkostninger til indtægtsskabende
aktiviteter 42,5 mio. kr. // 17,7%

Formålsbestemt arbejde – drifts- og
projektstøtte 75,6 mio. kr. // 31,4%

Overført netto til grundkapital og
rådighedskapital 1,0 mio. kr. // 0,4%

Formålsbestemt arbejde – nødhjælp
3,4 mio. kr. // 1,4%

Formålsbestemt arbejde i Danmark
13,3 mio. kr. // 5,5%

Administration
14,6 mio. kr. // 6,0%

Formålsbestemt arbejde – fadderskabsstøtte
90,5 mio. kr. // 37,6%

Omkostninger til indtægtsskabende
aktiviteter 42,5 mio. kr. // 17,7%

Formålsbestemt arbejde – drifts- og
projektstøtte 75,6 mio. kr. // 31,4%

Overført netto til grundkapital og
rådighedskapital 1,0 mio. kr. // 0,4%

Formålsbestemt arbejde – nødhjælp
3,4 mio. kr. // 1,4%

Admi
14,6

6,0%

I ADMINISTRATION

Vi bestræber os på at være effektive og
omkostningsbevidste. Vores målsætning er
maksimalt at bruge 10% af de indsamlede
midler til administration. I 2017 havde vi en
administrationsprocent på 6,5%.

SOS BØRNELIV | 70 ÅR MED OMSORG

7

Vi er til stede
over hele verden
Vi arbejder med familier, lokalsamfund og myndigheder for at
sikre forældreløse og udsatte børn den omsorg og tryghed, de
har brug for. Vi forebygger, at udsatte børn bliver alene, og vi
giver dem, der allerede er alene, en ny og kærlig familie.

EUROPA

142 650
AMERIK A

104 820
AFRIK A

163 170

OMSORGSEFFEKTEN. Tal, der tæller

ASIA OG OSEANIA

94 860

“

EUROPA

142 650

AMERIKarbejde
A
Vores
handler om at sikre
104
820
børnene en kærlig familie, en tryg
A
ASIA OG OSEANIA
barndom og AFRIK
en bedre
fremtid
– og
163
170
94
860
det har ikke ændret sig, siden vi
blev til for 70 år siden.

1:5
80%

90%

FØLER SIG TILFREDSE

LOKAL VÆKST

KAN DÆKKE SINE BASALE BEHOV

80% af folk, der har fået hjælp af SOS
Børnebyerne, føler sig socialt og følelsesmæssigt godt tilpas, fri for diskrimination og andre farer og er overordnet set
tilfredse med tilværelsen.

For hver krone, der bliver investeret i
SOS Børnebyernes arbejde, får
lokalsamfundet 5 kroner igen.

90% af folk, der har fået hjælp af SOS Børnebyerne, kan selv sørge for de mest basale behov såsom bolig, mad og lægehjælp.

Kilde: SOS Children's Villages International "70 years of impact", 2019
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”Jeg er den heldigste
kvinde i hele verden”
Tekst: Iben Stjerne Christensen · Foto: SOS Nepal
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“

Jeg er den
heldigste
kvinde i verden.
Intet er mere
tilfredsstillende end
at kunne hjælpe
børn i nød. Som
biologisk mor kunne
jeg være noget for
to måske tre børn,
men som SOS-mor
har jeg gjort en
forskel for
35 børn

90%
GIVER GOD OMSORG
VIDERE
Personer, der tidligere har fået
hjælp af SOS Børnebyerne,
fører deres viden om omsorg
videre til næste generation og
bryder den sociale arv.

9

Chandra Kala Thapa fra SOS-børnebyen Gandaki i Nepal
er den kvinde i verden, der har været SOS-mor allerlængst.
I 40 år har hun viet sit liv til at tage sig kærligt af Nepals
forældreløse og udsatte. 35 SOS-børn har været under
Chandras vinge, og hun holder stadig kontakten med dem alle
sammen. Også dem, der er flyttet om på den anden side af
kloden, som SOS-datteren Mina, der i dag bor i Danmark.

C

handras liv er fyldt med imponerende tal. Hun er den kvinde i
verden, der har været SOS-mor i længst
tid. I hele 40 år har hun givet udsatte
og forældreløse børn et kærligt hjem
i SOS-børnebyen Gandaki i Nepal. 35
SOS-børn – 22 drenge og 13 piger – har
vokset sig store og ressourcestærke under hendes vinger. I dag kan hun kalde
sig bedstemor til intet mindre end 16
børnebørn. I år fylder hun 60 år og er så
småt gået i gang med forberedelserne
til sin pension næste år. Når hun tænker
tilbage på sine 40 års virke, har det
aldrig føltes som et arbejde, men som
en velsignelse:
”Jeg er den heldigste kvinde i verden.
Intet er mere tilfredsstillende end at
kunne hjælpe børn i nød. Som biologisk
mor kunne jeg være noget for to måske
tre børn, men som SOS-mor har jeg
gjort en forskel for 35 børn,” siger hun.
ET SELVSTÆNDIGT LIV
For Chandra har hendes vigtigste opgave som SOS-mor været at give sine børn
en tro på, at de kunne leve selvstændige
og stabile liv uden at skulle bekymre
sig om dagen i morgen: ”Vores vigtigste
opgave er at hjælpe, elske og styrke børnene,” siger hun. Hendes kæphest har
derfor også været skolen. Uddannelse
er den sikreste vej ud af fattigdom, og

derfor har der ikke været slinger i valsen i Chandras familiehus, når det kom
til lektierne.
Et af hendes voksne børn, Dawa
Lama Sherpa, beskriver sin SOS-mor
sådan her: ”Chandra har altid været
kærlig og omsorgsfuld. Når det kom til
lektier, var hun altid meget striks. Hun
sagde, at vi skulle tænke på vores fremtid, og derfor måtte vi gøre os umage i
skolen.”
Meget tyder på, at hendes opfordringer er lykkes. I hvert fald har alle
Chandras voksne SOS-børn færdiggjort
gymnasiet, og mange har læst videre på
universitetet.

FRA NEPAL TIL NORDEN
Selvom børneflokken tæller de 35, har
EUROPA
Chandra stadig kontakt til alle sine
SOS-børn. Dem, der bor tæt på, kom-142 650
mer ofte på besøg, mens Facebook og
AMERIK A
e-mails sørger for hyppige opdateringer
104længere
820 væk.
fra dem, der er flyttet
AFRIK A
ASIA OG
Et af dem har faktisk fundet vej helt
163 170
94
til Danmark. Hun hedder Mina og bor
sammen med sin nepalesiske mand og
deres to børn i København.
Mina kom ind i SOS-familien som en
forældreløs treårig. Men takket være sin
SOS-mor har hun aldrig følt sig forældreløs: ”Jeg har aldrig manglet noget, og
min barndom er fuld af gode minder.
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Jeg voksede op i børnebyen omgivet af gode venner
og en masse kærlighed. Mine SOS-søskende er stadig
blandt mine bedste venner den dag i dag,” siger hun.
Mina har også kun ros og kærlige ord tilovers for sin
SOS-mor Chandra: ”Hun er en god kvinde med hjertet
på rette sted. Vi har altid følt os som hendes egne børn,
og hun har støttet os og været der for os i de valg, vi har
taget i livet."
Mina kom til Danmark i 2009 i forbindelse med sin
mands arbejde. Hun har i nogle år arbejdet som køkkenassistent i et cateringfirma. Drømmen er at blive
kok, og Mina er lige nu i gang med et intensivt danskkursus, så hun får de bedste betingelser for, at hendes
drøm kan gå i opfyldelse.
Det er nu to år siden, at hun og hendes familie sidst
besøgte Chandra i Nepal: ”Vi taler sammen cirka en
gang om ugen, men jeg savner at være sammen med
hende. Jeg håber meget på, at hun en dag kan komme

til Danmark, så hun kan se, hvordan vi bor, og hvordan
mit liv her ser ud. Det er en stor drøm for os begge.”
BLIVER TÆT PÅ BØRNENE
Selvom Chandra snart runder de 60 år, har hun stadig
ansvaret for syv SOS-børn i familiehuset i Gandaki.
Når hun går på pension til næste år, skal de have en ny
SOS-mor. For at gøre skiftet så trygt og udramatisk for
børnene som overhovedet muligt, er Chandra allerede
i fuld gang med at oplære en SOS-tante i de praktiske
dele af rollen som SOS-mor. Samtidig tilbringer hun
og tanten en masse tid sammen med børnene, så alle
kender hinanden godt, når Chandra flytter ud og går på
pension.
Heldigvis skal hun ikke langt væk. Faktisk bliver hun i
SOS-børnebyen i et hus sammen med andre SOS-mødre, der også er gået på pension. Så hvis børnene trænger
til en snak, kan de bare stikke hovedet ind.

En ung Chandra foran familiehuset i Gandaki
med hele sin børneflok. Mina står som nummer
fire fra venstre på første række.
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FADDERGUIDE

DET FÅR DU SOM FADDER
For mange er de halvårlige hilsner fra SOS-børnebyerne en vigtig del af det at være SOS-fadder. Rapporterne skal orientere dig om, hvad der sker med dit
fadderbarn eller din børneby. I sommerrapporten kan
du læse nyt om dit fadderbarn eller den SOS-børneby,
du støtter. Vinterrapporten fortæller nyt fra børnebyen og indeholder måske et par historier om nogle af
børnene herfra, men ikke nødvendigvis lige om dit
fadderbarn.

on og historier fra felten.
Ved katastrofer, krig eller andre væsentlige ændringer vil vi gerne kontakte de faddere, der støtter
de berørte børnebyer. En e-mail er en hurtig og billig
måde for os at komme i kontakt med dig på. Hvis du
er i tvivl, om du har oplyst din mail til os, kan du gøre
det på sosbornebyerne.dk/email

Få besked med det samme

Ud over de halvårlige rapporter vil vi også gerne
holde dig opdateret om vores arbejde generelt. Derfor
modtager du fire gange om året dette blad, ligesom
du vil modtage e-mails med relevant fadderinformati-

LANDSINDSAMLING 2019
Tak for en fantastisk landsindsamling på Mors dag!

TAK
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Intet barn skal vokse op alene
Det er barskt at være barn i Etiopien. Børnearbejde, tidlige ægteskaber og trafficking
truer deres ret til at være børn. Hver tredje etiopier lever under fattigdomsgrænsen, og
mere end 4,5 millioner børn har mistet én eller begge forældre – heraf knap en million
til aids. Nogle af dem, der står helt alene, har fået et nyt hjem i en SOS-børneby.
Tag med til SOS-børnebyerne i Jimma og Hawassa, der giver cirka 300 børn
et kærligt hjem fyldt med omsorg og tryghed.
Tekst: Iben Stjerne Christensen · Fotoserie: Lars Just

NAOMI er en krudtugle og ligger sjældent stille. Men lidt hårnusseri og hyggesnak med SOS-mor
Shitaye kan alligevel godt lokke hende til det. SOS-familien er den eneste familie, Naomi har. Den er heldigvis stor og fuld af kærlighed.
Shitaye har udover Naomi ni andre
SOS-børn. Desuden har Shitayes
egen familie også taget SOS-flokken
til sig, som var de hendes egne.
Hendes brødre og søstre kommer til
fødselsdage, ringer til højtiderne og
følger generelt med i SOS-familiens
liv. ”Det her er mine børn. Jeg fik ingen selv, nu har jeg ti. Jeg elsker
dem, som var de mine egne,” siger
Shitaye.
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FARMEN. Børnebyerne gør deres for at holde udgifterne nede med for eksempel solcelleanlæg, hønsegårde
og køkkenhaver. I Jimma og Hawassa har de en kvægfarm, der forsyner dem med mælk, smør og fløde. På
den måde får SOS-mødrene kvalitetsmælk til husholdningen samtidig med, at de sparer penge.
Naboerne kommer dagligt ind i børnebyen for at købe
mælk, hvilket skaber et godt forhold mellem børnebyen
og lokalsamfundet. Derudover er kvægfarmen på SOSskolens pensum. Flere gange om måneden er en klasse i kostalden for at lære om landbrug og forretning. I
Hawassa har de anlagt et biogasanlæg, hvor gødningen
fra kostalden forsyner alle familiehuse med gas. Det har
indtil videre halveret børnebyens udgifter til strøm.
LEG. De børn, der bor i SOS-børnebyen, har alle haft
sorg, svigt eller utryghed tæt inde på livet i en alt for tidlig alder. For dem kan legen hjælpe med at hele, bearbejde og lære at stole på omgivelserne igen.
MORGENSTUND. I SOS-børnebyen i Jimma kører
morgenseancen efter samme trygge drejebog hver dag.
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Foto: Lars Just
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NY BaBY i BørNEbYen

L

ille baby Arno var kun en måned gammel, da han
kom til SOS-børnebyen i Hawassa i Etiopien. Han
er et af de mange spædbørn, hvis forældre i desperation efterlader dem til en uvis skæbne ved politistationen eller på gaden.
Efterladte spædbørn er et stort problem i Etiopien.
Bliver en ung kvinde gravid uden for ægteskabet, risikerer hun, at familien slår hånden af hende. Går hun i
skole, må hun sandsynligvis droppe ud og forsøge at
finde arbejde. Få steder er man interesseret i at ansætte en, der har et nyfødt barn med på slæb. Derfor
ser mange ingen anden udvej end at efterlade deres
spædbørn ved politistationen eller på gaden.

Arno fik en chance til

Arnos SOS-mor er erfaren i at tage sig kærligt af de
allermindste. Hendes SOS-flok tæller lige nu syv
stykker i alderen 0-11 år. De fleste af dem har samme
skæbne som Arno og har været hos hende, siden de
var ganske små.
Selvom Arno fik den hårdest tænkelige start på livet,
ser hans fremtid i dag lys ud. Han kommer til at vokse
op i et hjem med en kærlig SOS-mor og en masse
SOS-søskende.

BAZAREN
63,- kroner

En hilsen fra Etiopien
Få otte flotte kort med dejlige motiver af børn fra Etiopien. På bagsiden af hvert kort finder du en lille tekst,
der knytter sig til barnet på billedet eller børns vilkår i
Etiopien. Der er også plads til at skrive en hilsen, så
kortet kan ledsage en gave.
Besøg vores webshop: sosbornebyerne.dk/shop

SOS BØRNELIV | OPRET DIN EGEN INDSAMLING
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I anledning af…
Inger Lise og Arnold havde det til fælles,
at ingen af dem ønskede sig noget,
da de skulle holde henholdsvis 90 års
fødselsdag og 1 års fødselsdag. Derfor
blev der oprettet en digital indsamling
i forbindelse med fødselsdagsfesten,
som opfordrede gæsterne til at donere
et beløb til SOS Børnebyerne i stedet
for at komme med en gave. Flere og
flere opretter på eget initiativ en digital
indsamling til fordel for SOS Børnebyerne.
Anledningen til indsamlingen kan være
alt lige fra mærkedage, væddemål og
fødselsdage.

“

INGER LISES 90 ÅRS FØDSELSDAG
”Jeg har kendt til sagen, siden mine egne børn var
helt små. Min mand og jeg har faktisk selv støttet
SOS Børnebyerne fast i mange år. Da jeg så skulle
holde min 90 års fødselsdag, tænkte jeg, at det kunne
være sjovt, hvis familien i stedet for gaver til mig, gav
lidt penge til SOS Børnebyerne.
Jeg mangler jo ikke noget selv, men det
er der mange andre, der gør.”

“

ARNOLDS 1 ÅRS FØDSELSDAG
”Vi frygtede, at folk måske ville finde det en kende
frelst, men der var stor ros. Mange føler, at de skal
give en gave, når de er inviteret til fødselsdage og lignende, og selvom tanken er sød, ender man ofte med
en masse ting, man ikke har brug for - særligt når
det gælder små børn som vores kun etårige søn. Vi
vil selvfølgelig heller ikke tage glæden fra oldemoren,
der har strikket, kollegaen, der har været i kælderen og fundet børnenes gamle trehjulede cykel eller
mosteren, der faldt pladask for et par stribede bukser
i butiksvinduet. Men for mange var indsamlingen et
godt og meningsfuldt alternativ.
- Arnolds far

En meningsfuld ønskeliste
Har du lyst til at oprette din egen digitale indsamling,
kan du læse mere her:
indsamling.sosbornebyerne.dk/i-anledning-af

Krig og katastrofer
rammer børn hårdest

HJÆLP
forældreløse og
udsatte børn. Brug
girokortet

Når cykloner lægger et land i ruiner, jordskælv hærger, krig splitter familier ad eller sult truer børns liv, så er
SOS Børnebyerne klar til at hjælpe. Med over 30.000 ansatte i mere end 130 lande har SOS Børnebyerne
en unik global tilstedeværelse, som gør os i stand til hurtigt at hjælpe i krig og katastrofer.
Da cyklonen ramte Mozambique, rykkede vi ud med vand, mad, medicin og trygge opholdssteder til
børnefamilier. Når du støtter SOS Børnebyerne, er du også med til at hjælpe børn fanget i krig og katastrofer.

