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EUROPA

142 650
AMERIK A

104 820

ANSVARSHAVENDE
AFRIK A
Peter Hermann Kamph

163 170

90%

REDAKTION
Iben Stjerne Christensen
Pernille Yde Honoré

GIVER GOD OMSORG VIDERE

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne.

Sidste år modtog SOS Børnebyerne 40,6 mio. kroner i arv

10 // OPSLAGSTAVLEN

“

år fejrer vi SOS Børnebyernes 70 års jubilæum. Det gør vi med dig i
hovedrollen, for uden faddere og bidragsydere, ingen hjælp. I løbet af
de sidste 70 år har SOS Børnebyerne hjulpet fire millioner børn og unge
både i børnebyerne og med forebyggende arbejde for udsatte familier.
Det er svimlende tal, for ikke alene har I og vi sammen hjulpet fire millioner børn og unge, men hjælpen går også i arv til deres børn.
Her i jubilæumsåret vil vi gerne takke alle jer SOS-faddere, der har
jubilæum sammen med os. Fejringen gav mig mulighed for at møde
Nete og Ole Østergaard, som du kan læse om på side fire. De har
været faddere i over to årtier, heraf 17 år for det samme fadderbarn i
Guatemala, der nu selv skal være far. Når de børn, der har fået hjælp af
SOS Børnebyerne, selv bliver forældre, bliver det meget tydeligt for os,
hvor meget jeres hjælp til børnene betyder.
Når du hver måned giver et bidrag til et SOS-barn eller et fast beløb
til SOS Børnebyerne, er det en gave i kroner og øre. Din gave betyder,
at et barn får mad hver dag, tag over hovedet, kærlighed og omsorg af
sin SOS-mor og en god uddannelse eller mulighed for at starte sin egen
virksomhed. Kort sagt giver du et barn den trygge barndom, som alle
børn fortjener, og udsigt til en god tilværelse som voksen.
Det er vigtigt for mig at sige, at du ikke blot hjælper lige nu. Din hjælp
rækker generationer frem i tiden. De børn, der får en tryg barndom
takket være dit og andre SOS-fadderes bidrag, bliver til voksne, der
på egen krop har erfaret, hvordan man giver børn omsorg og tryghed.
På den måde sikrer din hjælp ikke bare ét barn nu og her, men også at
kommende generationer af børn har forældre, der kan give dem den
omsorg, de har brug for. Du er med til at gøre verden til et bedre sted,
én tryg barndom ad gangen og mange år ud i fremtiden. Tak for dit
engagement og din støtte.

Nete og Oles fadderbarn skal selv være far

*Kilde: SOS CV int. report: “70 years of impact“ 2019
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BILLEDPOLITIK
SOS Børnebyerne ønsker at beskytte børnene. Det
betyder blandt andet, at vi ændrer børnenes navne,
så de ikke bliver genkendt. SOS Børnebyernes
regler er i overensstemmelse med EUs regler
om databeskyttelse. Rohan på forsiden af SOS
Børneliv er 12 år og bor i Nepal. Rohan bor hos
sin bedstemor, som modtager hjælp fra SOS
Børnebyerne.
UDGIVER
SOS Børnebyerne Danmark
Amerikavej 15 C, 2. sal
1756 København V
Tlf.: 33730233
E-mail: info@sosbornebyerne.dk
Gironr.: 8 03 24 40
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Personer, der tidligere har fået hjælp
af SOS Børnebyerne, fører deres
viden om omsorg videre til næste
generation og bryder dermed
den sociale arv.*
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“

Vi kan ikke redde
hele verden,
men vi kan helt
sikkert gøre livet
bedre for nogle af
verdens børn

Tekst: Signe Buchholtz og Pernille Yde Honoré
Foto: Mathilde Oda Meyer og privatfoto

S

olen skinner over Fyn, da medarbejdere fra SOSbørnebyerne indtager et villakvarter i Strib med
flag, balloner og hornmusik for at fejre de jubilerende
SOS-faddere, Nete og Ole Østergaard. De har været
faddere i 20 år, heraf 17 år for den samme dreng,
Elder, i Guatemala. Inden da støttede de også SOS
Børnebyerne ved at samle ind til en SOS-børnehave i
Chile.

Stolte faddere

I TO ÅRTIER
I år har hele 3.200 danske SOS-faddere jubilæum. To af dem er Nete og
Ole Østergaard, der har været faddere i 20 år. Vi fejrede Nete og Oles
fadderjubilæum med flag, musik og ikke mindst en videohilsen fra deres
voksne fadderbarn, Elder, i Guatemala. Præcis sådan ville vi ønske, vi
kunne fejre hver og én af vores 50.000 faddere og faste bidragsydere

REJSEN, DER BLEV TIL ET FADDERSKAB
Elder var kun ni måneder gammel, da han ankom til
en af de fem SOS-børnebyer i Guatemala. Han havde
mistet sin mor, og hans far kunne ikke tage sig af ham.
Elder voksede op i børnebyen hos sin SOS-mor og sine
SOS-søskende.
På en jordomrejse mødte Nete og Ole børn i nød og
besluttede sig for at blive SOS-faddere for et barn, der
havde brug for hjælp.
”Vi mødte børn, der levede i omgivelser, som du ikke
ville ønske for dine egne børn. Vi besluttede, at den
bedste måde at hjælpe på var at oprette et fadderskab i
SOS Børnebyerne”, fortæller Nete.
Da Elder var tre år, kom hans danske faddere på
besøg i Guatemala for at møde deres fadderbarn. Det
var i 1999, og det møde husker Nete og Ole stadig den
dag i dag.
”Elder syntes, det var meget spændende, at vi kom
hele vejen fra Danmark. Alle hans SOS-søskende ville
så gerne snakke. De viste os tegninger og sang en masse
sange for os. Vi kan ikke spansk, men vi klarede os fint
alligevel”, fortæller Nete.
EN GOD FREMTID FOR ELDER
Nete og Ole Østergaards støtte igennem to årtier har
været et vigtigt bidrag til Elders opvækst. Efter Elder
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Nete og Ole har modtaget billeder af Elder
i løbet af hele hans
barndom og har også
selv taget billeder på
deres besøg i børnebyen i Guatemala i
1999.

Se videoen
Se interviewet med
Elder i Guatemala på
siden her:
www.sosbornebyerne.
dk/stoltefaddere

!
TIP EN VEN
Kender du nogen
der, ligesom du,
vil hjælpe udsatte
børn? Her kan de
læse om, hvordan
vi sammen støtter
forældreløse og
udsatte børn: www.
sosbornebyerne.dk/
blivfadder

som selvstændig ung mand flyttede hjemmefra, kom han i lære på et
bilværksted, mens han stadig modtog
økonomisk støtte fra SOS Børnebyerne.
Elder holdt også kontakten med sin
SOS-mor og SOS-ungdomsvejleder, som
kunne følge hans udvikling på tæt hold.
Til dagens besøg hjemme hos parret
Østergaard har vi taget en video fra
Guatemala med. I videoen fortæller
Elder om sit liv, og at han har det godt. I
dag er han 23 år gammel og har uddannet sig til svejser. Han er netop blevet
gift med sin kæreste, Belsie, som han
også venter barn med.
Med støtten fra Nete og Ole og SOS
Børnebyerne har Elder kunnet vokse op
i tryghed, få en uddannelse og dermed
mulighed for at kunne forsørge sig selv.
”Jeg synes, mine faddere er fantastiske
mennesker med store hjerter. De gør
noget for at hjælpe andre. Jeg håber, de
vil blive ved med at støtte SOS Børnebyerne, så de børn, der vokser op i børnebyerne i dag, kan få en fremtid og en
uddannelse”, siger Elder i sin videohilsen fra Guatemala.

FIRE MILLIONER KRONER MERE
Nete og Ole er slet ikke i tvivl om, at
de gør en forskel for verdens børn.
Udover at være faddere samler parret
løbende ind til SOS Børnebyernes
arbejde, for eksempel ved at holde
velgørenhedsmiddage.
”Når vi samler ind til SOS
Børnebyerne, kan vi fortælle, at støtten
nytter. Vi har set familiehusene, skolerne, mødrene og de glade børn. Der er en
stor respekt for børnenes forskellige behov, og der bliver sørget for, at børnene
kommer godt fra børnebyen, når de skal
videre i voksenlivet”, siger Nete.
”Vi kan ikke redde hele verden, men
vi kan helt sikkert gøre livet bedre for
nogle af verdens børn”.
SOS Børnebyerne oplever en historisk
stor støtte til forældreløse og udsatte børn. I 2018 gav faddere og faste
bidragsydere fire millioner kroner mere
end året før til SOS Børnebyernes
arbejde for verdens sårbare børn.

70 ÅR MED SOS BØRNEBYERNE:

DU GØR HJÆLPEN MULIG
Uden din støtte som SOS-fadder eller fast bidragsyder ville det ikke være muligt
for SOS Børnebyerne at hjælpe børn som Elder, der vokser op uden forældre eller
slægtninge, der kan tage sig af dem. Din støtte er uvurderlig, og med din hjælp
får de mest udsatte børn en ny familie, en uddannelse og en fremtid. I år har SOS
Børnebyerne 70 års jubilæum, og vi ved, at hjælpen nytter.
FIRE MILLIONER BØRN HAR FÅET ET BEDRE LIV
Arbejdet tager tid, men i løbet af de sidste 70 år har SOS Børnebyerne med
din hjælp hjulpet fire millioner børn til et bedre liv. Og vi er stolte over, at 50.000
SOS-faddere og faste bidragsydere i Danmark har valgt at støtte sårbare børn. I år
kan 3.200 faddere fejre jubilæum sammen med os. Har du også jubilæum i år? Se
listen med jubilæumsfaddere her: www.sosbornebyerne.dk/tak

SOS BØRNELIV | ARV REDDER BØRNS LIV

SÅDAN FUNGERER DET,
NÅR MAN TESTAMENTERER
TIL SOS BØRNEBYERNE

Foto: Cornel Van Heerden
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1. Du får gratis hjælp af en advokat
Hvis du vil betænke SOS Børnebyerne i dit
testamente, hjælper vi dig med rådgivning
og gratis advokathjælp til oprettelse af
testamentet.
2. Alle penge går til SOS Børnebyerne
SOS Børnebyerne er fritaget for at betale
boafgift til staten. Derfor er du sikker
på, at dine penge går ubeskåret til SOS
Børnebyernes arbejde for forældreløse og
udsatte børn ude i verden.
3. Du bestemmer
Din arv, du bestemmer. Du kan vælge at
give en del af din arv til velgørenhed ved at
betænke børn, der mangler forældreomsorg,
i dit testamente. På den måde kan du være
med til at give børnene en tryg opvækst og
adgang til uddannelse, som er den vigtigste
vej ud af fattigdom.
4. Donér et beløb eller en procentdel
Du kan betænke SOS Børnebyerne på flere
måder: Med et bestemt beløb eller med en
procentdel af formuen. Bare én procent af
en arv kan betyde tryg opvækst i et kærligt
hjem og uddannelse for mange børn. Det er
en hjælp, der rækker mange generationer ud
i fremtiden.

Arv giver
børn håb

Hvert år vælger en række danskere
at testamentere en del af deres
formue til SOS Børnebyerne for
at hjælpe forældreløse og udsatte
børn. Når man betænker SOS
Børnebyerne i sit testamente, er
man med til at give håb til børn,
der har mistet deres forældres
omsorg. Kort sagt er du med til at
give børn den trygge barndom, de
havde mistet udsigten til.
DERFOR DONERER I
Når vi taler med de mennesker,
der vælger at betænke SOS
Børnebyerne i deres testamenter,
hører vi ofte nogle af de samme
begrundelser:
”Jeg har haft et godt liv. Derfor vil
jeg gerne give noget godt videre til
børn, der har det svært”.
”Mine arvinger har klaret sig godt i
livet og har heldigvis alt det, de har
brug for. Derfor vil jeg gerne give
penge til nogen, der ikke har så
gode vilkår”.

40,6 mio kr.

35.000 børn

HAR DU SPØRGSMÅL?
Vil du vide mere om, hvordan du betænker
SOS Børnebyerne i dit testamente?

I 2018 modtog vi 40,6 mio kr. fra
danskere, som har betænkt SOS
Børnebyerne i deres testamente.

Beløbet svarer til, at SOS Børnebyerne
f.eks. ville kunne hjælpe ca. 35.000 børn
og deres familier* i et år med skolegang,
medicin og hjælp til at klare sig selv.

Kontakt Fundraising Manager
Mette Sandager Löhndorf. Send en e-mail til
msl@sosbornebyerne.dk eller ring på
telefon på 33 78 02 93.

*Baseret på omkostningerne ved at drive familieprogrammer i Etiopien

”For mig handlede det om at
efterlade et godt aftryk i verden og
om selv at være med til at bestemme, hvad der skal ske, når jeg ikke
længere er her”.
”Børnene er fremtiden. At få en
uddannelse er en helt afgørende
vej ud af fattigdom. Derfor har jeg
valgt at testamentere et beløb til
SOS Børnebyerne”.
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SOS-FADDER FOR SAMME BARN

M

Sa stor er jeg

VI HOLDER DIG OPDATERET
Hvis vi har din e-mailadresse, vil du løbende modtage
information om SOS Børnebyernes arbejde. Vi
udsender nyheder en-to gange om måneden. Send
os din mailadresse på: info@sosbornebyerne.dk

F

or fire år siden blev Nepal ramt af et voldsomt
jordskælv, hvori næsten 9.000 mennesker
mistede livet. Toårige Sujal og hans mor blev fundet
i ruinerne af deres hjem. Sujal klarede sig trods den
hårde medfart, men hans mor overlevede ikke. SOS
Børnebyerne bragte Sujal til SOS-børnebyen i Kavre,
hvor han fik behandling for traumer og for et brækket
ben. Det lykkedes SOS Børnebyerne at finde Sujals
far, der arbejdede i Saudi Arabien. Han tog tilbage til
Nepal for at tage sig af Sujal. I tiden efter jordskælvet

OPSLAGSTAVLEN
HAR DU FÅET DIN SOMMERRAPPORT?
To gange om året får du en rapport med posten
direkte fra børnebyen. Sommerrapporten kommer i
juni, juli eller august. Hvis du ikke har modtaget din
sommerrapport senest 1. september, så kontakt os
på info@sosbornebyerne.dk eller 33 73 02 33. Vi
tilbyder også at oversætte din rapport til dansk, hvis
du har brug for det. Se her, hvad du
modtager som SOS-fadder: www.
sosbornebyerne.dk/sommerrapport
Kontakt os:

33 73 02 33
I INDSAMLEDE KNAP
4 MILLIONER. TAK!
En stor tak til de tusindvis af indsamlere, der var på gaden for SOS
Børnebyerne den 12. maj. Resultatet blev knap fire
millioner kroner. Takket være jer kan vi give mange
udsatte børn en tryg opvækst. Tak fordi I ville bruge
en dag i børnenes tegn. Næste års indsamling er
søndag den 17. maj.

Foto: Zishaan Akbar Latif

NU

Foto:SOS Børnebyerne Nepal

ange vil gerne fortsætte som SOS-fadder for et
barn så længe, at man kan se barnet vokse op
og klare sig godt. Men hvor længe kan du egentlig
være SOS-fadder for det samme barn?
I SOS Børnebyerne arbejder vi altid med langsigtede løsninger for børnene. Børnene får hjælp,
indtil de kan klare sig selv økonomisk og socialt.
Derfor stopper dit fadderskab ikke automatisk, når
barnet fylder 18 år, men kan fortsætte, mens barnet
tager en uddannelse eller på anden måde forbereder
sig til voksenlivet. Støtten kan dog maksimalt vare,
til barnet er fyldt 23 år. Når dit fadderbarn er parat til
at klare sig selv eller får mulighed for at flytte hjem til
familie eller slægtninge, får du altid besked fra SOS
Børnebyerne. De fleste af børnene knytter stærke
bånd til SOS-børnebyen, deres SOS-mor og SOSsøskende, som de holder kontakten med hele livet.
Støtter du en børneby, fortsætter fadderskabet, til
du ikke længere har lyst til eller mulighed for at støtte.

2015

boede Sujal hos sin faster, der fik hjælp af SOS
Børnebyernes støtteprogram til plejefamilier, et
initiativ der blev iværksat hurtigt efter jordskælvet.
I dag er Sujals far gift igen, og Sujal bor hos sin
stedmor, Niru, og sin nye søster Binisha. Sujals far
arbejder fortsat uden for Nepal, og Niru har startet sin
egen butik. Derfor er familien nu i stand til at klare sig
selv økonomisk og har siden januar sidste år ikke haft
brug for støtte fra SOS Børnebyerne.

BAZAREN
Støt børnene med smukt julehjerte
SKAL DIT BARNEBARN SAMLE IND?
For syvende år i træk kan elever i 0.-6. klasse deltage
i SOS Børnebyernes ”Omvendt julekalender”, hvor de
samler ind til udsatte børn og samtidig lærer om børn
i andre lande. Sidste år deltog mere end 40.000
skoleelever på 700 skoler landet over og indsamlede i
alt 491.000 kroner. Kender du en skolelærer, eller har
du børnebørn, som gerne vil samle ind, kan de tilmelde sig her: www.sosbornebyerne.dk/julekalender2019

249 kroner

Køb et hjerte til juletræet eller glæd årets mandelgavevinder med dette smukke ophæng fra Nordahl
Andersen baseret på det originale papirklip af
H. C. Andersen. Det flettede julehjerte menes at være
verdens første, og det skulle være klippet og flettet af
H.C. Andersen selv.
Fortjenesten fra julehjerterne går direkte til SOS
Børnebyernes arbejde for verdens mest udsatte børn.
Køb julehjertet i vores webshop:
www.sosbornebyerne.dk/julehjerte
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Kampen for

MINE BØRN
Tekst: Pernille Yde Honoré · Foto: Nina Ruud
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Livet er bedre nu, siger
Nimis og ser stolt på sine
døtre. Men det var langt
fra givet, at det skulle
ende godt for Nimis'
familie, da et voldsomt
jordskælv ramte Nepal
for fire år siden. Hjælpen
fra SOS Børnebyerne har
betydet, at døtrene Amita
og Cithara igen bor
hjemme hos deres far.

J

ordskælvet ramte lige før
frokost, da Amita og Cithara
på seks og 10 år legede sammen
udenfor deres hus. Pigernes mor
var indenfor og omkom, da huset
faldt sammen på grund af
jordskælvet. Amita og Citharas mor
var en af 9.000 nepalesere, der døde
i det ødelæggende jordskælv.
KAMPEN FOR ET FAMILIELIV
Deres far, Nimis, overlevede men
blev hårdt såret i et af de kraftige
efterskælv, og i løbet af få minutter
var familiens liv ødelagt. Nimis
havde mistet sin kone og sine børns
mor. Deres hjem lå i ruiner, han

havde brækket benet og var ikke
mindst dybt traumatiseret af tabet
af sine kone og uvisheden om,
hvordan familien skulle klare sig i
fremtiden.
Nimis skulle på egen hånd stable
familiens liv på benene igen. I
Nepal er der ikke økonomisk hjælp
at hente fra staten. Så Nimis skulle
selv finde husly, hvor børnene
kunne være trygge, han skulle tage
sig af dem og samtidig arbejde for
at tjene penge nok til at forsørge
familien. Nimis kæmpede for det i
tre måneder. Så måtte han give op,
fordi Amita og Cithara ikke havde
det godt. Nimis tog kontakt til SOS
Børnebyerne, og søstrene flyttede
ind hos SOS-mor Indira i børnebyen Sanothimi.
ET SVÆRT FARVEL
Det var et svært valg for Nimis at
overlade sine børn til andre. Han
besøgte dem ofte og oplevede på
første hånd, hvordan pigernes
SOS-mor, Indira, tog sig tålmodigt
af Amita og Cithara, og det gjorde
det lettere for ham at undvære sine
børn i hverdagen. Begge piger fik et
tæt forhold til deres SOS-søskende

13

DIN STØTTE REDDER
BØRNS LIV
En af SOS Børnebyernes
forcer er, at vi allerede er til
stede og ikke først skal etablere hjælpen, når katastrofen
indtræffer. Efter jordskælvet
i Nepal i april 2015, hvor
9.000 omkom og 22.000 blev
såret, har SOS Børnebyernes
nødhjælpsprogram i Nepal
hjulpet 28.000 børn, unge
og voksne. Nødhjælpen har
kun været mulig takket være
den støtte, som strømmede
ind i ugerne efter naturkatastrofen. Bidragene fra
SOS Børnebyernes faddere,
virksomhedspartnere og
andre støtter har været med
til at give Nepals børn håb
for fremtiden.

og kunne med tiden begynde i SOSbørnehave og SOS-skole.
Som tiden gik, begyndte Nimis
igen at gå ud og genoptog også sit

“

12

Støtten fra SOS
Børnebyerne er helt
afgørende for os i den
fase, vi er i nu. Uden
den kunne jeg ikke give
pigerne en uddannelse
og et trygt hjem
Amita og Cithara sammen med
deres far, Nimis, og SOS-mor, Indira,
som trøstede og hjalp pigerne ovenpå
deres traumatiske oplevelser under
jordskælvet.
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MORS MAD. Pandekager med kokosfyld
Hver dag står SOS-mødre verden over i køkkenet og
laver mad til deres SOS-familie. De ved, at mad ikke
kun handler om madvarer, og at et måltid kan være
fyldt med minder, kultur og traditioner og kan skabe
fællesskaber og sprede kærlighed.

SÅDAN GØR DU:

DU SKAL BRUGE:

Amita og Cithara er vendt
hjem til familien. Deres
far, Nimis, har giftet sig
igen, og pigerne har fået en
lillesøster.

arbejde som tømrer. Han begyndte at
tjene penge igen og satte familiens hus i
stand. Samtidig mødte Nimis sin nuværende kone, som han har fået sit
tredje barn med.

SOS BØRNEBYERNE
HJÆLPER HURTIGT
Med 10 børnebyer i
landet kunne lokale
SOS-medarbejdere i
Nepal straks begynde
en nødhjælpsindsats for
at redde flest muligt og
beskytte børn og mødre.
SOS Børnebyernes unikke
tilstedeværelse i landet
betyder, at vi kan sikre
langvarig støtte til de
udsatte børn og familier,
der stadig kæmper for at
få en stabil tilværelse efter
den 25. april 2015.
Læs mere: www.sosbornebyerne.dk/
nepalsjordskaelv

ENDELIG TILBAGE HOS FAR
SOS Børnebyerne har fulgt Nimis’
familie tæt. Han og familien fik hjælp i
form af medicin og psykologhjælp. Tre
år efter de voldsomme hændelser kunne
søstrene flytte tilbage til deres far. Livet
i familien har ændret sig, fordi Amita og
Cithara også har fået en bonusmor og en
lillesøster, og deres bedstemor og onkel
bor i nabohuset.
Søstrene går i 2. og 6. klasse på SOS
Hermann Gmeiner School i børnebyen
Sanothimi. Det betyder, at de ser deres
SOS-søskende og venner fra børnebyen
på daglig basis. De ser også stadig deres
SOS-mor, Indira, da børnebyen ligger
lige ved siden af skolen. Indira deltager
også i skoleafslutninger og andre vigtige
begivenheder i pigernes liv.
”Jeg er så stolt af pigerne og er så glad
for, at de har det godt,” siger Indira. ”Jeg
savner at have dem i familien og er rigtig
glad for, at vi holder kontakten så godt.”

SOS-STØTTEN GIVER TRYGHED
Nimis og familien får støtte fra SOS
Børnebyerne, så hverdagen bliver
lettere, og ikke mindst så pigerne kan
fortsætte med at gå i skole. Amita og
Cithara får hjælp til mad, uddannelse,
tøj og medicin fra SOS Børnebyerne.
Familien er blandt de 28.000 børn, unge
og voksne, som SOS Børnebyerne har
hjulpet med at genopbygge deres liv.
SOS Børnebyerne har siden jordskælvet genforenet forældreløse børn
med slægtninge eller givet dem nyt hjem
i en af Nepals 10 børnebyer.
”Støtten fra SOS Børnebyerne er helt
afgørende for os i den fase, vi er i nu.
Uden den kunne jeg ikke give pigerne
en uddannelse og et trygt hjem,” siger
Nimis. Udover støtten til Amita og
Cithara får Nimis også støtte til efteruddannelse, så han kan klare sig i jobbet
som tømrer.
Han er glad for, at han endelig har sine
døtre hjemme igen, og at livet, som jordskælvet lagde i grus, er bygget op igen.
”Livet er bedre nu, og fremtiden ser lys
ud”, siger Nimis.

Foto: Mathilde Oda Meyer

Vi har fundet nogle af SOS-mødrenes bedste opskrifter frem til dig. Denne gang er det SOS-mor
Jhume Corraya fra en børneby i Bangladesh, der laver
Bengali Patishapa (pandekager med kokosfyld).

1. Bland hvedemel, semulje, rismel, bagepulver og 2 spsk.
flormelis i en skål, og rør sammen med mælk. Lad dejen hvile i
køleskabet i 30 min.

1¼ dl hvedemel
30
min.
4 spsk. semulje
2 spsk. rismel
¼ tsk. bagepulver
2 spsk. flormelis + 1¼ dl flormelis
21/2 dl mælk
Smør til stegning
21/2 dl mawa. Kan erstattes med ricotta
2 dl kokosmel
½ tsk. kardemomme
En håndfuld hakkede cashewnødder

2. Fyld: Varm mawa/ricotta i en gryde ved svag varme under
omrøring i ca. 10 min. Hæld det i en skål sammen med
kokosmel, 11/4 dl flormelis, kardemomme og cashewnødder.
3. Smelt lidt smør på en pande, og bag pandekagerne.
4. Når pandekagerne er bagt, læg et par skefulde fyld på midten
af hver pandekage og rul pandekagen sammen.
5. Server til eftermiddagskaffen eller som en sød dessert.

ORDJAGT
VIND SOS-MULEPOSE: Find 10 ord med temaet
efterår. De gemmer sig vandret, lodret og diagonalt.
Send løsningen til SOSKonkurrence@sosbornebyerne.dk eller med post til SOS Børnebyerne mærket
“Ordjagt”, Amerikavej 15C, 2. sal, 1756 København V.
og vær med i lodtrækningen om 5 SOS-muleposer.
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FADDERPORTRÆT
LOMMEPENGENE
GÅR TIL NAIROBI
Silke Nova Rask er
10 år og fadder for
en SOS-børneby
i Kenya. Hun blev
fadder, efter at hun
sammen med sine
klassekammerater
havde samlet ind til
SOS Børnebyerne.
”Jeg har mange
lommepenge og vil gerne bruge dem på noget godt
i stedet for slik og computerting. Det er fedt at vide,
at jeg hjælper nogle børn, som virkelig ikke fortjener
et dårligt liv. Nogle børn i Danmark har sindssygt
mange ting. Det skal de børn, jeg er med til at
hjælpe, også have lov til i stedet for, at det er så
ulige fordelt”. Silke ville være fadder og forhandlede
derfor med sine forældre om at sætte lommepengene op, så hun kunne få råd til et SOS-byfadderskab.

Løsningen skal være os i hænde d. 30/10. Vinderne trækkes d. 31/10 og får direkte besked. Vinderne offentliggøres i næste SOS Børneliv.

DET ER BARSKT AT
VÆRE BARN I ETIOPIEN
Fattigdom, malaria og HIV/aids truer etiopiske børns ret til at være børn.
Etiopiens piger er særligt udsatte. Mange piger får barndommen ødelagt af alt
for tidlige ægteskaber, graviditet og trafficking. Samtidig er efterladte spædbørn et stort problem i Etiopien. De bliver lagt på gaden, ved hospitaler eller
politistationer. Mødrene er ofte unge og ugifte, og børn uden for ægteskab er
et stort tabu i Etiopien. Alene i byen Jimma bliver der i gennemsnit efterladt
to-tre børn om dagen. Når du støtter SOS Børnebyerne, kan vi sammen sikre,
at børn vokser op i trygge hjem.

STØT

SOS Børnebyernes
arbejde for
forældreløse og
udsatte børn

