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“

om læser af dette blad er du sandsynligvis en af vores vigtige støtter.
Med din støtte hjælper vi børn med en ellers ulykkelig opvækst i sigte.
Nu sætter det internationale samfund fokus på præcis den gruppe børn,
som SOS Børnebyerne arbejder for. I 30-året for FN’s børnekonvention,
har FN’s generalforsamling vedtaget at fokusere på de anslået 140-220
millioner børn på verdensplan, der har mistet eller er i fare for at miste
forældreomsorgen.
Regeringer, virksomheder og organisationer over hele verden vil gerne
være med til at hjælpe udsatte børn: give dem mulighed for at få et hjem,
få voksenomsorg, en uddannelse og dermed komme ud af fattigdom. Når
regeringer, virksomheder og andre store aktører overvejer, hvor og hvordan
de skal investere deres penge, ser de ofte til FN’s 17 verdensmål. Men i
de mål er børn uden forældreomsorg ikke omtalt. Det giver en risiko for, at
de børn kan blive en glemt gruppe for større givere. Det er selvfølgelig en
udfordring.
SOS Børnebyerne har i samarbejde med andre børneorganisationer
været med til at påvirke FN’s arbejde. Med vores 70-årige ekspertise er
SOS Børnebyerne en stor spiller på området - både i størrelse og fordi vi
arbejder med lige præcis den gruppe børn, FN nu retter projektørlyset mod.
Det internationale fokus har en afgørende betydning for SOS
Børnebyernes internationale arbejde, da netop børn uden forældreomsorg
er de børn, som SOS Børnebyerne tager sig af i både børnebyerne, plejefamilier, ungdomshjem og forebyggende indsatser i 136 lande og territorier
verden over.
I SOS Børnebyerne er vores forhåbning, at handling afløser intentioner,
og at der følger penge med, så vi kan se reelle forandringer for de børn,
der i dag lever i en udsat familie. Når flere penge følger den internationale opmærksomhed, mærkes det for endnu flere børn som dem, SOS
Børnebyerne hjælper i f.eks. Rwanda, hvor forældreløse børn er kommet i
skole med hjælp fra SOS Børnebyerne.
Derfor håber vi på endnu flere donorer, som gerne vil skabe forandring i
verden i overensstemmelse med den internationale agenda og ønsker at
hjælpe netop børn, der står alene - sådan at det ikke kun er folk som dig og
mig, der tager hånd om disse børn, men også de store spillere får øjnene
op for, hvordan og hvor meget man kan ændre det enkelte barns liv.

Når flere penge
følger den
internationale
opmærksomhed,
mærkes det for
endnu flere børn
som dem, SOS
Børnebyerne
hjælper
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Din hjælp spredes som

RINGE I VANDET
Tekst: Cecilia Hansen og Pernille Yde Honoré · Foto: Lars Just
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Se videoen
Anne og Nikolaj Lie Kaas
møder Mai:
sosbornebyerne.dk/
nikolajlk

Skuespiller Nikolaj Lie Kaas og hans
kone Anne tog i vinter til Thailand
med SOS Børnebyerne for at besøge
deres fadderbarn Mai. Anne og
Nikolaj er også ambassadører for SOS
Børnebyerne og har på første hånd
oplevet, hvordan hjælpen ændrer
børns liv.

I

Thailands hovedstad, Bangkok, ligger SOSbørnebyen Bangpoo. En bro fører ind til selve børnebyen, hvor hvide huse i to etager ligger omkring en lille,
hyggelig sø. Børnebyens børn samles og leger på græsset omkring søen, på legepladsen med gynger og vipper
og på boldbanen. Bangpoo huser 12 familier med en
SOS-mor i spidsen for børneflokken i hver familie.
FØRSTE MØDE MED MAI
Anne og Nikolaj Lie Kaas har i syv år været SOSfaddere til en lille pige, Mai, der bor i Bangpoo. Nu er de
ankommet til børnebyen for at møde hende for første
gang. Mai er 10 år gammel og kom sammen med sin
biologiske storebror til børnebyen, da hun var to og et
halvt år gammel. Mais biologiske forældre lever stadig,
men hverken hendes mor eller far er i stand til at tage
sig af hende. Derfor var det nødvendigt at finde et nyt
hjem til Mai. I SOS-børnebyen var de glade for at kunne
give Mai muligheden for at få en god barndom i en
SOS-familie.
Mai og hendes SOS-mor, Wanna, som står med
sit yngste barn på armen, inviterer Anne og Nikolaj
indenfor i deres hus. En af Mais yndlingsaktiviteter er
at danse, og hun er god til det. Hun lærer Nikolaj en traditionel thai-dans, som han kaster sig ud i. Dagen går
også med at spille ”klodsmajor”, som Anne og Nikolaj
har taget med fra Danmark. Mødet med Mai gør et
stort indtryk på Anne og Nikolaj.
EN GAVE AT MØDE MAI
Som alle andre SOS-faddere har Anne og Nikolaj Lie
Kaas fået en velkomstmappe med et foto og en beskrivelse af Mai, som hun var, da hun kom til børnebyen.
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”Jeg kan huske, at vi fik det første bilede af Mai, da
hun var tre år. Da så hun så betuttet ud. Og det er bare
utroligt at møde hende syv år efter! Hun er sød og
charmerende og fuld af selvtillid, især når man tager i
betragtning, at den thailandske kultur er lidt tilbageholdende. Jeg havde egentlig ikke regnet med, at det var så
stor en gave at få lov til at møde hende,” siger Anne.
MAI ER MEGET BETÆNKSOM
Wanna har været SOS-mor i 11 år og Mais SOS-mor,
siden Mai kom til børnebyen. Hun elsker sine SOS-børn
og er også i kontakt med de børn, der er flyttet hjemmefra. Hun fortæller, at Mai både er meget betænksom og
hjælpsom. Hun kan lide at lege med dukker og er glad
for musik. Hvis hun hører en sang, klapper hun altid
energisk i hænderne. Hun hjælper meget til derhjemme,
hun vasker sit eget tøj og holder orden.
”Jeg siger til hende, at hun skal gå ud at lege i stedet for at hjælpe mig så meget. Mai er god i skolen og
hjælper altid sin SOS-bror, som går i samme klasse. Jeg
har ikke nogen specifikke ønsker for Mais fremtid. Jeg
ønsker, at hun gør sig sine egne erfaringer. Jeg vil hjælpe
hende men ikke træffe hendes valg for hende,” siger
Wanna.
Mai virker hverken genert eller bange for at møde
sine SOS-faddere og fortæller bagefter, at hun var
meget glad for at møde Anne og Nikolaj.

OVERSKUD TIL OMSORG
For mange SOS-faddere og SOS-ambassadører, som
besøger en børneby, bliver det meget tydeligt, at den
hjælp, man bidrager med som SOS-fadder, ændrer
børns liv.
”Som fadder er man med til at give et barn muligheden for at få en fremtid. En mulighed for at få en uddannelse og en chance for at gennemføre den. En mulighed
for senere hen at få et job og skabe et godt liv for sig selv
og sin familie,” siger Anne.
”Og fra ikke at have en chance i livet til reelt at have
en fremtid foran sig,” tilføjer Nikolaj.
Nikolaj griner lidt, da han siger:
”Altså jeg vil jo gerne bo i denne her børneby. Det er
lige før, det hænger sådan sammen. Her er trygt, her er
god stemning, og man kan mærke, at det er et lille samfund, hvor folk bruger hinanden. SOS-mødrene snakker
og hjælper hinanden, børnene leger med hinanden, og
det er blandt andet det, der giver overskud til omsorg,”
siger Nikolaj Lie Kaas.
SOM AT SKRUE TIDEN 100 ÅR TILBAGE
Rejsen med SOS Børnebyerne går også til Laos, hvor
Anne og Nikolaj besøger nogle bjerglandsbyer for at se
SOS Børnebyernes indsats for hjælpe udsatte familier
og sikre, at børnene får mulighed for at vokse op hos
deres biologiske forældre trods fattigdom og trange
livsvilkår.
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”Når man kører igennem bjergene
i seks timer, kan man se, når mørket
falder på, at alle laver bål i vejkanten for
at lave mad. De har ikke noget strøm, det
handler kun om overlevelse, og det er
som at skrue tiden 100 år tilbage,” siger
Nikolaj.
SOS Børnebyerne hjælper næsten 250
børn og unge i 100 familier og sikrer i
samarbejde med SOS Børnebyerne i
Laos udsatte børn og unge skolegang,
viden om sundhed og børns rettigheder.
Samtidig giver SOS Børnebyerne forældrene kompetencer til at finde arbejde,
lære et erhverv og dermed få bedre chancer for at forsørge familien.
”Jeg kendte faktisk ikke SOS
Børnebyernes forebyggende arbejde i
lokalsamfundene. Derfor var det vigtigt
for os at besøge nogle af de familier, som
SOS Børnebyerne hjælper,” siger Anne.
”Det er svært at forestille sig, hvordan
mennesker lever i disse udsatte landsbyer. Derfor er det vigtigt at fortælle, at det
gør en kæmpe forskel, at der kommer
lokale medarbejdere fra SOS
Børnebyerne ud og hjælper,” siger Anne.

Besøget i en af de meget udsatte landsbyer gjorde et stort indtryk.
”I landsbyen kan man mærke utrygheden, og at børn og voksne ikke har en
særligt god relation. På en af de dage,
vi kom derop, var børnene i skole, og
forældrene var fulde kl. 9 om morgenen.
Børnene er ikke vant til, at de voksne har
overskud til at rumme dem eller bare
lege med dem,” siger Anne.
VI HAR SET, AT HJÆLPEN VIRKER
Både besøgene i Thailand og Laos har
gjort indtryk på Anne og Nikolaj.
”Det er ikke alle faddere, der har mulighed for at tage ud i verden for at besøge deres fadderbarn. Til dem vil jeg sige,
at vi har været her, og man kan mærke,
at de her børn har I og vi virkelig gjort en
forskel for. Vi har hjulpet børnene ud af
det, de kom fra, og givet dem en fremtid.
Og ikke nok med det: De børn kommer
efterfølgende ud og lever i lokalsamfundet, som de kan påvirke til en positiv
udvikling. Så man kan sige, at den hjælp,
vi giver som SOS-faddere, spreder sig
som ringe i vandet,” siger Nikolaj.
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REGLER FOR BESØG I
BØRNEBYEN
Hvis du overvejer at
besøge dit fadderbarn
ligesom Anne og Nikolaj
Lie Kaas, er det en god
idé at planlægge rejsen
i god tid. Vi har i SOS
Børnebyerne lavet en
guide med gode tips, så
både barnet og du kan få
en god oplevelse. Læs den
her:
sosbornebyerne.dk/
besog

Nikolaj med Henny og et af
hendes 10 børn. Familien
er så fattig, at den må samle mad i skoven. Hennys
familie modtager hjælp fra
SOS Børnebyerne

HVERDAG I MALAWI:
EN DAG I NANIS LIV
1

Nani Wera er 11 år og går i 6. klasse. Hun
var blot halvanden måned gammel, da hendes mor døde. Hun var det første barn, der
blev anbragt i pleje i SOS-børnebyen Blantyre i Malawi, da den åbnede i 2007. Nani bor
hos sin SOS-mor Nellie Itimu, 43 år, sammen
med sine fire SOS-brødre og to SOS-søstre.
Hun elsker at lege med sine dukker, tegne,
læse, spille netbold og køre på cykel.

KL. 8 Det er søndag morgen, og Nani har sovet

længe, som hun gør i weekenderne. Hun reder sin
seng og lægger derefter pænt de to dukker, hun elsker at lege med, på sin pude. Nani deler værelse
med sine to ældre SOS-søstre.

Foto: Cornel Van Heerden

KL. 9.30 Nani hjælper med at vaske op. Bagefter
vasker hun gulv i huset.
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4
KL. 10:30 SOS-mor Nellie kan lide at rede Nanis

hår. Af hendes tre SOS-døtre har Nani det længste
hår. ”Dette er min prinsesse,” siger Nellie, da hun i
sjov giver Nani en tiara på hovedet. Mor og datter
griner og giver hinanden et kram.

KL. 14.20 Nani går ind på sit værelse. Hun sidder

ved sit bord ved vinduet. Nani stirrer lidt ud af vinduet for at blive inspireret, og så begynder hun at tegne. ”Dette er et design, jeg gerne ville sy. At tegne er
bare min hobby; min drøm er at blive revisor. ”
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8
KL. 15.00 Efter hun har tegnet et par skitser, går

Nani ud og samler sin dansegruppe, der kun er for
piger, til en forestilling. De synger til malawiske sange og klapper og danser: ”Jeg elsker at danse,” siger Nani stakåndet. ”Det gør mig så glad.”

KL. 8:20 Nani børster tænder på badeværelset.
Spejlet er gammelt og mat. Nani siger, at hendes
SOS-mor Nellie vil ordne det, så hun kan komme til
at se sig selv i spejlet.

3

2
KL. 8:25 SOS-mor Nellie har lavet grød til morgenmad. Nani glider ind på stolen for at slutte sig
til resten af familien og nyde det overdådige måltid. ”Dette spiser vi hver søndag,” siger Nani. "Det er
lækkert. Vi behøver ikke at skynde os med morgenmaden, fordi vi har fri fra skole i dag. Vi har tid til at
spise, snakke sammen og grine. ”

KL. 11 Tid til at spille kort! Nani og hendes familie sidder omkring bordet for at spille kort sammen.
”Jeg forstår ikke spillet, men jeg spiller med alligevel. Jeg gør det for sjov, bare for at være sammen
med min familie.”
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KL. 12.30 er Nani i køkkenet. ”Jeg vasker spinaten,

og bagefter skærer min bror den ud. Det er til frokosten. Jeg ved godt, hvordan man tilbereder grøntsager,” siger Nani. Til frokost får Nani og hendes familie
kylling, ris og grøntsager.

KL. 17 Lektier! Nani sidder ved bordet med sine
lektier, og hendes SOS-mor Nellie hjælper hende.
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KL. 18 Dagens sidste opgave er at hente vand fra
landsbyens brønd. Nani pumper og pumper, mens de
andre piger fylder deres små spande. Bagefter går
pigerne hjem til hver deres hus på én lang række og
bærer vandet på hovedet. Nani går tidligt i seng i dag
for at være klar til en ny skoleuge med leg og læring.
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GÅ EN SØNDAGSTUR FOR MIG
H

ver dag mister børn over hele verden deres mor
og far på grund af krig, sygdom eller fattigdom.
De børn vokser op helt alene uden forældre eller andre
voksne til at tage sig af dem.
Gå en søndagstur den 17. maj 2020: Bliv indsamler
for SOS Børnebyerne og giv tusindvis af forældreløse og
udsatte børn en fremtid.

SÅ NEMT ER DET
♥
♥
♥
♥

Du kan selv vælge din rute, når du tilmelder dig
Senest to uger før indsamlingen får du indsamlingsbøtten i postkassen
Du samler ind i to-tre timer søndag den 17. maj
mellem kl. 10 og 18
I dagene efter indsamlingen afleverer du indsamlingsbøtten i den lokale bank
Foto: Ida Mørck

Tilmeld dig på bornebyerne.dk/indsamling eller ring
til SOS Børnebyerne på 33 73 02 33.

OPSLAGSTAVLEN
og rørt ved krydderier, pengesedler og gamle skoleuniformer brugt i generationer i Etiopien, spillet dilemmaspil
og quizzet. Kender du børn, der skal vide mere om,
hvordan udsatte børn i andre lande har det? På sosbornebyerne.dk/opslagstavlen kan du finde videoer,
undervisningsmateriale, booke gratis foredrag og se nye
kampagner og aktiviteter.

SIDSTE ÅRS ARV VIL HJÆLPE 38.000 BØRN

BØRN HJÆLPER BØRN
Sidste år arbejdede over 37.000 skoleelever med SOS
Børnebyernes skolematerialer. Julen handlede om at
give i stedet for at få i ”Omvendt Julekalender”, hvor
elever hver dag i december åbnede en videolåge og
lærte om børns vilkår i andre lande. Eleverne fik penge
for at gøre gode gerninger og sendte pengene til udsatte
børn på Zanzibar. Mange skoler har også haft besøg
af en frivillig foredragsholder, som fortæller om børn og
skolegang i verdens fattigste lande. Der er blevet lugtet

I SOS Børnebyerne er vi meget taknemlige for de mennesker, der hvert år testamenterer til de børn i verden,
der er alene uden forældre eller familie til at tage sig af
dem. I 2019 testamenterede mere end 60 personer i alt
over 40 mio. kr. til verdens udsatte børn. Det svarer til, at
SOS Børnebyerne f.eks. ville kunne hjælpe ca. 38.000
børn og deres familier i et år med skolegang, medicin og
hjælp til at klare sig selv*.
Har du spørgsmål om, hvordan du betænker SOS
Børnebyerne i dit testamente? Kontakt Fundraising
Manager Mette Sandager Löhndorf på e-mail msl@sosbornebyerne.dk eller på telefon på 33 78 02 93. Du kan
også læse mere her: sosbornebyerne.dk/arv
* Baseret på omkostningerne ved at drive familieindsatser i Etiopien
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Foto: Lars Just

Ny BabY i BørnebYen
G

rædende og alene i verden blev Mali fundet ved
en flodbred af en gruppe børn på fisketur. Den
lille pige blev overdraget til SOS Børnebyerne, der ikke
kunne finde Malis biologiske forældre. Heldigvis lykkedes det at finde et nyt hjem til hende i SOS-børnebyen i
Luang Prabang i Laos.
Malis historie er desværre langt fra enestående.
Fattigdom og store sociale problemer gør Laos til et
land, hvor mange børn fra fattige familier risikerer at
ende på gaden. Forældrene kan ikke opfylde deres

børns basale behov for omsorg, kærlighed, mad i maven, tøj på kroppen, tag over hovedet og lægehjælp.
SOS Børnebyerne havde svært ved at finde en
adoptivfamilie til Mali. I Laos adopterer man typisk ikke
børn, hvis de ikke er af éns biologiske familie som f.eks.
børnebørn, niecer eller nevøer. Takket være SOS-mor
Sommai, der nu tager sig kærligt af Mali, har den lille
pige fået et trygt hjem at vokse op i og en ny chance i
livet.

BAZAREN
30 kr.

Tag SOS Børnebyerne med overalt
Hold styr på dine ting, og vis samtidig din støtte til
SOS Børnebyerne med praktiske navneetiketter.
Brug klistermærkerne med logo i breve, bøger eller
på andre ejendele. Du kan selv bestemme hvilken
tekst, der skal være på dine etiketter.
Et ark med 28 etiketter koster 30 kr. Bestil dine
etiketter i vores webshop: sosbornebyerne.dk/
bazaren
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Alene på hospitalet
Tekst: Signe Buchholtz Andersen · Foto: Lars Just

Første gang, Maxim blev efterladt, var på fødegangen. Da han som 10-årig
fik en livstruende sygdom, blev han igen efterladt på et hospital. Lægerne
troede ikke, at han ville overleve, men i dag bor han med sin
biologiske bror i en kærlig SOS-familie.

M

axim lægger sin pande mod sin bror Vladislavs
og giver ham et klem.
”Du ser altid så alvorlig ud,” siger Maxim.
Vladislav kigger på sin bror og vender drillende
mundvigene nedad, så Maxim begynder at grine.
Maxim på 11 år og Vladislav på 10 år sidder i stuen i en
SOS-børneby lidt uden for Hvideruslands hovedstad,
Minsk. I stuen er der familiebilleder, farverige klistermærker og kærlige ord fra SOS-mor Svetlana. Det er
tydeligt at mærke, at her er trygt, men for de to brødre
har et trygt hjem ikke altid været en selvfølge.
EFTERLADT I SEKS MÅNEDER
Maxim og Vladislav blev begge efterladt af deres
mor umiddelbart efter fødslen, og i de næste 10 år

boede de hos en statslig plejefamilie i det sydøstlige
Hviderusland.
I maj 2018 blev Maxim syg. Han var træt hele tiden,
havde ofte feber og hans hud blev gullig. De lokale læger
kunne ikke finde ud af, hvad han fejlede, og efter et par
uger blev han flyttet til et specialhospital i Minsk.
Lægerne fandt ud af, at Maxim led af en livstruende knoglemarvssygdom, som kun få overlever uden
behandling. Plejefamilien og Vladislav kunne ikke flytte
med, og på grund af afstanden mellem plejefamiliens
hjem og hospitalet fik Maxim kun besøg få gange.
Maxim var nu igen overladt til sig selv.
”Da jeg først mødte Maxim, var han meget bange.
Han kunne ikke forstå, hvad der skete med ham. Han
var meget påvirket af sygdommen og af behandlingen,
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“
Jeg glemmer ikke
den dag, de fortalte
mig, at de havde
besluttet, at de
fremover ville kalde
mig mor

Støt børn i
Hviderusland:
sosbornebyerne.dk/
maxim

og han var rædselsslagen for, hvad der
skulle ske med ham,” fortæller Maxims
SOS-mor, Svetlana.
Maxim lå alene på hospitalet i et halvt
år, inden SOS Børnebyerne fik besked
om hans situation. Da Maxim var rask
nok til at blive udskrevet, havde SOS
Børnebyerne fundet et nyt hjem til ham
og Vladislav i børnebyen i Minsk, som
ligger i nærheden af det hospital, hvor
Maxim skulle fortsætte sin behandling.
Brødrene har nu boet i deres SOSfamilie i over et år, og SOS-mor Svetlana
har set en stor forandring.
”I starten var Maxim meget ked af,
at han var syg og anderledes. Vladislav
trøstede Maxim og fik ham til at slappe
af, når sygdommen var værst. Stille og
roligt faldt begge brødre til i vores
familie. Jeg glemmer ikke den dag, hvor
de fortalte mig, at de havde besluttet, at
de fremover ville kalde mig mor,” fortæller Svetlana.
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EN BROR ER DET BEDSTE
Maxim hvisker noget i øret på Vladislav
og bliver for første gang denne eftermiddag alvorlig.
”Det bedste ved at have en bror er, at
vi er meget tætte. Hvis der er nogle, der
går imod os, så hjælper vi hinanden og
står sammen. Det er os mod dem,” siger
Maxim.
SOS-mor Svetlana fortæller, at netop
brødrenes tætte forhold hjalp dem igennem den svære periode.
”Det er som om, at drengene er
kommet tættere på hinanden i løbet af
Maxims sygdomsforløb. De er meget
forskellige, som dag og nat, men de
bekymrer sig om hinanden. Tro mig, de
kan skændes ligesom alle andre søskende, men de har virkelig et tæt og kærligt
forhold,” siger Svetlana.
”I DAG ELSKER DE LIVET”
Maxim er i dag på hospitalet en gang om

Foto: Lene Godiksen
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måneden for at blive behandlet, og
lægerne er overraskede over, hvor
godt det går.
”Maxim er en fighter. Når vi går
til behandling på hospitalet i dag,
kan lægerne slet ikke forstå, at det
er den samme dreng. Han er vokset
otte centimeter siden marts, og
han ser så glad ud og har så meget
energi,” siger Svetlana.
Han ser rask ud, som han sidder
uroligt på stolen og prikker sin bror
i siden, men Maxim er endnu for
syg til at gå i en almindelig skole.
Hans immunforsvar er for svagt, og
derfor bliver han undervist derhjemme, hvor der ikke er samme
risiko for at blive smittet med
sygdomme af andre børn. Heldigvis
er der stadig plads til at være barn
for den 11-årige Maxim.
”Jeg elsker at lege med min hund,
Teddy. Det er en stærk og forkælet
hund. Nogle gange cykler jeg med
Teddy. Mig på cyklen og Teddy,
der løber foran cyklen. Vladislav
cykler også tit med. Vi leger altid

sammen,” fortæller Maxim.
I dag er Maxims prøver så gode,
at han er begyndt at trappe ud af
medicinen, og lægerne mener, at
han kan komme sig fuldstændigt.
Endelig kan de to brødre vokse op i
et trygt hjem omgivet af kærlighed.
”I dag elsker de livet. Jeg håber,
at de bliver lykkelige og klarer sig
godt. Mest af alt håber jeg, at de får
en masse grin og latter i deres liv.
Det fortjener de,” siger SOS-mor
Svetlana.

“
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Maxim er en
fighter. Når vi går
til behandling på
hospitalet i dag, kan
lægerne slet ikke
forstå, at det er den
samme dreng

30 ÅR EFTER PÅVIRKER
TJERNOBYL-ULYKKEN
STADIG BØRNENE
Hviderusland var et af de
lande, der blev mest forurenet med radioaktivt nedfald
efter Tjernobyl-ulykken i
Ukraine i 1986. Det estimeres, at mere end seks
millioner børn og voksne
stadig bor i meget forurenede områder i Hviderusland,
Rusland og Ukraine. Der
findes ingen officielle statistikker, men forskere har
observeret en øget risiko for
en række livstruende sygdomme blandt indbyggerne
i de mest forurenede dele af
Ukraine og Hviderusland.
Maxims knoglemarvssygdom kan være udløst af
flere ting. Men da radioaktiv
stråling kan udløse sygdommen, mener Maxims læger,
at hans sygdom hænger
sammen med, at han i de
første 10 år af sit liv har
boet i et forurenet område
nær Tjernobyl. Sygdommen
opstår, fordi den radioaktive stråling får kroppens
immunsystem til at angribe
knoglemarvens bloddannende celler i stedet for
at bekæmpe infektioner. I
sidste ende kan det føre til,
at livsvigtige celler udslettes.
Det er afgørende for patienter som Maxim, at de bliver
flyttet fra områder, hvor
grundvand og fødevarer kan
være forurenet af radioaktiv
stråling.
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MORS MAD. Papa rellena fra Peru

Foto: Mathilde Oda Meyer

Hver dag står SOS-mødre verden over i køkkenet og laver mad til deres SOS-familie. De
ved, at et måltid kan være fyldt med minder,
kultur og traditioner og kan skabe fællesskab
og sprede kærlighed. Vi har fundet nogle af
SOS-mødrenes bedste opskrifter frem til dig.
I børnebyen i Callao i Peru laver SOS-mor
Paulina Baldo Carrera papa rellena til sine
børn.

DU SKAL BRUGE:

SÅDAN GØR DU:

3 æg: 1 hårdkogt og skåret i 6 stykker
Ca. 1 ½ kg kartofler, kogt og most
1 lille, finthakket løg + 2 fed finthakket
hvidløg
1 tsk. spidskommen + 1 tsk. paprika
350 g hakket oksekød + 1 ½ dl
oksebouillon
60 g. mel
Evt. 1 spsk. hakket jalepeño + 50 g hakkede grønne oliven
Olie til stegning, salt og peber

Imens kartoffelmosen køler af, steges løg, hvidløg og jalepeño i en dyb
pande. Tilsæt krydderierne. Tilsæt hakket oksekød og sautér til gennemstegt. Tilsæt bouillon, og lad det simre i 10-15 minutter. Tilsæt evt. grønne oliven. Smag til med salt og peber og lad kødet køle af. Når kartoffelmos og kød er kølet helt ned, røres et æg og lidt mel i kartoffelmosen,
der skal være fast nok til at blive formet. Tag ca. 1/6 af kartoffelmosen i
hånden og form til en aflang skål. Læg 1/6 af kødblandingen og et stykke
æg i og ”luk” skålen. Opvarm en dyb pande eller bred gryde med cirka
5 cm olie. Pisk det sidste æg og dyp hver af stykkerne i først mel, så æg
inden de forsigtigt lægges ned i olien. Stykkerne steges på begge sider, til
de er gyldenbrune.

ORDJAGT

FADDERPORTRÆT

VIND SMUKKE KORT: Find 10 ord med temaet
"fadderskab". Find ordene vandret, lodret og diagonalt.
Send løsningen til: SOSkonkurrence@sosbornebyerne.dk eller SOS Børnebyerne mærket “Ordjagt”,
Amerikavej 15C, 2. sal, 1756 København V. Vi trækker
lod om fem pakker kort med billeder af børn i Etiopien.

DET ER SJOVT AT
SAMLE IND
Forrige jul samlede
Marley på ni år ind til
SOS Børnebyerne
sammen med sin klasse. Det blev til et flot
resultat på 6.000 kr.
Den gode oplevelse
fik Marley til at oprette
sin egen indsamling til
SOS Børnebyerne, og
indtil nu har han fået 5.570 kr. i kassen.
”Jeg synes, det var sjovt at samle ind, og var ret imponeret over hvor mange penge, vi fik ud af det. Jeg synes,
det er synd for de børn, der ikke har nok til at overleve.
Der kom også to fra SOS Børnebyerne ud i min klasse
og fortalte om børn i andre lande. Der er godt nok
mange, der har det skidt,” siger Marley. Det fik ham til at
oprette en indsamling på SOS Børnebyernes hjemmeside. Støt Marleys indsamling eller opret din egen her:
sosbornebyerne.dk/portrat
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Løsningen skal være os i hænde d. 29/4. Vinderne trækkes d. 30/4 og får direkte besked. Se vinderne her: sosbornebyerne.dk/konkurrence

STØT

SOS Børnebyernes
arbejde for
forældreløse og
udsatte børn

Hjælp med at holde pigerne
ude af trafficking
Inoke er den yngste af 10 søskende. Hun bor ude i junglen i Laos med sin mor og far, som er
handicappet. Familien er så fattig, at den må samle mad i skoven ofte uden held. Inokes storesøster
på 15 år er allerede taget til storbyen, en farefuld færd for unge piger. Nogle bliver tvunget ud i
seksuel udnyttelse og overgreb i de større byer i Laos eller i nabolandet Thailand. Ca. tre fjerdedele
af alle piger, der handles til seksuel udnyttelse, er under 18 år. Andre piger udnyttes som
tjenestepiger, på tøjfabrikker og i landbrugsindustrien.
SOS Børnebyernes støtte til udsatte familier forebygger, at fattigdom, manglende viden eller sygdom
får forældre til at opgive deres børn. Familierne undervises i ernæring, hygiejne og sundhed, og
udsatte børn og unge kommer i skole. Hjælp børn som Inoke, så fattigdom ikke tvinger hende ud af
skolen med risiko for at ende i farligt børnearbejde.

