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VI ER DER FØR, UNDER
OG EFTER KATASTROFEN

Før i tiden befandt udviklingsarbejde sig lidt firkantet sagt i én af to kasser: 
Langsigtet udviklingshjælp og nødhjælp her og nu. Den tankegang er 

ved at ændre sig. I stedet for at tænke enten-eller, så favner flere nu – os 
selv inklusiv – både-og.   

Traditionelt set hører SOS Børnebyerne til i den første kasse. Vi er 
eksperter i det lange seje træk. Vi hjælper dem, der allerede står alene, og 
vi forebygger, at børn bliver forældreløse. Det er en stor opgave, der ofte 
strækker sig over år. Men det er det, vi mener, der skal til, for at udviklingen 
går i den rigtige retning. Samtidig tror vi på, at den langsigtede hjælp kan af-
værge kommende katastrofer. Eller i hvert fald få flere folk til at stå stærkere 
gennem dem. 

Vores arbejde finder ofte sted i ustabile områder, hvor alt fra naturkræfter, 
økonomisk ulighed og konflikter står i vejen for børns ret til at være børn. 
Når en krig bryder ud, eller en storm hærger, opstår der ofte et behov for 
akut hjælp. Her allierer vi os typisk med andre nødhjælpsorganisationer. Intet 
andet giver mening. Samtidig ser vi gang på gang også styrken i at være 
på jorden i 136 lande. I katastrofer har vi et forspring, fordi vi allerede har 
bygningerne, personalet og det lokale kendskab på plads.   

Et eksempel er Mozambique, der for præcis to år siden blev ramt af 
cyklonen Idai. Idai efterlod landet i en af de værste humanitære katastrofer 
på den sydlige halvkugle nogensinde. Skadernes omfang gjorde det svært 
at få nødhjælp udefra frem til de tusindvis af mennesker, der havde mistet 
alt. SOS Børnebyerne har været til stede i Mozambique siden 1986 og driver 
blandt andet seks børnebyer i landet. Derfor gik vores lokale medarbejdere 
straks i gang med en nødhjælpsaktion. Børnebyen åbnede dørene, så famili-
er uden tag over hovedet kunne finde hvile. Der blev uddelt mad, medicin og 
lægehjælp i de kritiske timer efter cyklonen. 

Her så vi, hvor meget værdi, der ligger i at tænke udviklingshjælp og nød-
hjælp sammen. Og her to år efter hjælper børnebyerne og vores indsatser 
uden for børnebyerne i Mozambique stadig mange af de familier, der mistede 
alt til Idai. Det kan vi gøre, fordi vi er eksperter i det lange seje træk. Fordi vi 
er til stede før, under og efter katastrofen.   

Mange hilsner

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne

I katastrofer har 
vi et forspring, 
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14. marts 2019 ramte den kraftige cyklon Idai Mozambiques kyst 
og efterlod landet i en af  de værste humanitære katastrofer på 

den sydlige halvkugle nogensinde. Her to år efter kæmper mange 
familier stadig med at komme på fode. Men cykloner er ikke 

Mozambiques eneste udfordring. Vi vender blikket mod et land, hvor 
håbet og viljen til at overleve står stærkt trods årelang modvind.

Tekst: Alvilde Suneson Aaboer og Iben Stjerne Christensen · Foto: Cornel van Heerden

Mozambique: 

HÅB OG VILJE 
TRODS STRID 

MODVIND
”JEG GLEMMER ALDRIG DEN NAT”

Maria (59) husker, da cyklonen blev varslet i radi-
oen. ”Vi prøvede at forberede os ved at gemme 

mad og vand. Og så gjaldt det ellers om at vente,” 
fortæller hun. Ligesom resten af Beiras indbyggere for-
søgte Maria at beskytte sig mod uvejret, men hverken 
hun eller nogen andre havde forudset den grusomhed, 
der ventede dem.

LYDEN AF TAGSTEN, DER BLÆSTE VÆK
Sammen med sine fire voksne børn og sine otte 
børnebørn søgte Maria ly i familiens hjem. For ikke at 
skræmme børnene, gjorde hun alt, hun kunne, for at få 
dem til at føle sig trygge, imens det voldsomme uvejr 
hærgede udenfor. Men der gik ikke længe, før panikken 
spredte sig i det lille hjem. Maria husker tydeligt lyden 
af tagsten, der blæste væk, og det skelsættende øjeblik, 
uvejret trængte indenfor. Vand strømmede ind i huset, 
imens Maria desperat knugede sit ti måneder gamle 
barnebarn til sig. I det øjeblik var det eneste, der betød 
noget for hende, at holde barnet i sikkerhed.  

Men det var først, da uvejret var overstået, at det vir-
kelige mareridt begyndte. Marias forsøg på at beskytte 
sit barnebarn havde været forgæves. Den lille pige, der 
i løbet af natten var blevet kvæstet under cyklonens 
hærgen, gik bort. I dagene efter cyklonen fandt Maria 
ud af, at hendes ti stedbrødre alle var druknede, og at 

hele familiens levebrød, nemlig Marias lille butik, var 
blev knust.

NØDHJÆLP TIL IDAIS OFRE
Familien var i dyb sorg, men Maria gav ikke op. Hendes 
brødres tragiske død havde efterladt hendes 12 nevøer 
og niecer forældreløse. Trods Marias fortvivlelse over 
ikke at vide, hvordan hun skulle forsørge sine egne 
børn og børnebørn, åbnede hun sit hjerte og hjem for 
tre af brødrenes børn.

SOS Børnebyerne satte hårdt ind med nødhjælp til 
de familier, der var berørte af den voldsomme natur-
katastrofe. Maria og hendes familie fik støtte i form af 
mad, drikke, hygiejneprodukter og psykologhjælp til at 
bearbejde det traume, de havde gennemlevet. En mørk 
skygge havde lagt sig over Beira, og tusindvis af familier 
som Marias befandt sig i helvede på jord.

MARIA MISTEDE NÆSTEN ALT – UNDTAGEN 
VILJEN TIL AT KÆMPE VIDERE
Her to år efter tragedien er der stadig et stykke vej, 
før Marias familie kan klare sig uden hjælp fra SOS 
Børnebyerne. Efter at have modtaget den akutte nød-
hjælp i tiden umiddelbart efter cyklonen er familien nu 
en del af vores forebyggende indsats, der skal sikre, at 
familien ikke går i opløsning. Selvom fortiden tynger 
Maria, har hun stadig håb og viljestyrke: ”Vi bliver 
nødt til at genvinde kontrollen over vores liv, efter Idai 
ødelagde så meget. Jeg prøver at se frem mod en meget 
lysere fremtid.” 

Hun har formået at finde et lyspunkt i den ellers ulyk-
kelige tid ved at være en klippe for dem, hun elsker, og 
hun er endda så småt ved at kæmpe sig frem til at kun-
ne forsørge sin familie igen. Her står SOS Børnebyerne 
klar med hjælp til, at hun kan få bygget sin butik op 
igen.

• Cyklonen Idai bliver af FN betragtet som den værste 
humanitære katastrofe nogensinde på den sydlige 
halvkugle. 

• Knapt en kvart million mennesker fik ødelagt deres 
hjem, og mere end en million børn var berørte af 
naturkatastrofen. 

• Mozambique blev af Germanwatch tildelt en trist før-
steplads over de 10 mest klimabelastede lande i 2019. 

BEIRA

Marias datter sammen med sin søn, 
tvillingen til den afdøde pige. 
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1,7 MIO. KR. TIL 
EKSTRAORDINÆR 

NØDHJÆLP
SOS Børnebyerne har modtaget 1,7 mio. kr. fra 
Danish Emergency Relief  Fund (DERF) til en 

ekstraordinær nødhjælpsindsats i Mozambique.

Hjælpen er til udsatte børn og familier, der er påvirket af den væb-
nede konflikt i det nordlige Mozambique, hvor oprørsgrupper kæm-

per mod regeringens styrker. Fokus er især på kvinder og børn 
samt børn uden omsorg. Den væbnede konflikt startede allerede 
i 2017 og har siden udviklet sig til en langvarig humanitær krise. 
Siden starten af 2020 er konflikten taget til. Antallet af voldelige 

angreb er eksploderet, og omkring 712.000 mennesker, heriblandt 
300.000 internt fordrevne, har et akut behov for humanitær hjælp.

For at holde budgettet har 
mange børnebyer køkkenhaver, 

hønsegårde, kvægfarme og 
fiske opdræt – ligesom man flere 

steder sparer på elregningen 
med solcelleanlæg og biogas. 

CAPO DELGADO PROVINSEN

SOS-MOR:  

”DEN FORLÆNGEDE REGNTID BEKYMRER MIG”

CHIMOIO

TAK FOR 
BIDRAGENE 
I kølvandet på cyklonen oprettede 
SOS Børnebyerne også en indsam- 
ling til vores katastrofefond, der netop 
har til formål at hjælpe børn, der er fanget 
i krig og katastrofer. Stor tak til alle de 
danskere, der har givet et bidrag til kata-
strofefonden. Læs mere  
www.sosbornebyerne.dk/katastrofe1

at mine børn og jeg kan nyde de gode majskobler, og 
inden længe kan vi lave majsmel. På den måde sparer 
vi lidt penge.”

CORONA HAR GJORT ONDT VÆRRE
Norberto Fernando, der er leder af børnebyen i 
Chimoio, deler Irenes bekymringer om de stigende 
priser: ”Vi kan sagtens mærke stigningerne – især på 
fødevarer. For bare tre år siden kostede en pose med 25 
kilo ris 950 MZN (ca. 80 kr.). I dag skal vi give næsten 
1600 MZN (ca. 130 kr.) for samme portion.

I 2020 ramte coronapandimien hele verden og der-
med også Mozambique. Ifølge Norberto Fernando har 
det haft store konsekvenser ikke bare på priserne, men 
også på børns vilkår i landet: ”De økonomiske konse-
kvenser af COVID-19 har været ødelæggende. Både 
hvad angår international handlen og for vores lands 
egen økonomi. Det har påvirket mange børns daglige 
liv, fordi mange familier har kæmpet for at finde en 
måde at sørge for helt basale fornødenheder i meget 
lange perioder.”

DET ER LÆRING I LANDBRUG
Irenes børn skiftes til at hjælpe hende med afgrøderne. 
Der skal plukkes, vandes, luges, renses og gøres i stand. 
For Irene tjener den lille køkkenhave nemlig flere 
formål end at spare penge. Det er fyldt med læring 
om landbrug, der stadig er et af de største erhverv i 
Mozambique, og samtidig giver det børnene et reali-
stisk indblik i, hvordan folk i deres lokalområde lever. 

”For mig går opgaven ud på de to ting: Først og 
fremmest at producere sund og nærende mad til os 
selv og dernæst at huske mine børn på livet uden for 
børnebyen.”   

I Mozambique kæmper mange familier med at få pen-
gene til at slå til. Priser på tøj, mad og andre basale 

varer stiger som så mange andre steder i verden år for 
år, og samtidig er den forlængede og kraftigere regntid 
ofte en joker for den høst, som mange familier er dybt 
afhængige af. 

Også SOS-mødrene i landets seks børnebyer kæmper 
for at holde et i forvejen stramt husholdningsbudget. 
De må spare, hvor de kan. I børnebyen Chimoio har alle 
ti SOS-mødre fået stillet et lille stykke jord til rådighed. 
Her kan de gro grøntsager til eget brug. Og hvis noget 
er i overskud, kan de sælge det på det lokale marked. 

På SOS-mor Irenes frimærke er der i øjeblikket godt 
gang i majsplanterne, der alle er et hoved højere end 
Irene: 

”Den forlængede regntid bekymrer mig, men som 
det ser ud lige nu, så står mine majs fine. Det betyder, 

Foto: Cornel van Heerden
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SKOLEELEVER SAMLER 250.000 
KRONER IND TIL UDSATTE BØRN 

Rekordmange elever deltog i decem-
ber i SOS Børnebyernes skoletilbud 
Omvendt Julekalender, hvor små film 
og tilhørende opgaver fik emner som 
fattigdom, uddannelse og venskaber 
på skoleskemaet. Mere end 70.000 
børn fra hele landet kiggede med, da 
vært Mille Gori, bedre kendt som Motor 
Mille fra Ramasjang, hver dag tog dem 
med rundt i verden for at besøge børn, 
der lever under helt andre vilkår end 
dem, vi kender herhjemme. 
 
EN GOD GERNING HJEMME GØR 
GAVN UDE I VERDEN
Omvendt Julekalender handler om at 
vende blikket ud i verden og gøre gode 
gerninger for andre. Mange klasser 
valgte at bruge de gode gerninger til at 
starte deres egen indsamling til fordel 
for forældreløse og udsatte børn som 

dem, de mødte i kalenderen. Elever-
ne brugte derfor december på at lave 
julekort, samle pant, tømme opva-
skemaskiner og sælge hjemmebagte 
julekager til deres familier og venner, 
der kvitterede med et bidrag til klasser-
nes indsamling. 

EN KVART MILLION TIL UDSATTE 
BØRN
Selvom coronarestriktionerne satte 
en stopper for skolernes julearrange-
menter og andre fysiske indsamlings-
aktiviteter, så gjorde eleverne en stor 
indsats for at fortsætte indsamlingen 
digitalt. I alt samlede eleverne en kvart 
million kroner ind, der nu kan komme 
ud og gøre gavn hos verdens forældre-
løse og udsatte børn. 

Mere end 70.000 
elever følger 

hver dag med i 
julekalenderen, 

der handler om at 
vende blikket ud 
i verden og gøre 
noget godt for 

andre.

Foto - Chilie Hviid 
Orloff

Du kan se alle filmene fra 
julekalenderen her: 
www.sosbornebyerne.dk/
jul

OM 
JULEKALENDEREN
Omvendt julekalender har 
kørt siden 2013 og er også 
tilbage til december 2021. 
Kender du en klasse, der 
skal være med i år? 

Foto: Chilie Hviid Orloff

Hver dag i december kunne 
elever fra hele landet åbne 
dagens låge, der gemte på 
film og opgaver om børn 
fra andre dele af verden.

Mere end 70.000 elever deltog i december sidste år i 
SOS Børnebyernes skoletilbud Omvendt Julekalender. 
Kalenderen vender hvert år julen på hovedet og handler om 
at få danske elever til at vende blikket væk fra gaverne og i 
stedet ud i verden.

Foto: Jacob Stærk Jacobsen

55 frivillige foredragsholdere 
rejser rundt på landets 
skoler og fortæller eleverne 
om børns vilkår og SOS 
Børnebyernes arbejde. 
Foredragene er gratis.

Sidste år blev der bestilt 
næsten 1000 foredrag.

Lige nu mangler vi 
foredragholdere i Aarhus, 
Holstebro/Herning, 
Trekantsområdet og 
Vestsjælland. Skriv til Charlotte 
Henriques, skoleansvarlig, på 
ch@sosbornebyerne.dk, 
hvis du vil høre mere.

INDSAMLINGERNE 
GØR EN FORSKEL: 

For 20 pantflasker 
kan vi købe skolematieraler 
til 1 barn i et helt år.

Fem solgte stykker kage á 
10 kr. stykket kan give en 
familie sæbe i et helt år, så 
de bedre kan beskytte sig 
mod sygdomme.

SOS BØRNEBYERNE  
 PÅ SKOLESKEMAET

Vidste du, at SOS Børne-
byerne har en lang række 
skoletilbud til både indskoling, 
mellemtrin og udskoling? Læs 
mere om, hvordan skolebørn 
bliver klogere på emner som 
fattigdom, ulighed, uddannelse 
og ikke mindst de ting, alle 
børn har tilfælles. 

Mange skoler vil gerne lave 
en indsamling til fordel for 
SOS Børnebyerne. På vores 
skoleside kan man finde 
inspiration til sjove og kreative 
indsamlingsaktiviteter: 
www.sosbornebyerne.dk/
skoleborneliv

70.000 skoleelever vendte 
i december 2020 julen på 
hovedet med Omvendt 
Julekalender. Her handler det 
om at gøre gode gerninger og 
vende blikket væk fra gaverne 
og ud i verden.

Der er siden 2013 blevet 
samlet over 2 millioner 
kroner ind gennem 
Omvendt Julekalender.

Sidste år var SOS 
Børnebyernes ambassadør 
Mille Gori, også kendt som 
Motor Mille fra Ramasjang, 
vært på Omvendt 
Julekalender.
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NYHED 
KONTANTLØS INDSAMLING
Som noget nyt bliver landsindsamlingen i år 
kontantløs. Det vil sige, at vi kun samler ind via 
MobilePay og SMS. Som indsamler slipper du 
dermed for turen i banken for at aflevere kon-
tanter. Samtidig gør en kontantløs indsamling 
det nemmere for alle at holde god afstand. Efter 
indsamlingen får du en e-mail med, hvor meget 
du har samlet ind.

FADDERGUIDE

Børns beskyttelse er en af vores vigtigste opgaver

Foto: Gunter Bieringer

LANDSINDSAMLING 2021 

GIV EN MOR
PÅ MORS DAG
BLIV INDSAMLER OG GÅ EN SØNDAGSTUR 
FOR UDSATTE BØRN
Nu kan du tilmelde dig som indsamler til SOS Børne-
byernes årlige landsindsamling og være med til at 
gøre en forskel i et barns liv. 
 
Indsamlingen ligger i år på mors dag søndag den 9. 
maj, og vi samler ind for at give flere udsatte og for-
ældreløse børn en tryg barndom i en kærlig familie. 

SÅ NEMT ER DET:
 ♥ Du vælger selv din rute, når du tilmelder dig.
 ♥ Indsamlingsmaterialerne kommer direkte i din 

postkasse senest to uger før indsamlingen. 
 ♥ Du samler ind 2-3 timer søndag den 9. maj 

mellem kl. 10 og 18.

Når SOS Børnebyerne overtager forældremyndig-
heden for udsatte og forældreløse børn, overta-

ger vi også ansvaret for, at børnene vokser op i trygge 
rammer. Netop derfor har vi faste procedurer, der skal 
sikre, at børnene kan føle sig trygge og får den omsorg, 
som de har brug for.

Vi  har det fulde ansvar for vores børns opvækst og 
videre færd. Ofte kommer børnene fra et liv med vold 
og svigt, og det er derfor vigtigt, at resten af deres op-
vækst sker i et trygt og kærligt miljø.

Generelt er der øget risiko for svigt og vold mod – 
og imellem – børn og unge, der er anbragt uden for 
familien. Dette er også et vilkår for SOS Børnebyernes 
arbejde. Derfor arbejder vi løbende på at sikre, at vi 
bedst muligt kan forebygge overgreb på børn, bl.a. 
gennem undervisning af børn og voksne i børnebyerne 
samt aktiv forebyggelse. Og vi handler, hvis skaden er 
sket, med faste procedurer for håndtering af sager, hvor 
børn ikke har fået den tilstrækkelige beskyttelse.

I SOS Børnebyerne Danmark fortæller vi åbent og 
ærligt om vores arbejde – også om de tilfælde, hvor det 
ikke er gået, som man kunne ønske.

Du kan læse mere om, hvordan vi beskytter børnene, 
om aktuelle sager og håndteringen af disse på 
www.sosbornebyerne.dk/beskyt

Tilmeld dig allerede nu på 

www.sosbornebyerne.dk/
indsamling 

eller ring 33 73 02 33

Foto: Chillie Hviid Orloff
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CORONA KAN FORSINKE VINTERRAPPORTEN
På grund af corona har vi måttet bytte rundt på indholdet 
i årets to fadderrapporter. I sommerrapporten fik du en 
generel opdatering på livet i dit fadderbarns børneby, og 
i den kommende vinterrapport burde du derfor høre nyt 
specifikt om dit fadderbarn.

Men vores fadderskabskoordinatorer har flere steder 
desværre stadig svært ved at rejse rundt til børnebyerne 
og foretage de samtaler, der ligger til grund for rapporter-
ne. Det betyder, at nogle faddere igen ikke vil få nyt om 
deres fadderbarn, men kun om børnebyen. Vi ved endnu 
ikke, hvilke lande det drejer sig om. Vinterrapporterne 
kan i nogle tilfælde desværre også være forsinkede 
helt frem til og med marts. Vi håber på jeres forståelse i 
denne særlige coronatid.

SÅDAN BLIVER EN 
FADDERRAPPORT TIL
Judith Oseko er fadder-
skabskoordinator i Eldoret i 
Kenya. Det er hende, der laver 
de interviews med børnene, der ligger til grund for 
din fadderrapport. Til hver rapport interviewer Judith 
Oseko både barnet, SOS-moren og barnets lærere 
i børnehave eller skole. Det gør hun for at få en dy-
bere forståelse for hvert enkelt barn og for at kunne 
skrive en dækkende beskrivelse til fadderne. Det er 
tidskrævende, men givende arbejde: 

”Det bedste ved at være fadderskabskoordinator 
er, at jeg er tæt på alle børnene i børnebyen. Jeg 
kender hver og en af dem fra den dag, de kommer 
hertil,” siger Judith.
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Et kendetegn for SOS Børnebyerne er vores mange 
loyale støtter. Og her er arv og testamente ingen und-
tagelse. Vi er dybt taknemlige for de mennesker, der 
hvert år vælger at testementere til udsatte og foræl-
dreløse børn ved at betænke SOS Børnebyerne i deres 
testamente. I 2020 testamenterede godt 70 personer 49 
millioner til SOS Børnebyernes sag. De penge kommer 
til at gøre en verden til forskel for en masse børn. Det 
gør nemlig håbet om en bedre fremtid til virkelighed. 
Og for det skal der lyde en stor tak. 

* Baseret på omkostningerne ved at drive familieindsatser i Etiopien

KONTAKT
Fundraising Manager
Mette Sandager Löhndorf
E-mail msl@sosbornebyerne.dk
Telefon 33 78 02 93 

Har du spørgsmål til, hvordan du betænker SOS 
Børnebyerne i dit testamente? Du kan læse mere 
her: www.sosbornebyerne.dk/arv1

ARV ER FOR ALLE
Hos SOS Børnebyerne sidder Mette Sandager Löhndorf 
klar til at hjælpe folk videre, hvis der opstår spørgsmål 
om arv. Et af de spørgsmål, hun ofte hører, går på den 
testamentariske gaves størrelse: ”Til det spørgsmål sva-
rer jeg altid, at arv er for alle. Der skal selvfølgelig være 
en reel hensigt med gaven, altså et ønske om at give, 
men om du vælger at testamentere en procentdel, et 
bestemt beløb eller hele din arv, det er fuldstændig op 
til dig. Det er din arv, så det skal føles rigtig for dig. Vi 
sætter stor pris på gaven uanset størrelsen,” siger Mette.

HJÆLPEN RÆKKER LANGT
De fleste vælger at testamentere deres arv til SOS 
Børnebyernes generelle arbejde ude i verden. På den 
måde kan vi sende pengene derhen, hvor de gør aller-
mest gavn. Pengene går til drift og sørger således for, 
at børnene aldrig mangler mad, tøj, varme, tryghed og 
omsorg. De 49 millioner, SOS Børnebyerne fik i arv i 
2020, kan for eksempel hjælpe ca. 38.000 børn og deres 
familier i Etiopien i et år med skolegang, medicin og 
hjælp til at klare sig selv*. En stor tak til og erindring 
om dem, der valgte at betænke SOS Børnebyerne”.   

”Selvfølgelig skulle det med i testamentet. Vi var enige om, at vores arv skulle hjælpe udsatte børn til et bedre liv. For mig handler 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 til at holde øje.”

 
– Ulf Skjernov

DERFOR VALGTE VI

SOS BØRNEBYERNE

TAK - Din arv gør håbet om en bedre  
fremtid til virkelighed

?

Foto: Claire Ladavicius

 
”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. 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.”
 

– Hanne Søgaard
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Så stor er jeg
Sheba har boet i børnebyen i 
Etiopien næsten hele sit liv. Hun 
husker ikke at have boet andre 
steder. Og det er måske meget 
godt. Sheba var nemlig kun et år 
gammel, da hendes mor forlod 
hende. Hendes fars familie tog 
modvilligt den lille pige til sig, men 
de sørgede ikke ordentligt for hen-
de. Allerhelst ville de være fri for 
en ekstra mund at mætte, og de 
gav kun Sheba mad, hvis der var 
noget tilovers. Uden kærlighed, 
omsorg og sund mad mistrivedes 
Sheba. Da hun kom til børneby-
en, var hun underernæret, svag 
og møgbeskidt. Det var tydeligt, 
at hendes slægtninge ikke havde 
taget sig ordentligt af hende. 

I børnebyen tog lille Sheba 
revanche for sin grumme start på 
livet. Med kærlighed og omsorg fra 
sin SOS-familie voksede Sheba 
sig hurtigt stor, stærk og glad. Som 
10-årig blev Sheba interviewet om 

sine planer for fremtiden. Hun vil 
uddanne sig til lærer og hjælpe 
børn med at få indflydelse på de-
res eget liv. På dette tidspunkt var 
Sheba vicepræsident i børneby-
ens Børneparlament, der undervi-
ser børn i deres rettigheder. ”Børn 
har ret til at blive hørt og ret til at 
udtrykke vores meningen om alt 
det, der har med vores liv at gøre,” 
fortalte Sheba stolt.

I dag er Sheba blevet 15 år. Hun 
bor stadig i børnebyen, går i skole 
og går ofte forrest, når der skal 
tales politik eller drøftes beslut-
ninger, der påvirker børnenes 
hverdag. Under pandemien fortal-
te hun i en video om betydning af 
ordentlig håndhygiejne. Hun viste 
også, hvordan man kunne gøre 
det traditionelle, etiopiske håndtryk 
mere coronasikkert. 

 
Se videoen her: 
www.sosbornebyerne.dk/sheba  

Ud på tur – aldrig sur

Vær beredt til diverse overraskelser fra 
vejrguderne med en fuld regnrustning 
fra SOS Børnebyerne. I vores web-
shop finder du blandt andet en praktisk 
paraply i taskestørrelse og en lang og 
rummelig regnfrakke med et diskret 
SOS-logo nederst bagpå. 
 
Køb dem her: 
www.sosbornebyerne.dk/shop1

2 år

10 år

15 år

BAZAR

F T X I B E S Ø G S

S A I D A H Å K L F

E G M L S A M M E N

L Å J I L J Æ G M K

S L E G L I L Ø O V

K O K V M I D Y M O

A F V E N N E R S R

B P S G H J Æ P O M

A I N K L U D E R E

T R Ø S T E M O G V

FIND OG VIND 
Find 10 ord, der handler om fællesskab og sam-
menhold. Vi har gemt dem både vandret, lodret 
og diagonalt. Send løsningen til 
SOSkonkurrence@sosbornebyerne.dk eller 
SOS Børnebyerne, Amerikavej 15C, 2. sal, 1756 
Kbh V. Vi trækker lod om fem pakker postkort 
med glade portrætter af børn fra Etiopien.   

Løsningen skal være os i hæn-
de d. 31/3. Vinderen får direkte 
besked. Se vinderne her: 
sosbornebyerne.dk/konkurrence.

ORDJAGT

45 ÅR SOM SOS-FADDER 
– TRE FADDERBØRN, TRE BØRNEBYER OG 50 ÅNDLAVEDE TASKER

SOS Børnebyerne i en mission om 
at forbedre vilkårene for verdens 
udsatte børn. ”Jeg har været fad-
der flere gange. Nogle kollegaer 
og jeg delte blandt andet et fad-
derskab til en dreng. Daniel, hed 
han. Og så gav jeg et fadderskab 
til min guddatter, da hun fyldte tre. 
De er nu begge to 25 år.” 

Ud over sine fadderskaber har 
Hanne også besøgt tre børnebyer, 
og så hjælper hun sammen med 
andre SOS-frivillige med at samle 
penge ind til børnene. I flere år har 
Hanne syet indkøbsnet og tasker, 
som hun har doneret til SOS 
Børnebyerne. Til at begynde med 
solgte hun dem på loppemarkeder, 

nu sælges hendes håndlavede 
unika-produkter gennem SOS 
Børnebyernes frivillignetværk. For 
nyligt røg en af Hannes tasker på 
auktion på SOS Børnebyernes 
Facebookside. Der blev afgivet 
mange bud, og tasken endte med 
at blive solgt for 300 kr.

”Altså jeg sidder aldrig og ser 
fjernsyn, uden jeg har noget i 
hænderne. Så skal det være 
virkelig interessant. Og det er det 
sjældent,” siger hun og griner. 

At det lige blev SOS 
Børnebyerne, der fik glæden af 
Hannes energi, var ifølge hoved-
personen selv ikke et tilfældigt 
valg: ”Da jeg kom hjem efter et 
længere udlandsophold og fik 
fodfæste og fast arbejde, fandt 
jeg overskud til at gøre noget for 
nogle andre. Og så valgte jeg 
SOS Børnebyerne, fordi børnene 
i børnebyerne bliver opdraget i 
deres eget land og i deres egen 
kultur. Det, synes jeg, er vigtigt.”

Hanne Siewartz har været tilknyttet 
SOS Børnebyerne i, hvad der svarer 
til et menneskeliv. Faktisk flere men-
neskeliv, hvis man tæller de børn, hun 
har været fadder for. Og så donerer 
hun til børnene gennem de håndlave-
de tasker/indkøbsnet, hun syer. 

”Mit første barn var en pige fra 
Kenya. Flora. Vi skrev breve til hin-
anden. Hun skrev sidst i anledningen 
af, at hun skulle giftes. Jeg har ikke 
hørt fra hende siden, men hun lever jo 
også et liv, hvor der kommer børn, og 
der sker det ene og det andet. Men 
så har jeg hjulpet på et tidspunkt, hvor 
det har været tiltrængt og værdsat.”

Siden fadderbarnet Flora kom ind 
i Hannes liv, har hun fulgtes ad med 

Regnfrakke: 120 kr.

Paraply: 85 kr.
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Når du støtter SOS Børnebyerne, er du også med til at 
hjælpe børn fanget i krig og katastrofer. 

Vi er til stede i 136 lande, hvilket ofte giver os et for-
spring, når krig og katastrofer slår ned. Fordi vi allerede 
har bygninger, lokale medarbejdere og kontakter på 
jorden, kan vi hurtigt organisere hjælp til børn i akut nød. 
Det kan være rent drikkevand, mad, medicin, vacciner, 
myggenet, materialer til genopbygning eller oprettelse 

af trygge opholdssteder til børnefamilier uden tag over 
hovedet. 

SOS Børnebyerne er klar til at hjælpe, når katastro fen 
rammer. Men vi bliver der også, når den umiddelbare 
fare er drevet over, og den lange vej tilbage til hverda-
gen begynder. SOS Børnebyerne er til stede før, under 
og lang tid efter en katastrofe. Støt verdens udsatte og 
forældreløse børn. Brug girokortet.

BRUG
GIRO-

KORTET
Støt verdens børn

Krig og katastrofer rammer børn hårdest




