
SOS
BØRNELIV

E F T E R Å R  |  2 0 2 1

DERFOR ER JEG FADDER
Vi har spurgt, hvad der får jer til 
at støtte SOS Børnebyerne
SIDE 8

SÅ STOR ER JEG
Babu lever nu et liv med plads 
til store drømme
SIDE 14

”BØRN ER EN TOPPRIORITET. 
INTET ANDET GIVER MENING”

SIDE 11: 
I Rwanda får 

gade børn et trygt 
hjem i børnebyen

SIDE 4:

UDVIKLINGSMINISTEREN 

OM NY STRATEGI:



VI OMSÆTTER STRATEGI 
TIL PRAKSIS 

Kort før sommerferien vedtog et bredt 
flertal i Folketinget Danmarks nye 

udviklingspolitiske strategi. Vi har spændt 
ventet på at se, hvilken plads og priorite-
ring børnene har fået i den. 

Strategien Fælles om Verden skal 
ud og arbejde i en verden præget af en 
endnu ikke overstået global sundheds-
krise. Pandemien har mange steder 
gjort ondt værre. ”Derfor er vi nødt til at 
prioritere, og vi starter der, hvor det står 
allerværst til,” lyder det fra udviklingsmi-
nister Flemming Møller Mortensen i det 
interview, du kan læse i dette Børneliv. 

Den tilgang bakker jeg op om. I SOS 
Børnebyerne har vi igennem 70 år haft 
godt styr på vores prioritering. Vi har hjul-
pet over fire millioner udsatte børn både 
i deres egne familier og i børnebyerne. 
Vores styrke er vores fokus: Vi hjælper 
de børn, der har det allerværst. Med jeres 
støtte giver vi dem tryghed, omsorg, et 
hjem, tøj på kroppen og mad i maven. Vi 
sørger for, at de kommer til læge, i skole, 
og at de kender deres rettigheder. Det er 
de forudsætninger, der skal til for at bane 
vejen frem mod et godt liv for de børn, vi 
hjælper. En god barndom er en ukrænke-
lig værdi i sig selv og en god investering i 
et menneske på den lange bane. 

Det er faktisk stort set de samme 
forudsætninger, som den nye udviklings-
politiske strategi fremhæver som basale 
betingelser for et godt liv: grundlæggen-
de rettigheder, et sundt fysisk og mentalt 

“

Mange hilsner

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne

Vi har sammen 
med vores 
faddere og 

andre trofaste 
støtter bevist, 

at store 
forandringer 
kan begynde 
med at hjælpe 
et enkelt barn.

liv, adgang til uddannelse, sociale sikker-
hedsnet og anstændige jobs. 

Det er værdier, som allerede ligger 
fuldstændig på linje med det arbejde, 
SOS Børnebyerne udfører og har udført 
de sidste 70 år. Alligevel ser jeg strate-
gien som en vigtig løftestang for vores 
arbejde, fordi den med sit prioriteringsfo-
kus sætter lys på nødvendigheden af at 
støtte lige netop de mest udsatte børn. 
Forhåbentlig betyder det også i prak-
sis, at det arbejde, SOS Børnebyerne 
gør, kan opskaleres med danske 
bistandsmidler. 

Som organisation står vi også klar til 
at hjælpe med at forankre strategien 
herhjemme. Uden danskernes opbakning 
har strategien dårlige betingelser for at 
lykkes. Når det kommer til forankring 
har SOS Børnebyerne nemlig en helt 
unik position. Vi tror på, at forståelse og 
opbakning kommer gennem relationer. Vi 
har sammen med vores faddere og andre 
trofaste støtter bevist, at store forandrin-
ger kan begynde med at hjælpe et enkelt 
barn. Vi kan gøre den abstrakte hjælp 
helt konkret ved at give den et navn og 
en personlig historie. 

SOS Børnebyerne hilser den nye 
strategi velkommen. Vi ser frem til et 
forhåbentlig tæt og godt samarbejde 
med udviklingsminister Flemming Møller 
Mortensen. Et samarbejde, der giver 
udsatte børn de bedste kort på hånden til 
et godt liv.  
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“

Jeg har lidt den 
holdning, at det er 
bedre at gøre det 
halve helt, end at gøre 
det hele halvt. Derfor 
fokuserer strategien 
rigtig meget på Afrika.

4 S O S  B Ø R N E L I V  |  U DV I K L I N G S P O L I T I K



Længe før jobadressen hed Christiansborg arbejde
de udviklingsminister Flemming Møller Mortensen 

som sygeplejerske. Jobbet bragte ham ikke bare rundt 
på hospitaler i Danmark, men også til Grønland og 
Indien. På sidstnævnte destination arbejdede han en 
periode på et hospital for spedalske. Her så han, hvor
dan patienter på grund af deres sygdom blev udstødt af 
det samfund, de før havde været en del af.

Tiden som sygeplejerske og oplevelserne i jobbet har, 
ifølge Flemming selv, været med i rygsækken lige siden. 
Det har lært ham meget om menneskers forskellighed, 
og hvor vidt forskellige udgangspunkter vi kan have: 

”Man siger jo ’en gang sygeplejerske, altid sygeplejer
ske’. Det er en tid, der har gjort et kæmpe indtryk på 
mig som menneske. Det udsyn har jeg taget med mig 
i jobbet som politiker. Derfor glæder jeg mig meget 
over, at jeg som udviklingsminister har mulighed for 
at omsætte den viden til handling. Det er også min 

 

”VI SKAL TAGE 
FAT DER, HVOR 

DET STÅR ALLER
VÆRST TIL” 

Vi må turde prioritere, så den danske indsats ikke bliver smurt for 
tyndt ud. Sådan lyder det fra udviklingsminister Flemming Møller 

Mortensen om Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, der sætter 
fokus på Afrika og verdens børn højt på prioriteringslisten.  

forpligtelse, synes jeg,” siger Flemming, der tiltrådte 
ministerposten i november 2020. 

Det sidste halve år er meget arbejdstid gået til 
Danmarks nye udviklingspolitiske strategi. Det er den 
politiske rettesnor for, hvordan vores bistandshjælp 
på 17 milliarder kroner skal bruges. Efter en række 
politiske forhandlingsmøder blev den nye strategi med 
navnet Fælles om Verden vedtaget i slut juni med et 
bredt flertal bag sig.   

FOKUS PÅ AFRIKA
Strategien lægger sig i det lumske kølvand på en endnu 
ikke overstået global sundhedskrise. Corona har mange 
steder gjort barske levevilkår endnu værre, og dét triste 
faktum har strategien også måttet omfavne, forklarer 
Flemming Møller Mortensen: 

”Når man ser på, hvordan verden har det i dag, så 
er der virkelig mange steder, hvor verden ikke har det 

Tekst: Iben Stjerne Christensen  ·  Foto: Udenrigsministeriet
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”Børn er højt prioriteret i strategien. 
Det skal de være. Vi har lige 

nu den største gruppe af  børn 
på verdensplan nogensinde. 

1,8 milliarder børn. Det gør det 
jo yderst vigtigt, at vi kæmper 

sammen med børnene for deres 
muligheder for en god fremtid”

ret godt. Og at corona så ramte, har jo været med til 
at vanskeliggøre en i forvejen svær situation. Vi kunne 
tage fat mange steder, men udgangspunkt her er, at 
vi bliver nødt til at prioritere. Ellers får vi smurt den 
danske indsats alt for tyndt ud,” siger han og fortsætter: 
”Jeg har lidt den holdning, at det er bedre at gøre det 
halve helt, end at gøre det hele halvt. Derfor fokuserer 
strategien rigtig meget på Afrika.”

Ifølge Flemming Møller Mortensen er det især på 
det afrikanske kontinent, vi finder områder, hvor man 
ser kriserne løbe sammen. Klimaforandringer i form af 
tørke eller forøget regn ødelægger folks mulighed for at 
forsørge sig selv og deres familier, væbnede konflikter, 
ustabile regeringer og øget korruption gør det svært at 
bygge sundhedstjenester og skolesystemer op. 

”Hvis ikke de ting fungerer, så bliver det et håbløst 
sted at være barn, ungt menneske og familie,” siger han. 
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der har det allerværst. 
Et ambitiøst projekt, medgiver 

Flemming: ”Men jo også et grund
element i den socialdemokratiske 
tanke. Så det synes jeg også, vi er 
forpligtet til at føre med videre i en 
ny udviklingspolitisk strategi. Ikke 
bare at gøre mere af det, vi altid har 
gjort, men at fokusere på hvor be
hovet er størst. Og det er ikke en let 
opgave, nej, men vi kan og skal ikke 
stå tilbage, bare fordi det bliver en 
udfordring. Det vil bare betyde, at 
der er nogen, der vitterligt kommer 
til at stå alene.” 

BØRNENE SKAL VÆRE EN 
PRIORITET
Og hvordan stiller Danmarks nye 
udviklingspolitiske strategi så 
børnene? Ifølge Flemming Møller 
Mortensen er de bestemt en toppri
oritet. Intet andet giver mening: 

”Børn er højt proriteret i strate
gien. Det skal de være. Vi har lige 
nu den største gruppe af børn på 
verdensplan nogensinde. 1,8 mil
liarder børn. Det gør det jo yderst 
vigtigt, at vi kæmper sammen med 
børnene for deres muligheder for 
en god fremtid. Og for at det kan 
lykkes, skal de have en tryg og kær
lig opvækst i kendte rammer. Og 
der må man sige, at hvis en familie 
er på flugt af den ene eller anden 
grund, så har det barn mistet me
get tryghed.” 

Især pigernes situation er ifølge 
Flemming Møller Mortensen værd 
at holde ekstra godt øje med: ”Vi 
ser desværre her efter corona, at 
børn især piger og faktisk også 
kvinder er kommet længere væk fra 
de muligheder og rettigheder, som 
de ellers havde fået. Vi ser rigtig 
mange piger, der bliver udsat for 
overgreb, fordi de ikke har kunnet 
komme i skole. Det er en gruppe, 

der bliver meget udsatte. Så det 
er et område, vi fortsat skal være 
opmærksomme på.”  

DANSKERNES ENGAGEMENT 
I TOP
Sidste år viste en rapport fra 
Udenrigsministeriet*, at et flertal 
af danskere fortsat bakker op om 
Danmarks udviklingssamarbejde, 
og at vores kendskab til verdensmå
lene ligger på et højt niveau. Det 
glæder naturligvis udviklingsmi
nisteren, at han har et flertal af 
befolkningen i ryggen. For ham er 
samarbejdet med civilsamfundsor
ganisationer som for eksempel SOS 
Børnebyerne et vigtig værktøj til at 
fastholde danskernes engagement.

”Det, I er virkelig gode til, er jo at 
gøre hjælpen konkret. I kan meget 
tydeligt vise jeres støtter, hvilken 
forskel de er med til at gøre. Derfor 
glæder det mig også meget at høre, 
at 2020 blev et godt år for en orga
nisation som jeres, hvor flere fandt 
ud af, at de kunne hjælpe meget 
håndgribeligt med at skabe trygge 
og kontinuerlige rammer for et 
udsat barn,” siger han. 

Udenrigsministeriets undersø
gelse viser blandt andet en generel 
opbakning på tværs af alle alders
grupper, men særligt blandt de 
unge. Det tager Flemming Møller 
Mortensen som et tegn på, at vi 
danskere har lysten og forståelsen 
for, at det er godt at bære et globalt 
ansvar: 

”Jeg kan jo ikke drive udviklings
politik alene. Så at have en stor hær 
af engagerede, energifulde, iderige 
danskere i alle aldre og med forskel
lige opfattelser af, hvad de synes er 
vigtigt, det giver en god tyngde. Det 
kan jeg kun takke for som minister.”  

HJÆLP TIL DEM, DER HAR 
DET VÆRST
Strategien sætter derfor to indsats
områder i fokus: Forebyggelse af 
irregulær migration og fordrivelse i 
forbindelse med kriser og konflikter 
samt kampen for klima, natur og 
miljø. Fundamentet for strategien 
er menneskerettigheder og demo
kratiske værdier. Som en overlæg
ger til strategiens fokusområder er 
målet om at reducere ulighed ved 
at starte med at sætte ind hos dem, 

Link til strategien: um.dk/danida 
*Rapport ”Stigende opbakning til Danmarks udviklingssamarbejde”, 2020, Udenrigsministeriet/Danida

Foto: Suné Kitshoff

7S O S  B Ø R N E L I V  |  U DV I K L I N G S P O L I T I K

www.um.dk/danida


For at gøre noget godt for en per-
son, som ikke har været så heldig 

at være født i Danmark.

Hvorfor er du SOS-fadder?

Fordi ingen børn har indflydelse på, 
hvilken startpakke de får til livets 

rejse.

Hvorfor er du SOS-fadder?

Fordi man med sådan et lille beløb 
kan ændre et menneskes liv. Alle 

burde gøre det  

Hvorfor er du SOS-fadder?

For at hjælpe der, hvor jeg kan, og 
for at hjælpe med at give børn en 

tryg og god barndom 

Hvorfor er du SOS-fadder?

For at lære min datter om det vig-
tigste i verden, nemlig at vi alle skal 

passe på hinanden 

Hvorfor er du SOS-fadder?

DERFOR
ER JEG FADDER

Vi har lavet en lille spørgerunde blandt vores støtter for 
at blive klogere på, hvad der får folk til at støtte SOS 

Børnebyernes arbejde for udsatte børn verden over. Det 
er der kommet en masse gode svar på. Måske du kan 

nikke genkendende til et eller flere af  dem? 

Foto: C
laire Ladavicius

Det giver mig glæde  og det 
giver dem glæde  Win win!

Hvorfor er du SOS-fadder?

Foto: Björn-Owe Holmberg

At børn lever i familier i nær området 
er det tryggeste koncept.

Hvorfor er du SOS-fadder?
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Fordi jeg altid har lært, at hvor der 
er hjerterum, er der ressourcer. 

Det er så vigtigt at dele, og det er 
endnu vigtigere, at alle børn har en 

tryg barndom.

Hvorfor er du SOS-fadder?

For mig betyder det meget, at min 
familie og jeg har valgt at blive 

SOS-fadder. Det gav mig et nyt syn 
på verden, da jeg fandt ud af, hvor 
slemt nogle børn rundt omkring i 
verden har det. Jeg blev skuffet 

og ked af at høre, hvor lidt mange 
mennesker gjorde. Derfor overtalte 

jeg mine forældre (med en lang 
tale, der mindede om denne tekst) 

til, at vi selvfølgelig skulle blive 
SOS-faddere. Vi tager så mange 
ting for givet her i Danmark; rent 
drikkevand, gratis skolegang og 
ikke mindst at vi har demokrati 
i landet. Det kæmper jeg mega 

meget for, at vi får i ALLE lande, for 
der må aldrig være børn, der bliver 

født ind i fattigdom.

Hvorfor er du SOS-fadder?

Man skal hjælpe, hvor man kan. 
Alle fortjener en chance i livet 

Hvorfor er du SOS-fadder?

Så meningsfuldt at give et barn et 
fundament med en familie, skole-

gang og trygge rammer.

Hvorfor er du SOS-fadder?

Fordi alle børn har ret til et godt og 
trygt liv 

Hvorfor er du SOS-fadder?

Hvis vi har evnen til at gøre en for-
skel, så mener jeg, at vi er forpligtet 

til at forsøge 

Hvorfor er du SOS-fadder?

For så ved jeg, at jeg så gør en 
forskel for mindst et barns liv og 

fremtid.

Hvorfor er du SOS-fadder?

Børn er vores fremtid, så det er 
vigtigt at give alle børn en tryg og 
kærlig opvækst og uddannelse.

Hvorfor er du SOS-fadder?

For at give udsatte børn en bedre 
start på livet.

Hvorfor er du SOS-fadder?

Fordi jeg ønsker, at alle børn skal 
have en god barndom 

Hvorfor er du SOS-fadder?

Fordi alle børn har brug for omsorg 
og kærlighed fra voksne 

Hvorfor er du SOS-fadder?

Foto: Claire Ladavicius

Foto: Joris Lugtigheid 
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ARV GIVER BØRN HÅB 
I SOS Børnebyerne er vi meget taknemlige for de mennesker, der 
hvert år testamenterer til verdens udsatte børn. Hvis du ønsker 
at betænke SOS Børnebyerne, får du gratis advokathjælp til op-
rettelse af dit testamente. Samtidig kan du være sikker på, at alle 
pengene går ubeskåret til børnene, da SOS Børnebyerne ikke 
betaler boafgift til staten. 
Læs mere her: sosbornebyerne.dk/arv3

 HAR DU SPØRGSMÅL? 

Kontakt testamenteansvarlig 
Mette Sandager Löhndorf 
på tlf.: 3378 0293 eller 
mail: msl@sosbørnebyerne.dk

For niende gang inviterer SOS 
Børnebyerne danske skoleelever 
til at deltage i Omvendt Juleka-
lender. Her handler det ikke om 
fryden ved at få, men glæden ved 
at give. Igen i år tager Mille Gori, 
også kendt som Motor Mille fra DR 
Ramasjang, eleverne med rundt i 
verden for at møde børn og blive 
klogere på Børnekonventionen og 
børns rettigheder. Kender du en 
klasse, der skal være med?

Se mere og tilmeld jer her: 
sosbornebyerne.dk/jul

TILMELD JERES KLASSE 

OMVENDT JULE KALENDER

En god start 
på voksenlivet
Ganske som herhjemme har de 
unge mennesker udgifter nok at 
tænke på, når de flyver fra reden 
i børnebyen. En opsparing er en 
god start på voksenlivet, og mange 
SOSfaddere ønsker derfor at give 
deres fadderbarn eller SOSbørneby 
en ekstra håndsrækning i form af 
pengegaver, som bliver sparet op. 
Pengene går typisk til bolig og hjælp 
til at gøre de unge selvforsørgende. 
Opretter du en børneopsparing går 
pengene selvfølgelig ubeskåret til 
fadderbarnet eller SOSbørnebyen. 

Læs mere på 
sosbornebyerne.dk/
opsparingborneliv 

Foto: Chilie Orloff
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GADEBØRN FÅR 
TRYGHED OG OMSORG 

I BØRNEBYEN

Det er nemt at tro, at 13årige Sofia er en genert 
pige. Hun smiler lidt skævt, mens hun betragter 

omgivelserne. Men så snart hun begynder at fortælle 
om sine fremtidsdrømme, forsvinder det generte smil, 
og hun er næsten ikke til at stoppe. Sofia vil gerne være 
kunstner, musiker eller læge. Hun drømmer om at gøre 
noget godt for andre.

”Jeg fik selv hjælp, så jeg vil også gerne hjælpe andre 
mennesker,” siger Sofia.

Uden hjælp fra andre ville Sofia måske aldrig have 

mulighed for at realisere sine drømme eller drømme 
overhovedet. 

Sofia voksede alene op på gaden i Rwandas hoved
stad Kigali. Hun sov på gaden og tiggede efter mad 
og småpenge. Hun spiste madrester, som hun fandt i 
affaldsdynger i storbyen. Da hun var omkring fem år, 
forbarmede en ældre kvinde sig over hende, og tog 
Sofia med hjem for at bo der. Men kun for en tid. Den 
ældre kvinde havde ikke råd eller kræfter til at forsørge 
Sofia, og derfor trådte de sociale myndigheder til. Det 

Siden 2019 har SOS Børnebyerne i Rwanda taget imod 
børn, der er vokset op på gaden. Sofia og hendes SOS-

søskende kan endelig få lov til bare at være børn. 

Tekst og foto: Anne Kidmose

SOS-mor 
Mediatrice med 
fire af sine SOS-
børn - øverst 
Feline og Sofia og 
nederst Bertram 
og Benji.
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var ikke muligt at finde Sofias forældre eller anden 
familie, og hun kom på børnehjem. 

TIGGEDE I BØRNEBYEN
I 2019 indgik SOS Børnebyerne i Rwanda en aftale med 
den rwandiske regering om, at tidligere gadebørn kun
ne få hjælp af SOS Børnebyerne og få et hjem i børneby
en. Regeringen besluttede nemlig at lukke børnehjem 
rundt om i landet, og mange tidligere gadebørn havde 
ikke en familie, der kunne tage imod dem, når børne
hjemmene lukkede.

Sofia er et af 25 tidligere gadebørn, der har boet i 
børnebyen siden 2019. 

Men i begyndelsen var det vanskeligt for Sofia at 
vænne sig til sin nye hverdag. Hun fortsatte med at tig
ge, som hun havde gjort på gaden. Nu tiggede hun bare 
ved familiehusene. Og sin mad gemte hun i stedet for at 
spise den eller dele den med andre børn.   

”Hun opførte sig, ligesom hun gjorde på gaden. Hun 
ville gerne ud på gaden igen,” husker Sofias SOSmor 
Mediatrice. 

Mediatrice viste Sofia, at det ikke var nødvendigt 
at gemme mad for at spise det i skjul. Der var også et 
måltid næste dag. Og langsomt begyndte Sofia at dele 
sin mad og andre ting, som hun fik, med sine SOS
søskende. Nu – to år efter hun ankom til børnebyen  
tigger Sofia ikke længere om mad eller penge fra andre. 

”Jeg nyder livet her, fordi jeg får alt, hvad jeg har brug 
for. Jeg spiser, jeg sover godt, og jeg går i skole,” siger 
Sofia. 

GÅTURE OG LANGE SNAKKE
Foruden sin SOSmor Mediatrice bor Sofia sammen 
med fem andre tidligere gadebørn. Fælles for dem 
er, at de er vokset op på gaden sammen med deres 
forældre, eller er endt med at leve alene på gaden, efter 

forældrene er døde eller ikke længere var i stand til at 
tage sig af dem. I børnebyen får børnene samtaler med 
en psykolog om deres oplevelser på gaden, og SOS
mødrene bliver også klædt på at til tale med børnene 
om deres problemer. 

Mediatrice har fundet en måde at få børnene til at 
åbne op på. Hun går sammen med et eller to børn til 
grøntsagsmarkedet, og så går samtalen lettere. 

”På den måde lærer vi hinanden bedre at kende,” 
siger Mediatrice.

DEN BEDSTE TIL MATEMATIK
12årige Benji har boet her i lidt under et år. Inden da
boede han på gaden med sin mor. Men moren var syg,
og faren kendte Benji ikke. Han måtte gå på gaden for
at tigge om penge til mad, som han delte med sin mor.
Nogle gange stjal han småting for at overleve.

De lokale myndigheder fandt Benji og henviste ham 
til SOS Børnebyerne. Nu er Benji begyndt i skole. Han 
er den bedste i sin klasse til matematik, og når han har 
fri, scorer han mange mål på fodboldbanen.  

”Min drøm er at blive en fodboldstjerne. Jeg vil gerne 
spille for Arsenal i trøje nummer syv,” siger Benji med et 
stort smil.

Men han tænker også stadig meget på sin mor og vil 
passe på hende. SOS Børnebyerne i Rwanda vil gerne 
integrere gadebørn som Benji i deres familier igen, og 
gør, hvad de kan, for at støtte udsatte familier, så de på 
sigt selv kan tage sig af børnene. 

OVERLADT TIL SIG SELV
Andre tidligere gadebørn har slet ikke en familie, de 
kan blive genforenet med. En af Benjis mindre søsken
de i familiehuset, Bertram, blev forvist fra sit hjem og 
overladt til sig selv på gaden. 
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Han er sin mors førstefødte, men da 
moren blev skilt fra Bertrams far og 
giftede sig med en anden mand, sluttede 
Bertrams barndom brat. Den nye mand 
kunne ikke fordrage Bertram. Så han 
smed ham ud af huset og overlod ham 
til at tigge på gaden, og moren satte sig 
ikke imod den beslutning. 

Da Bertram en dag kom hjem, var 
huset tomt. Moren og den nye mand var 
væk. Bertram havde ikke nogen anden 
familie, der kunne tage sig af ham, så 
han boede alene på gaden. Da han var 
10 år, fandt de sociale myndigheder 
ham, og han kom på børnehjem. Da bør
nehjemmet lukkede, henviste myndighe
derne ham til SOS Børnebyerne, og han 
flyttede ind hos SOSmor Mediatrice. 

”Jeg bliver passet godt på her. Jeg 
plejede at bo udenfor, men nu sover jeg 
indenfor,” siger 11årige Bertram. 

Han fortæller stolt, at han har to ka
niner, som han passer i sin fritid, og han 
overvejer at blive kaninavler, når han 
bliver stor. Hvis han da ikke skal være 
soldat.

”Jeg vil redde mennesker, der er i fare. 
Og jeg vil gerne have en uniform på,” 
siger Bertram og blotter sine tænder i et 
stort smil.

MISTEDE SIN MOR OG BROR
De tidligere gadebørn har oplevet store 
tab og svigt. I børnebyen får de lov til at 
være børn. 11årige Feline elsker at dan
se traditionelle rwandiske danse med de 
andre børn, og hun kan godt lide at lege 
høvdingebold. 

Men den charmerende pige i denim
kjolen bærer rundt på en trist histo
rie. Hun voksede op med sin mor og 
sin bror. Da moren døde, var der ikke 
andre til at tage sig af børnene. Feline 
og hendes bror boede på gaden, indtil 
myndighederne sendte dem på børne
hjem. Uheldigvis kom de to søskende 
på to forskellige børnehjem, og senere 
mistede Feline også sin bror, da han blev 
syg og døde. 

Traumatiseret efter sine tab kom 
Feline til børnebyen som 9årig. Her har 
hun knyttet et tæt bånd til sin SOSmor 
Mediatrice, og her har hun én, som hun 
kan dele sine tanker med. Som de andre 
tidligere gadebørn har hun et ønske om 
at hjælpe til i samfundet.

”Jeg vil gerne være sygeplejerske, fordi 
det er et arbejde, hvor man hjælper sår
bare patienter,” siger Feline.  

Da Bertrams mor 
fandt en ny mand, 
forlod de den den-
gang kun 10-årige 
dreng til et liv på 
gaden.

Jeg nyder livet 
her, fordi jeg 

får alt, hvad jeg 
har brug for. 

Jeg spiser, jeg 
sover godt, og 
jeg går i skole. 

- Sofia, 13 år

“

13S O S  B Ø R N E L I V  |  GA D E B Ø R N



FADDERPORTRÆT

Ud på tur – aldrig sur

Vær beredt til diverse overraskelser 
fra vejrguderne med en fuld regn-
rustning fra SOS Børnebyerne. I 
vores web shop finder du blandt 
andet en praktisk paraply i taske-
størrelse og en lang og rummelig 
regnfrakke med et diskret SOS-logo 
nederst bagpå. 

BAZAR

Regnfrakke: 
120 kr.

Et ønskebarn. Det var, hvad der fik 
forældreparret Camilla og Danni fra 
Varde til at hjælpe et andet nyfødt 
barn, hvis forældre ikke har haft 
samme muligheder for at varetage 
forældrerollen.

”Vi har været sammen seks år 
– næ, syv år snart”, siger Camilla. 
Ved siden af hende sidder kæresten 
Danni og på hendes skød kravler 
Walter på et år, der livligt filmer med 
Zoom-kameraet. ”Vi har gerne villet 
være forældre i lang tid, og da det 
så lykkedes, var det selvfølgelig 
rigtig dejligt”, siger Danni om deres 
familieforøgelse.

Walter er lige over et år gammel. 
Så familiens første år med hinanden 
har været timet med corona-nedluk-
ning, hvilket har givet tid til hygge og 
ro. Men Walter er ikke det eneste 
barn, det nybagte forældrepar forsø-
ger at skabe et trygt liv for. I fødsels-
dagsgave til Camilla gav Danni et 
fadderskab til en dreng i Nepal.

”Det er lidt sjovt, fordi vores dreng 
er fra den 12/12, og vores fadderbarn 
er fra den 8/8. Så de to drenge følges 
ad aldersmæssigt. Han er jo også 
en lille fyr endnu, han blev født et 
par måneder inden vores,” fortæller 
Camilla om de to tumlinger.

HJÆLP TIL DE VIGTIGSTE I 
VERDEN
Der er flere grunde til, at parret valg-

te at blive SOS-faddere til et barn.
”Det kom sig blandt andet af, at vi 

har fået Walter. Det har ændret vores 
prioriteter rigtig meget. Det er virkelig 
gået op for os, hvor meget det kræver 
at have et barn. Men også hvor vigtigt 
det er for børn, helt fra de er små, 
at de har det godt. Og at de har de 
ting, de skal bruge. Og hvor heldige 
vi egentlig er her i Danmark. Vi har 
mulighederne for både at få børn og 
at passe dem uden at skulle gå fem 
kilometer hver vej for at få vand,” 
forklarer Danni.

Men fadderskabet er også et re-
sultat af en spire, der altid har groet i 
Camilla. Og det har påvirket Danni:

”Camilla har altid har haft kærlighed 
for det her med at se ud i verden og 
hjælpe. Og den vogn er jeg hoppet 
med på. Fordi vi har det sgu me-
get godt herhjemme. Fattigdom i 
Danmark er bare noget helt andet 
end fattigdom i nogle dele af Asien og 
Afrika,” fortsætter Danni.
PENNEVENNER
For familien i Varde er relationen til 
familien i Nepal noget, som ger-
ne må være en del af hverdagen. 
Særligt i fremtiden, når begge 
børn er blevet lidt ældre, ser parret 
relationen som noget, der vil kunne 
bidrage til begge børns liv.

”Vi har snakket om, at Walter på et 
tidspunkt kan sende tegninger til ham. 

BØRNENE ER DET VIGTIGSTE I VERDEN

Så de bliver en slags pennevenner. 
Og at vi skal introducere drengene for 
hinanden. Men det skal først være, 
når de er gamle nok til at forstå det”, 
forklarer Camilla.

DET HANDLER OM AT GIVE DET 
VIDERE
Forældreparret har desuden et håb 
om, at fadderskabet vil lære Walter, 
hvor heldig han er. Og at opdragel-
sen vil give ham mod på selv en dag 
at fortsætte med at hjælpe dem, der 
har brug for det.

”Walter skal vokse op og vide, at 
han er meget privilegeret. At vi lever 
i en privilegeret del af verden. Og jeg 
tror, det er meget sundt, at vi giver 
lidt videre. Giver lidt til dem, der ikke 
har så meget,” forklarer Camilla og 
følger efter Walter, der trisser væk for 
at lege.

”Og næstekærlighed,” stemmer 
Danni i. ”Det er noget, vores forældre 
har gjort meget ud af at vise os. Og 
det vil vi gerne give videre til Walter. 
Det samme med vores fadderbarn. 
Hvis han skulle lære én ting af os, så 
skulle det handle om næstekærlig-
hed,” siger Danni.

FADDERPORTRÆT

Køb dem her: 
sosbornebyerne.dk/regnfrakke 

Paraply: 
85 kr.
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Find og vind
Find 10 ord, der handler om skole. Vi har gemt dem 
både vandret, lodret og diagonalt. Send løsningen til 
SOSkonkurrence@sosbornebyerne.dk eller SOS 
Børnebyerne, Amerikavej 15C, 2. sal, 1756 København V. 
Vi trækker lod om fem pakker farverige nøgleringe. 

F L U X M N O B O G

R O D T S K R I V E

I M D L Å Q V E P L

K A A M E R L Æ S E

V D N G P K I P D V

A H N T R Y T C M R

R G E O Ø M H I H Å

T E L J V W T D E D

E Q S R E L Æ R E R

R I E L B L Y A N T

ORDJAGT

Løsningen skal være os i hænde d. 15/10. 
Du kan se vinderne her: sosbornebyerne.dk/ordjagt

”Når jeg bliver stor, vil jeg være pilot,” 
siger Babu og laver wush-lyde og flyver-
arme. Med det liv Babu lever i dag, kan 
drømmen om at flyve oppe i skyerne rent 
faktisk gå i opfyldelse.

I dag er han otte år og bor med sin 
SOS-mor og sine SOS-søskende i en 
børneby i Nepal. Vi har før fortalt om 
hans historie, som er barsk – men også 
smuk, fordi hans liv i dag er så langt 
fra det liv, han levede for bare et par år 
siden.

Da begge Babus forældre døde fra 
ham, endte den kun femårige dreng på 
gaden og måtte tigge for at overleve. 
Alene og ubeskyttet blev han taget af en 
flok mænd, som puttede ham i en sæk 
for at sælge ham. Men før Babu nåede at 
blive offer for menneskehandel, blev det 
opdaget af politiet og standset. Og Babu 
kom herefter hen til SOS-børnebyen.

Så stor er jeg
Før

Nu

Med de mange voldsomme oplevelser 
i bagagen er der ikke noget at sige til, at 
Babu var en ekstrem skræmt og usikker 
dreng, da han flyttede ind hos sin nye 
familie i børnebyen. Ved hjælp af store 
doser omsorg, kærlighed, tryghed og 
gode rutiner er Babu i dag en langt mere 
tryg, tillidsfuld og glad dreng, end da han 
først kom til børnebyen.

I dag går Babu i skole. Han kan bedst 
lide de naturfaglige fag, og så elsker han 
at tegne. Hans livret er dumplings, som 
er små dampede stykker dej med kød 
eller grøntsager indeni, og de er bedst, 
når de er lavet af hans SOS-mor.

”Hvis jeg fik ét ønske, ville jeg ønske 
mig, at jeg kunne have det sjovt og lave 
ting, der gør mig glad resten af mit liv,” 
fortæller en glad Babu.
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HVEM PASSER PÅ OS? 
Når du støtter SOS Børnebyerne, er du blandt andet 
med til at give børn et trygt sted at være, mens deres 
forældre arbejder. I Hawassa i Etiopien ligger en børne-
have, som er en del af SOS Børnebyernes forebyggen-
de arbejde for udsatte familier i området. Her er plads 
til 150 børn i alderen 2-7 år, men det dækker langt fra 

behovet, så pladserne går til de allermest trængende 
børn. Børnehaven giver dem en tryg hverdag med faste 
rutiner. Mange af dem vokser ikke, som de skal, på 
grund af underernæring. Derfor får de tre måltider hver 
dag i børnehaven. For nogle er det det eneste mad, de 
får i løbet af dagen. 

STØT 
VERDENS 

BØRN
Brug girokortet


