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DER VIL VÆRE ET FØR OG ET EFTER

“
Vi er der, og vi bliver 
der for de børn, der 
er allermest udsatte. 
Præcis som vi gør i 

resten af  verden

K rig og katastrofer rammer altid 
de svageste hårdest. I den 

gruppe finder vi børnene – i sær-
deleshed de børn, der vokser op i 
udsatte familier eller som allerede 
har mistet forældreomsorgen og står 
helt alene tilbage. Krigen i Ukraine 
er ingen undtagelse. 

I medierne har vi siden 24. februar 
kunnet følge med i, hvordan konflik-
ten har sendt tusindvis af familier på 
flugt og i døden. For de familier, der 
flygter, er det ofte ikke sket samlet. 
Mens kvinder og små børn drager 
mod nabolandene i sikkerhed, bliver 
de halvvoksne sønner og mænd til-
bage for at kæmpe. Det er et ubær-
ligt valg at skulle træffe. Og begge 
valg kræver vilje og stort mod.  

For Ukraine vil der være et før og 
et efter den 24. februar. Når krigen 
engang slutter, står landet over for 
et enormt genopbygningsarbejde af 
både bygninger og byer, men også 
af en hel nations mentale helbred. 

Det arbejde er vi klar til støtte. 
Vi er allerede i fuld gang både i 
Ukraine og i nabolandene, der tager 

imod de ukrainske flygtninge. I 
nabolandene sørger vi for indkvarte-
ring og børnevenlige områder, og i 
Ukraine hjælper vi med beskyttelse, 
nødhjælp og psykologisk støtte. 

Den hjælp, vi som organisation 
kan komme med, er blandt andet 
gjort mulig på grund af jer, der har 
støttet vores indsamlinger til fordel 
for ofrene af krigen i Ukraine. For 
det vil jeg gerne sende jer en tak. 
SOS Børnebyerne var i Ukraine, 
længe før krigen brød ud, og vi vil 
være der længe efter. Vi er der, 
og vi bliver der for de børn, der er 
allermest udsatte. Præcis som vi gør 
i resten af verden.  

Mange hilsner
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Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne
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To SOS-mødre, der bor på hvert sit kontinent, deler 
en oplevelse. De har med knap 30 års mellemrum 

begge måttet rive op i deres rødder for at bringe deres 
børn i sikkerhed.

SOS-mor Adrolata fra Rwanda husker dagen, som var 
det i går. Den junidag i 1994, hvor hun risikerede sit eget 
liv for at redde sine ti SOS-børn.

To måneder inden blev den rwandiske præsident 
Habyarimanas fly skudt ned over hovedstaden Kigali, 
og det var startskuddet til det mest grufulde kapitel i 
Rwandas historie, nemlig folkedrabet i 1994. På kun 100 
dage blev omkring 800.000 børn og voksne dræbt.

Den dengang 28-årige Adrolata havde kun været 
SOS-mor i børnebyen i Gikongoro i to år, men det havde 
været to fantastiske år. Hun havde endelig fået opfyldt 
sin største drøm om at hjælpe udsatte børn. Derfor var 
hun heller ikke et sekund i tvivl om, at hun måtte redde 
sine børn, da drabsmændene nærmede sig Gikongoro.

Som mor var Adrolatas allervigtigste og eneste opgave 
at bringe sine børn i sikkerhed. Derfor gemte hun i april 
og maj alle ti børn på et værelse i familiens hus, og hun 
lod dem ikke gå ud. Det var for risikabelt. Hun husker, 
hvordan børnene på grund af angsten fik mavepine og 
diarré.

MØDRE PÅ FLUGT
NU OG FOR 30 ÅR SIDEN:
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”Vi var allesammen bange, men fordi jeg havde et 
ansvar for børnene, prøvede jeg at være stærk, så jeg 
kunne tage mig af dem,” siger Adrolata.

FLUGT I NATTENS MULM OG MØRKE
I juni nærmede de kæmpende styrker sig Gikongoro, og 
en nat steg Adrolata og børnebyens andre SOS-mødre 
sammen med deres børn i al hast ombord på en bus, 
der kørte dem til nabolandet Den Demokratiske Republik 
Congo. Børnene og SOS-mødrene søgte ly i børnebyen 
i Bukavu, hvor de endelig var i sikkerhed fra kampene i 
deres hjemland. 

Men selvom de var i sikkerhed, følte Adrolatas ti børn 
sig ikke trygge. Alt var anderledes i deres nye hjem, og 
de talte hverken sproget eller spiste samme mad som 
dem. De følte sig som fremmede. Usikkerheden om, 
hvornår de kunne komme hjem igen, fyldte meget, og 
selvom Adrolata var taknemmelig over, at de var i sikker-
hed, var det en ufattelig hård tid.

Efter tre måneder med uvished kunne Adrolata og 

de andre SOS-mødre endelig vende hjem til Rwanda 
sammen med deres børn. Folkedrabet var slut, og det 
var på tide at genopbygge deres liv. Men flere SOS-
mødre turde ikke at rejse hjem til Rwanda, og derfor 
måtte Adrolata tage deres børn under sine vinger på 
hjemrejsen.

FRA 10 TIL 30 BØRN
Da Adrolata forlod Rwanda, var hun mor til ti. Men kort 
efter hun vendte hjem igen, voksede familien til en flok 
på hele 30 børn. Rigtig mange havde mistet deres foræl-
dre eller var blevet adskilt fra dem under folkedrabet, og 
derfor var der et enormt behov for omsorg til børn, der 
stod alene.

Adrolata er stadig SOS-mor i børnebyen og 
tager sig i dag af SOS-børn, der lever med et 
fysisk eller psykisk handicap. 
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Nu gjaldt det for Adrolata om at gen-
skabe et trygt hjem og en hverdag for alle 
sine børn. Familiens senge og møbler 
var blevet stjålet under folkedrabet, så 
Adrolata måtte starte helt forfra. Mens 
hun forsøgte at skabe trygge rammer for 
sin familie, modtog børnene psykolog-
hjælp til at bearbejde deres traumer.

 Langsomt begyndte Adrolata og hen-
des børns hverdag at tage form, og de 
børn, Adrolata flygtede med, endte også 
med at vokse op, komme tilbage i skole 
og stifte deres egne familier.

”Jeg har taget mig af mange børn, og 
jeg har set dem vokse op. Jeg er lykkelig 
over at være lykkedes med det,” siger 
Adrolata, som i dag er 55 år. I løbet af sin 
tid som SOS-mor har hun opdraget 53 
børn, og hun er langt fra færdig med sin 
mission. 

”Det er mit job at tage mig af udsatte 
børn, og jeg kan ikke sige nej til nogen. 
Min egen mor var også passioneret om-
kring at tage sig af udsatte børn, og jeg 
tror, at jeg imiterer hende,” siger Adrolata 
stolt.

PÅ FLUGT I SKRIVENDE STUND
Adrolata husker flugten, som var det i 
går, men for ukrainske Tatyana sker det 
lige nu. Tatyana er SOS-plejemor for 
seks udsatte børn, der ikke kan vokse op 
i deres biologiske familie, og derfor er det 
hende, som har forælderansvaret for de 
små.

Da de russiske tropper invaderede 
Ukraine, spåede Tatyana en grufuld peri-
ode i vente, og hun vidste, at hun måtte 
bringe sin børn i sikkerhed med det sam-
me. Trods den usikre situation holdt hun 
hovedet koldt, pakkede en kuffert med de 
mest nødvendige ting og drog sammen 
med sine plejebørn afsted mod den 
polske grænse. Det lykkedes hende at 
skåne børnene og få dem ud af Ukraine, 
uden de hørte eksplosionerne.

EN STOR FAMILIE DELT I TO
Tatyana har selv en voksen datter, men 
hun har altid drømt om at have en stor 
familie. Den drøm var grunden til, at hun 
blev plejemor hos SOS Børnebyerne. 

Men da krigen i Ukraine brød ud, stod 
Tatyana over for sit livs hårdeste be-
slutning. Skulle hun blive i Ukraine med 
sin biologiske datter og mor, eller skulle 
hun få sine seks plejebørn i sikkerhed i 
Polen?

Selvom beslutningen var hård, var den 
ikke svær. Som mor var det Tatyanas 
pligt at bringe børnene i sikkerhed. Men 
det betød også, at drømmen om den 
store familie nu er krakeleret, og familien 
er splittet ad.

”Min store datter og min mor blev i 
Ukraine. Jeg bekymrer mig hele tiden 
for dem, men jeg var nødt til at redde 
mine seks andre børn,” siger Tatyana 
og fortæller, at hendes datter er blevet 
i Ukraine for at forsvare landet mod de 
russiske soldater.

SOS-plejemor Tatyana og hendes seks 
børn har sammen med andre ukrain-
ske flygtninge fået et midlertidigt hjem 
i børnebyen i Bilgoraj i Polen. Ligesom 
Adrolata er Tatyana taknemmelig for at 
være kommet i sikkerhed, men usikker-
heden om, hvordan fremtiden kommer 
til at se ud, og hvordan de efterladte har 
det, tynger hende.  

ALDRIG FOR SENT
Det er aldrig for sent 
at hele et traume. 
Børn går ikke i stykker 
af enkelte dårlige 
oplevelser, men hvis 
bunken af dårlige 
erfaringer bliver meget 
stor, er opgaven med 
at komme ovenpå også 
tilsvarende større. 

“

Min store datter og min 
mor blev i Ukraine. Jeg 
bekymrer mig hele tiden 

for dem, men jeg var nødt 
til at redde mine seks 

andre børn 

- Tatyana, ukrainsk SOS-
plejemor
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Sikke en søndag
TAK til alle jer, der var med til at gøre vores Landsind-
samling søndag den 8. maj til en helt vidunderlig dag. 
Tusindvis af danskere gik på gaden i den gode sags 
tjeneste for at samle ind til udsatte børn. De blev taget 
godt imod ude ved dørklokkerne og samlede mere end 
tre millioner kroner ind. Penge, der kan give udsatte 
børn en tryg opvækst med lyse fremtidsudsigter, lige-
som vi fortsat kan hjælpe Ukraines krigsramte børn.

TAK
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I mere end tre årtier har OK støttet SOS Børnebyernes 
arbejde for udsatte børn og deres familier. 

Samarbejdet begyndte tilbage i 1989, og de samlede 
donationer har i år rundet hele tre millioner. 

Når du bruger dit benzinkort hos OK eller bruger OK-
appen, donerer OK fem øre til vores arbejde for udsatte 
og forældreløse børn. OK har i år været ekstra gavmilde 
og lagt 30 procent oven i hatten. Det betyder, at vi kan 
sende lige over 300.000 kr. videre ud og gøre en verden 
til forskel for verdens børn. Tak til OK og tak til dig, der 
OK-tanker.

TAK FOR TANKEN

Gaver, der bliver ved med at give

Har du en mærkedag på trapperne? Og ved du ikke 
helt, hvad du skal ønske dig? Så kan du oprette en 

indsamling i anledning af dagen. 
I stedet for at modtage blomster eller gaver, du ikke 

føler, du har brug for, kan du opfordre dine venner, fami-
lie, kollegaer og andre i omgangskredsen til i stedet at 
donere et valgfrit beløb til din indsamling hos os.

Donationerne, der bliver samlet ind i forbindelse med 
mærkedage og mindehøjtideligheder, er med til at sikre, 
at flere udsatte og forældreløse børn får et kærligt hjem, 
en uddannelse og en fremtid.

Læs mere på: sosbornebyerne.dk/dage2

I OK er vi glade for vores mangeårige samar-
bejde med SOS Børnebyerne. Igennem vores 
sponsoraftale har vi sammen med vores kun-
der støttet den gode sag med et millionbeløb, 
og det er vi i den grad stolte af. Vi er af mange 
kendt som dem, der støtter sporten, men vi er 
engageret i mange andre dele af samfundet, 

hvor vi tager ansvar for verden omkring os – og 
det er samarbejdet med SOS Børnebyerne  

et stærkt eksempel på”

“

- Steffen Toft Spiele, ESG & Sustainability Partner i OK
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V idste du, at 90 procent af de børn, der vokser op 
i en børneby bliver til forældre, der selv giver god 

omsorg videre? Betænker du SOS Børnebyerne i dit 
testamente, er du med til at give håb til børn, der er i fare 
for at miste eller allerede har mistet det mest dyrebare i 
verden – deres forældres omsorg. Du kan være med til 
at give dem tryghed og et solidt fundament til resten af 
livet. 

Vi fortæller gerne meget mere om den gratis juridiske 
hjælp og rådgiver dig i, hvordan din arv kan give foræl-
dreløse og udsatte børn en gave for livet.

Er du interesseret i at vide mere om mulighederne for at 
betænke SOS Børnebyerne i dit testamente, så bestil 

vores folder på sosbornebyerbe.dk/arv2
Du er også altid velkommen til at ringe til vores  
testamenteansvarlige: 
Mette Sandager Löhndorf 
på 33 78 02 93. 

AMERIKA

104 820

EUROPA

142 650

AFRIKA

163 170
ASIA OG OSEANIA

94 860

50

Hvad laver børnene i ferien?
L ige om lidt går de danske 

skolebørn på en god og lang 
sommerferie med is, rejser, sommer-
hus, snobrød og hygge. Men hvad 
sker der egentlig i børnebyerne, når 
skolen ringer ud til sommerferie? 

BESØG HOS FAMILIEN
Hvis et barn i en børneby har slægt-
ninge tilbage, som de har et forhold 
til, så gør vi meget for at holde 
kontakten ved lige. Det betyder for 
eksempel også, at nogle børn tager 
på ferie hjemme hos deres familie. 

Det kan både være hos mor og far, 
og det kan være hos slægtninge 
som f.eks. en mormor eller en onkel 
og tante. 

Der kan være mange grunde til, at 
nogle børn har brug for et midlerti-
digt ophold i en børneby. Måske er 
mormor for svagelig til at kunne tage 
sig af sit barnebarn i hverdagen, 
men derfor kan begge stadig have 
stor fornøjelse af en kortere ferie 
sammen. 

For de børn, der ingen kendte 
slægtninge har, foregår noget af 

sommerferien med hygge og af-
slapning i børnebyen. Der kan blive 
arrangeret udflugter til stranden, 
forlystelsesparker eller bonde- 
gårdsture. Og der vil også i nogle 
lande være tilbud om sommerlejr 
sammen med en masse andre børn. 

Har du spørgsmål til arbejdet, 
hverdagen eller tanker bag livet i 
børnebyerne, så kan du finde svar 
på en masse på: 
sosbornebyerne.dk/for-faddere2 

Arv giver god omsorg videre
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VI PASSER PÅ 
KRIGENS BØRN

I krig og katastrofer er børnene altid vores førsteprioritet. 
SOS Børnebyerne har været i Ukraine i op mod 20 år og 

fortsætter trods krigen det eksisterende arbejde  
for udsatte børn og deres familier.
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Den 24. februar rullede russiske tropper tidligt om 
morgenen ind over de ukrainske grænser. Det blev 

startskuddet til en krig i Europa og den hurtigst voksende 
flygtningekrise siden 2. verdenskrig. Mere end 14 milli-
oner ukrainere er flygtet fra deres hjem – otte millioner 
internt i landet, seks millioner ud over grænserne til 
f.eks. Danmark. 

Når krige hærger, er børnene altid de største tabere. 
Her er Ukraine ingen undtagelse. I midten af maj var 
omkring 2,8 millioner ukrainske børn blevet fordrevet fra 
deres hjem og hverdag. Hundredvis af skoler er blevet 
bombet, og andre tjener som beskyttelsesrum for civile.

Behovet for hjælp er stort, og SOS Børnebyerne har 
arbejdet i Ukraine i op mod 20 år, hvilket giver os en unik 
mu lighed for at hjælpe. Vi har bragt SOS-plejefamilier 
og børn, der boede i landets børnebyer, i sikkerhed 
i nabolandene, og vi uddeler nød hjælp og giver psy-
kologisk støtte til udsatte familier i Ukraines mange 
brændpunkter.

BØRN PÅ FLUGT
I nabolande som f.eks. Polen, Tjekkiet, Rumænien og 
Bulgarien har eksisterende SOS-børnebyer taget imod 
trætte og bekymrede flygtninge. I børnebyen i Sofia i 
Bulgarien har børnebysleder Antoniya Tilkova og hendes 
ansatte taget imod flere flygtninge fra Mariupol i løbet af 
foråret. I et interview til DR Nyheder fortæller hun, at de 
ankomne fra Mariupol måtte flygte til fods:

Omkring 16 millioner ukrainere har 
behov for humanitær hjælp ud af en 
befolkning på ca. 40 millioner.

DET GØR SOS BØRNEBYERNE I UKRAINE:

Giver traumehjælp og 
psykologisk støtte

Beskytter børn, der bliver 
adskilt fra deres familier

Evakuerer børn og familier

Uddeler nødhjælp som 
mad og rent vand
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”Først måtte de gå i dagevis, fordi 
der ikke var en humanitær korridor. 
Efterfølgende blev deres hjem fuldstæn-
digt smadret. De har ikke et hjem at 
vende tilbage til. Alt, de havde, er væk.”

Sorgen over at miste materielle ting 
som hus og ejendele bliver dog langt 
overskygget af bekymringen for deres 
mænd og ældre familiemedlemmer, som 

ikke kunne flygte, og som de har været 
nødt til at efterlade i Ukraine.

”De er meget bange for, at de omkom-
mer. Det er noget, de taler meget om,” 
siger Antoniya Tilkova.

I børnebyen forsøger man at give fa-
milierne en normal hverdag og at hjælpe 
dem med at bearbejde deres traumer.

”Det vigtigste for os er at give dem håb 

Leg i krig og kaos 
Når krig og katastro-
fe ødelægger alt det 
trygge, er det vigtigt at 
skabe åndehuller, hvor 
børn bare kan lege. 
Leg heler og hjælper 
børn med at bearbejde 
traumer. 

Det vigtigste for os er 
at give dem håb og 
hjælpe dem med at 

føle sig hjemme igen.

“

- Antoniya Tilkova, 
børnebysleder i Sofia i Bulgarien
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TEGNINGER TIL UKRAINE

Cecilie, 8 år

Hald Ege Friskole

og hjælpe dem med at føle sig hjemme igen. Vi er kede 
af, at de ikke er hjemme med deres familier, men vi for-
søger at vise dem, at de er i et sikkert miljø nu,” fortæller 
Antoniya Tilkova.

HJÆLP TIL 500.000 
SOS Børnebyerne har igangsat en større hjælpeind-
sats, som har både et akut perspektiv og et langsigtet 
perspektiv på ti år og omfatter hjælp i både Ukraine og 
nabolandene. I alt håber vi at kunne nå 500.000 menne-
sker i hele perioden. 

Lige nu er behovet for hjælp akut, og på den kor-
te bane – det vil sige de første et-to år – består SOS 
Børnebyernes indsats af akut hjælpearbejde, som 
omfatter beskyttelse og omsorgsløsninger til børn uden 
forældreomsorg samt hjælp til udsatte, enlige mødre. 
Det kan være adgang til basal nødhjælp som fødevarer, 
tøj og varme tæpper, psykosocial bistand, adgang til 
undervisning, juridisk rådgivning og hjælp til at holde 
sammen på eller genforene sårbare familier. 

SOS Børnebyerne har i samarbejde med lokale 

partnere allerede hjulpet med blandt andet at sikre: 
• At plejefamilier er i sikkerhed efter flytning fra farlige 

områder, samt at de modtager basale fornødenheder 
og anden hjælp.

• At børne- og plejefamilier, der valgte at forblive i de-
res hjem, har modtaget kontanter, basale fornøden-
heder og andre former for hjælp på deres bopæl.

• At uledsagede flygtningebørn har modtaget hjælp og 
støtte, mens de var i transit.

• At børn fra statslige institutioner har modtaget hjælp 
og støtte, mens de var i transit. 

På den lange bane vil SOS Børnebyerne blandt andet 
arbejde for, at familiernes tilbagevenden til Ukraine kom-
mer til at foregå i overensstemmelse med barnets tarv, 
og at hjemvendte familier får den støtte, de har behov for  
for at kunne få en hverdag til at fungere igen efter krigen. 

Situationen i Ukraine udvikler sig hele tiden. Hold dig 
opdateret på vores hjemmeside på: sosbornebyerne.
dk/ukraine2   

Krigen i Ukraine har fyldt meget hos mange danske 
børn. De hører om det i skolen, i medierne og i de voks-
nes samtaler. Men hvad gør man som barn, når man 
gerne vil hjælpe? Som følge af krigen donerede vores 
samarbejdspartner STAEDLER 10 kroner til SOS Børne-
byernes indsats i Ukraine for de første 4.000 tegninger, 
der bliver delt med hashtaggene #tegnforukraine og 
#sosbørnebyerne. Det kom der mange rørende tegnin-
ger ud af. 

Tak til Cecilie på 8 år og Hald Ege Friskole, der med 
disse flotte tegninger sender tanker og støtte til Ukraines 
udsatte børn.  
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13 år

7 år

Ingen kan hjælpe alle...  
Støt vores arbejde med 150 kr. og få en fin plakat til 
væggen med teksten: Ingen kan hjælpe alle, men alle 
kan hjælpe én. 
Den dygtige illustrator Michelle Carlslund har doneret det 
flotte motiv, og trykningen af plakaten er doneret af KLS 
PurePrint. Din støtte går ubeskåret til SOS Børnebyerne.
 
Plakaten sælges uden ramme.  
Fragt: 15 kr. Størrelse: A3 
 
Køb her: sosbornebyerne.dk/shop2

BAZAR

Så stor er jeg
Naaila var kun syv år gammel, da hun under tragiske 

omstændigheder mistede hele sin familie. Hendes 
mor døde, da hun fødte Naailas lillebror. Den lille dreng 
var ikke stærk nok til at overleve, og Naaila fik aldrig 
mulighed for at holde sin lillebror. Kort efter forlod faren 
også Naaila, som nu var helt alene tilbage. 

Naailas historie er barsk, men desværre ikke unik. 
Man regner med, at der på verdensplan er mellem 140 
og 220 millioner børn, der enten har mistet eller er i 
fare for at miste en eller begge deres forældre. SOS 
Børnebyerne står klar til at hjælpe de børn, der ikke har 
andre. Børn som Naaila. Efter farens forsvinden i 2016, 
boede hun kortvarigt hos nogle nonner i et lokalt kloster. 
Men da hun blev syg med malaria, tog klosteret kontakt 
til SOS Børnebyerne, og Naaila fik et nyt og permanent 
hjem i børnebyen.

I dag er hun 13 år. Hun går i skole, og i sin fritid spiller 
hun basket med de andre unge i børnebyen. Hun har 
talent for det og håber på at komme på Ugandas lands-
hold en dag, så der bliver øvet hver dag. 

Naailas fortid er mørk, men hendes fremtid ser lys 
ud. Hun har fået en ny familie med en kærlig SOS-mor. 
Selvom hun aldrig fik mulighed for se sin biologiske 
lillebror vokse op og lege med ham, så har hun på sin 
vis taget revanche i børnebyen. Her har hun nemlig syv 
SOS-søskende - tre søstre og hele fire brødre. 
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Find og vind
Find de 10 ord, der handler om sommerferie. Vi har gemt 
dem både vandret, lodret og diagonalt. Send løsningen 
til SOSkonkurrence@sosbornebyerne.dk eller SOS Bør-
nebyerne, Amerikavej 15C, 2. sal, 1756 København V.  
Vi trækker lod om fire flotte pakker nøgleringe. 

I W T E L T F I J

Ø S N O B R Ø D O

R T V M S D F Å R

E R D A T R R Æ D

J A S A F Q I T B

S N G H I F F L Æ

E D F E R I E P R

X M Y G J B Å L O

Vi skal have løsningen senest den 1. august. Du kan se 
vinderne her: sosbørnebyerne.dk/ordjagt 

ORDJAGT

Charlotte og hendes 
mand har hver to 
halvvoksne drenge. 
Da parret blev gift, 
besluttede de, at det var 
tid til endnu et barn - 
denne gang ét, de kunne 
være fælles om. Sådan 
blev de faddere for en 
pige i Cambodja.

” Jeg har altid gerne villet have en 
pige. Så da vi blev gift, tænkte vi 

– nu er det nu,” fortæller Charlotte. 
Hun og hendes mand Brian blev i 
august sidste år gift, og for at hylde 
familien og give der, hvor der er 
behov, besluttede parret at blive 
SOS-faddere for et barn. 

STÆRK MODERFØLELSE

”I mit hoved havde jeg forestillet 
mig, at det ville blive et yngre barn 
i Afrika, vi fik – men det kom ikke 

til at holde stik. Vi kendte ikke ret 
meget til Cambodja og forholdene 
i landet. Men samme sekund vi fik 
mappen ind ad døren med billedet 
af den 14-årige pige, kunne jeg bare 
mærke, at det var det helt rigtige. 
Som om en slags moderfølelse 
ramte mig. Jeg følte, at hende skulle 
vi passe på, være noget for og 
beskytte. Det var følelsen af, at hun 
skulle være en del af vores familie,” 
fortæller Charlotte om sit ’første 
møde’ med sit fadderbarn. Det var 
ikke kun dét, at parret i forvejen har 
fire sammenbragte drenge, der lå til 
grund for, at deres SOS-barn skulle 
være en pige: 

”Piger og kvinder har mange ste-
der i verden ikke samme rettigheder. 
Drenge kommer først, og pigerne 
betragtes ofte som en udgift. Efter 
jeg senere har læst om kvinders 
forhold i Cambodja, er jeg kun blevet 
bekræftet, og jeg er i dag endnu 
mere glad for, at det blev en pige.”

GRØNNE FINGRE

”Hun skriver, at hun er glad for at 
dyrke haven – at det er hendes store 
passion. Jeg er selv et stort have-
menneske, så jeg tænkte – match 
made in heaven. Derfor sendte vi 
en fødselsdagshilsen med en lille 
gave - to poser blomsterfrø. Som en 
lykønskning og en introduktion af os 
selv,” fortæller Charlotte, som håber 
på, at de danske blomster kan spire 
i børnebyens have i Cambodja. 

FADDERPORTRÆT
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Vi er til stede i 137 lande, hvilket 
ofte giver os et forspring, 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, medi-
cin, vacciner, myggenet, materialer til 

genopbygning eller oprettelse af trygge 
opholdssteder til børnefamilier uden  

tag over hovedet. 
SOS Børnebyerne er klar til at hjælpe, 
når katastrofen rammer. Men vi bliver 

der også, når den umiddelbare fare er 
drevet over, og den lange vej tilbage til 

hverdagen begynder. SOS Børnebyerne 
er til stede før, under og lang tid efter 

en katastrofe. Støt verdens udsatte og 
forældreløse børn. Brug girokortet.

KRIG OG 
KATASTROFER 

RAMMER BØRN 
HÅRDEST

BRUG
GIROKORTET

Støt verdens børn


