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Lige som tidligere år er der smykker, kurve, 

tasker, træ- og stenfigurer, træskåle, frisk va-

nilje mm. Kom og køb kalendergaver, julegaver, 

værtindegaver eller ”bare” noget til eget brug. 

Børn i Afrika: www.borniafrika.dk         Masomo: www.masomo.dk     E-mail/Masomo: jonna@kildebogaard.dk  

Det er Børn i Afrikas formål er at støtte forældreløse og dårligt stillede børn i Afrika med at få en grundlæg-
gende skoleuddannelse og en sund opvækst. Børn i Afrika ønsker at yde bistand så direkte som muligt og 
med så lave administrationsomkostninger som muligt. Børn i Afrika er godkendt af SKAT, således at bidrag-
ydere til Masomo og andre støtteprojekter får skattefradrag. 

Køb julegaver på Afrikamarked 

Velkommen til åbent hus med salg af afrikanske varer  
lørdag d. 16. og søndag d. 17. november 2019 kl. 12–16

Sønderbakken 29, 2820 Gentofte 

Alle pengene går til Masomos arbejde i Ugan-da. Det vil sige til betaling af skolepenge samt opstart af nye projekter for fattige børn. Beho-vet er stort, og alle beløb er med til at hjælpe.

Spørgsmål, særlige ønsker og evt. aftale om besøg på andre  
tidspunkter:  Kontakt Jonna Kildebogaard - tlf. 25 369 413

Jeg støtter kampen mod madspild
Hver dag ender tonsvis af mad i de danske skraldespande. Det er både spild af ressourcer og dårligt for klimaet. 

Med denne aktie er jeg med til at sikre, at der kan åbnes endnu flere Wefood-butikker, som bekæmper madspild. Al overskud går til verdens fattigste.

Køb en Wefood-aktie 
- og vær med til at åbne den næste Wefood-butik

sms AKTIE 
til 1911

Hver dag smides tonsvis af mad ud samtidig med at millioner 
af mennesker sulter. Wefood sælger de varer, supermarkederne 
ellers ville have smidt ud. Overskuddet fra salget går til vores 
arbejde blandt verdens fattigste. Når du støtter, modtager du 
en print-selv aktie, som du kan hænge op på køleskabet.
Læs mere på wefood.noedhjaelp.dk

St
øt k

ampen mod madspild

D et koster  10 0 k

r.

Studieture - vil du med i 2020?
Efterårets tur har for længst været ”udsolgt” og vi har holdt formøde med alle deltagerne, som glæder sig. Da der åbenbart stadig er 
stor efterspørgsel på disse ture, er vi åbne overfor at planlægge en tur i efteråret 2020. Interesserede skal henvende sig til formanden 
på karstendam30@gmail.com. Pris og program for årets studietur kan du finde på www.borniafrika.dk/studietur.

Af Karsten Dam - karstendam30@gmail.com - formand, Børn i Afrika
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Et hus til Perisca og hendes børn
Perisca er en 55 årig enke der både er handicappet og hiv-positiv (i behandling). Hun bor i Kasankala landsby 
i Kasankala underdistrikt af Rakai-distriktet. Perisca bor i en faldefærdig lerhytte med græstag sammen med 4 
børn på henholdsvis 17, 15, 12 og 7 år. De to ældste går ikke længere i skole. 
 Perisca trænger i den grad til et bedre hus, ordentligt latrin og gode køkkenforhold. En vandtank vil kunne 
opsamle regnvand fra et nyt bliktag og lette adgangen til vand når der skal vaskes. Køb en anpart til 850 kr og 
følg med i processen!

20
19

B

www.borniafrika.dk                   www.facebook.com/borniafrika                  born iafrika@gmail.com

SPONSORAT  
En anpart koster 850 kr.   
Indbetal på bankkonto 

2348-5906851158

En særligt udsat gruppe af børn i Uganda er de børn, hvis forældre er døde eller syge 
af AIDS/HIV. I Rakai-distriktet, hvor Børn i Afrika samarbejder med organisationen Ra-
cobao,  har vi skaffet midler til nye huse til 23 familier. 40 anparter á 850 kr. er tilstræk-
kelige til et solidt murstenshus med latrin, vandtank, bliktag og senge mv.

Frivillige søges
Børn i Afrika søger 3-4 frivillige, som vil hjælpe med 
PR og fundrasing:
• Oversætte rapporter og artikler fra vores pro-

jektmedarbejder i Uganda og andre nyheder fra 
Uganda til vores medlemsblad, hjemmeside og 
Facebook.

• Udvikle eksisterende projekter og lokale partner-
samarbejder med fokus på at skabe mere lang-
sigtet udvikling. 

• Skrive fondsansøgninger til både offentlige og 
private fonde mhp. at rejse midler til eksisterende 
og nye projekter.

Kontakt for yderligere oplsyninger vores sekretær 
Erik Foged på tlf. 2856 0954 eller borniafrika @gmail.
com

Generalforsamling
Afholdes 21. oktober kl. 19 i Vangede. Læs indkal-
delsen s. 8 og kom gerne så din stemme bliver hørt. 
Regnskab 2018 og budget for 2020 ses på de efter-
følgende sider.

I dette nummer
Vores projektmedarbejder Josephine Nakanwagi har 
været på besøg i Danmark. Det skrev vi om i sidste 
medlemsblad, men denne gang har hun selv forfat-
tet en artikel om sine oplevelser i Danmark. Læs side 
4-5. 

Skolesystemet i Uganda er meget forskelligt fra vo-
res eget i Danmark. Det bygger på det engelske sy-
stem med skoleuniformer osv. Læs Jonna Kildeboga-
ards artikel om hvordan det helt konkret er skruet 
sammen. Som du vil se er der, selv i de offentlige 
”gratis” skoler, så mange udgifter at det kan være 
en forhindring for de fattigstes skolegang.
Læs side 6-7.

Materiale til årets generalforsamling finder du på 
side 8 til 10.

Resume af vores projektmedarbejders rapport for 
SED-projektet, sommeren 2019 - er på side 11.
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Når man som Ugander får mulighed for at rejse til vesten, vil 
alle venner og bekendt straks sige ”ohh tag noget med hjem 
til os! Penge eller skaf os et job!”. Utroligt at såvel analfabe-
ter som veluddannede kan sige sådan! Som om vi var utroligt 
bagud og slet ikke havde noget at være stolte af.

Jeg kan huske at jeg var overrasket over hvor forvænte vi 
er i Uganda med frisk frugt og grøntsager til næsten ingen 
penge. I Danmark var vi 4 om at dele en lille avocado og den 
kostede næsten 10 kr! For det beløb kan man i Uganda få en 
hel kurv med måske 10 kæmpestore avocadoer som er langt 
mere sødlige end dem man køber i et dansk supermarked.

Anden gang i Danmark
Den 25. februar 2019 var det så anden gang jeg skulle på tur 
til Danmark.  Takket være den danske bestyrelse for BiA var 
jeg inviteret på besøg i tre uger. Næstformand Birgitte Bech 
havde været på det årlige besøg i Uganda og sammen havde 
vi arbejdet med mange forskellige emner fra 8. til 24. februar. 
Nu fulgtes vi så til Danmark. Jeg blev samlet op i lufthavnen 
af vores formand Karsten, som medbragte en varm vinter-
jakke (rigtig godt fordi kulden overraskede mig!).

I løbet af mit ophold boede jeg hos 7 forskellige familier 
rundt omkring i Danmark, spændende fra Vestamager, Gen-
tofte, Ballerup, Odense, Århus og Samsø. Der blev tid til både 
fornøjelser, fødselsdage, sightseeing og mere seriøse møder 
og foredrag. Jeg havde møde med Rotary-klubben på Sam-
sø og var gæstelærer på tre forskellige skoler, hvor jeg bl.a. 
lavede bønner og posho med børnene.  Jeg var også med i 
børnehave - noget som der ikke findes mange af i Uganda.

Til messe og gudstjeneste
Som katolik ville jeg også gerne til messe i en katolsk kirke 
og det lykkedes to gange. Messen er jo stort set den samme 
over hele jordkloden, så det var let at følge med - selv om jeg 
ikke forstod ordene. Jeg var også med i Vangede Kirke et par 
gange - den ene gang desværre ved en bisættelse. Det er me-
get usædvanligt med ligbrænding i Uganda, men til gengæld 
ville der være en del højlydt gråd ved en begravelse i mit hjem-
land. Efter bisættelsen var der servering i lokalerne ved kir-
ken og den tradition ville jeg gerne tage med hjem til Afrika. 

Mine oplevelser i Danmark 

Af Josephine Nakanwagi - vores medarbejder i Uganda

Tilbage i 2008 var jeg for første gang i mit liv på en flyrejse. Det var da koret 
Mwamba skulle optræde i Danmark. 27 år gammel og for første gang ude at flyve! 
Måske ikke så almindeligt i Danmark, men ret sædvanligt i Uganda. Flybilletter er 
dyre og at få visum til Europa kan være meget svært.

Jeg har hørt at kun få unge deltager i gudstjenester i Dan-
mark - de siger at det er for kedeligt! Måske skal kirkelederne 
justere lidt på gudstjenesterne?

Jeg mødte også flere ugandere som lever i Danmark, med-
lemmer af BiA og tidligere studietursdeltagere.

Skolebesøg
I de store skoleklasser jeg besøgte blev der stillet mange 
spørgsmål om kultur, familieliv, internet og livsvilkår. Nogle 
blev overraskede over at høre om skoleuniformer og at børn i 
Uganda ikke må medbringe telefoner i skolen. De så også bil-
leder med skolebørn uden sko og med lasede uniformer. Fotos 
af klasseværelser som bestemt ikke lignede dem i Danmark 
og der blev spurgt ind til regeringens ansvar i Uganda. Jeg 

- februar/marts 2019
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Tilbage i 2008 var jeg for første gang i mit liv på en flyrejse. Det var da koret 
Mwamba skulle optræde i Danmark. 27 år gammel og for første gang ude at flyve! 
Måske ikke så almindeligt i Danmark, men ret sædvanligt i Uganda. Flybilletter er 
dyre og at få visum til Europa kan være meget svært.

opfordrede de danske elever til at værdsætte de gode forhold 
de har og sætte pris på at deres forfædre og gode regeringsle-
dere i Danmark, har fået udviklet et samfund som det danske!

Det starter med os selv
Vi vælger ikke selv hvor vi bliver født eller hvor vi lever, men 
hver især må vi få det bedste ud af de vilkår vi er givet. Jeg 
tror der er en mening med livet, og det gælder bare om at 
finde denne mening! 

”Ingen er for fattig til at give noget eller for rig til at mod-
tage noget”, det starter med os selv og vores nabo, og sam-
men kan vi gøre denne verden til et bedre sted at vokse op.

Til venstre: Josephine besøgte Hillerødsholmskolen i Hillerød Vest. Om formid-
dagen var hun sammen med en 7. og 8. klasse, som havde engelsk og et valg-
fag med international linje. Om eftermiddagen var det i en 5. klasse. 

Herover: Den sidste aften i Danmark inden hjemrejsen til Uganda.
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Det der i Danmark svarer til børnehaveklasse er i 
Uganda hele 3 år, startende allerede når børnene 
er i  3 års alderen. De starter i babyklasse, deref-
ter middelklasse og topklasse. Men disse tilbud 
findes kun i de private skoler, og det er dyrt at gå 
der. Derfor – og på grund af lange afstande i lands-
byerne - kommer en del fattige børn ikke af sted. 
De er derfor sprogligt bagud ved skolestart i første 
klasse, fordi undervisningen er på engelsk.

 
2-delt skolesystem
Den egentlige skolegang starter i 1. klasse og slut-
ter med en afgangseksamen i 7. klasse (Primary 7). 
Resultatet herfra er afgørende for, hvilke skoler man 
kan fortsætte på. De børn, som har en velhavende 
familie eller en sponsor, kan fortsætte i Senior 1 
og videre frem. Hvis de slutter i Senior 4, får de en 
eksamen med adgang til uddannelser med certi-

fikat (for eksempel sygeplejerske, syerske, hånd-
værker, catering, lærer i P1-P7, chauffør, landbrug).  
De dygtigste ønsker – hvis økonomien tillader det 
- at fortsætte til en eksamen i Senior 6. Det svarer 
til en dansk studentereksamen og giver adgang 
til en diplomuddannelse (for eksempel jordemor, 
læge, ingeniør og  andre universitetsuddannelser).

 
Lange dage
Man skulle tro, at skolegangen giver børnene en 
masse lærdom, men skoledagens forløb, måske 
manglende frokost og undervisningsformen gør, 
at det kan knibe med at få det fulde udbytte.
Skolen begynder klokken 8 om morgenen og slut-
ter omkring klokken 17. Børnene skal møde, før 
skolen starter. Ofte må de gå langt, så man møder 
mange børn, før det bliver lyst om morgenen. Til-
svarende foregår hjemturen ofte i mørke.

 

SKOLEGANG I UGANDA
Af Jonna Kildebogaard - jonna@kildebogaard.dk - projekt Masomo
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For Masomo har skolegang og uddannelse første prioritet, 

og i denne artikel fortælles lidt om skolegangen i Uganda.

Kostskoler
Rigtig mange børn er på kostskole. De bliver vækket klokken 
4.30 og skal læses lektier. Så er der undervisning fra klokken 
8 til 17. Derefter skal de tage bad og spise aftensmad. Fra klok-
ken 19 – 22 er der lektielæsning. De børn får aldrig nok søvn.

Skolerne udleverer lange lister om de ting børnene skal 
medbringe. Det er blandt andet bøger, sæbe, tandpasta, 
skopudsemidler, koste, toiletpapir, rengøringsmidler, suk-
ker, og meget andet. På besøgsdage supplerer forældre/vær-
ger hvad der mangler. På landet kan børnene komme med 
majsmel, bønner, olie og en sæk cement. I byerne betaler 
man for maden. De fattige familier har ikke råd til indkøb 
af alle de ting på en gang. Børnene kommer derfor først ef-
ter at skolen er startet.

 Når man spørger skoleinspektørerne, hvorfor børnene 
vækkes så tidligt, er svaret, at det er forældrenes ønske – ellers 
er skolen ikke seriøs. Det samme er svaret, når man spørger 
hvorfor børnene straffes med spanskrør. Det er forældrenes 

ønske. Det er hårdt at være skoleelev. Der kan være 135–150 
elever i en klasse, så disciplinen er streng.

 
Udgifterne stiger igennem skoleåret
Når skoleåret starter i begyndelsen af februar, kan skoler 
lokke med billige uniformer, og skolepengene kan være ri-
melige. Når børnene er godt integreret, stiger udgifterne i 2. 
eller 3. termin. Kommuneskoler i det nordlige område og på 
Kalangala har sat skolepengene lavt. For at få nok penge ind 
til driften af skolen, skal der i stedet betales for f.eks. vand, en 
ekstra lærer, lærernes velfærd, eksamen, til kirken, en tilbyg-
ning, en mur eller opsparing til en skolebus og meget andet. 
Endelig er den mad, børnene kan købe til frokost, ekstra dyr.

 Alt i alt må man sige, at uddannelsessystemet i Uganda 
er uoverskueligt. 

 
Masomos støtter skolegang
Masomo har støttet mange børns skolegang siden 2001, og 
jeg møder taknemmelige unge, som bl. a. er i gode job som 
sygeplejerske, skolelærer, mekaniker, frisør og syerske. Det 
er en god oplevelse.

På flere af de skoler som Masomo og Børn i Afrika støtter, er der så-
vel kristne som muslimske elever. Og dette fungerer gnidningsløst!
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Generalforsamling  2019
Foreningen Børn i Afrika

Indkaldelse til generalforsamling mandag d. 21. oktober 2019 kl. 19.00
Generalforsamling afholdes i mødelokaler i Vangede Kirke, Vangedevej 
50, 2820 Gentofte 

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens årsberetning for foreningen
4. Godkendelse af regnskab.
5. Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter for det kommende år
6.  Andre indkomne forslag.
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 7. oktober. 
 Send til borniafrika@gmail.com
7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 
8. Valg af kasserer og revisor for 1 år.
 Den valgte kasserer er medlem af bestyrelsen for et år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. 
 3 medlemmer er på valg. 
10. Valg af en suppleant. Valgperioden er 1 år.
11. Projektet Masomo udpeger en navngiven observatør til bestyrelsen for 1 år.
12. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger.

Kun medlemmer af foreningen, der har be-
talt kontingent for 2019 er adgangsberettige-
de. Kontingent kan evt. betales samme aften.

Foreningens vedtægter kan læses på 
borniafrika.dk/om-bia/aarsrapporter.php

Efter selve generalforsamlingen vil 
formanden vise skolebilleder og film 

fra de mange ture i Uganda

BØRN I AFRIKA
Regnskab pr. 20181231

17-05-2019

RESULTATOPGØRELSE FOR BØRN I AFRIKA 1.1.2018 - 31.12.2018 BALANCE FOR BØRN I AFRIKA PR. 31.12.2018

Note Budget 2017 Note Aktiver
Udgifter Driftstilskud Bukoto School 20.548 -22.200 -22.989 Beholdning DK Masomo konti 272.500

Pearl Choir støtte 49.263 -53.900 -67.803 Øvr. konti i DK inkl. MPay 506.245 778.745
Blyantsprojekt 50.525 -49.200 -107.885
Anden støtte til uddannelse 73.869 194.205 -94.400 -101.515 Beholdning UG BiA beholdning UG 7.847

Indtægter Skolesponsorater mv. 205.480 11.275 208.000 207.890 Masomo beholdning UG 11.253 19.100 797.845

Mellemregninger Studietur 10.402
1 Udgifter Skolepenge, vedligehold oma. 767.011 -600.000 -718.776

Indtægter Øremrk. gaver 735.739 -31.272 600.000 830.363 AKTIVER I ALT 808.247

Husbygningsprojekt
Udgifter Bygningsudgifter 11.986 -34.500 -88.626
Indtægter Øremrk. indt. 51.590 39.604 34.500 56.150 Passiver

Egenkapital EK primo 806.496
Studietur 5 Årets resultat -6.100 800.397
Udgifter Studietur 267.766 -320.000 0
Indtægter Deltagerbetaling og tilskud 273.679 5.913 320.000 0 Kreditorer Revision, anslået 7.500

Forudbetaling af støtte mv 350 7.850
Racobao
Udgifter Workshops og Obel camps 86.498 -100.300 -64.514 PASSIVER I ALT 808.247
Indtægter Tilskud fra Obel fonden 0 -86.498 100.300 154.360

SED
Udgifter Small Enterprise Developm. 8.562 -10.000 -9.808
Indtægter Øremrk. indt. 12.000 3.438 10.000 10.000

Generelle aktiviteter
2 Udgifter Projektgenerelle omk. 35.488 -19.000 -33.148

Indtægter Gaver & gavebreve 81.861 40.000 81.451
Kollekt, foredrag mv. 2.225 84.086 48.597 2.000 1.842

DÆKNINGSBIDRAG - RESULTAT VED AKTIVITETER -8.943 11.300 126.992

Administration
3 Udgifter Adm. Danmark & Uganda 105.552 -103.000 -117.485

Differencer (Valuta og afrund) 1.422 106.974 0 -1.569
4 Indtægter Kontingenter 42.825 47.500 45.600

Tipstilskud 66.992 65.000 67.293
Renter 0 109.817 2.843 0 28

INDTJENINGSBIDRAG - RESULTAT EFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER -6.100 20.800 120.858

Skoleprojekter

Masomo Projekt

Side 1 af 2 Regnskab2018 20180517 LR V2.xlsx

BØRN I AFRIKA
Regnskab pr. 20181231

17-05-2019

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN NOTER TIL BALANCEN

Note 1 Masomo Projekt Note 5 Egenkapitalen primo er øremærket således
Udgifter Skolepenge og uniformer mm. 318.627 Studietur 0

Anden uddannelse 26.739 Racobao 89.846
Medicin 4.975 Masomo 315.274 405.120
Personlig støtte 43.881
Udstyr (bla solceller) 57.482 Ikke øremærket, primo 401.176 806.496
Byggeri og vedligehold 304.604
Anden støtte 2.747 Egenkapitalen ultimo er øremærket således
Betalt i Danmark 5.011 Studietur 5.913
Gebyrer 2.943 767.010 600.000 718.776 Racobao 3.348

Masomo 283.753 293.014
Note 2 Projektgenerelle omkostninger

Tilsynsrejser inkl. ophold 10.636 -11.700 10.372 Ikke øremærket, ultimo 507.383 800.397
Løn og vederlag, UG 40.898 -37.200 39.310
Transport, bil etc., UG 19.442 -7.300 16.615
½ bogføres på adm. -35.488 35.488 37.200 -33.148

Note 3 Administration
Revison, UG 2.526 -2.500 2.830
Admin, UG 18.158 -12.300 25.281
Husleje, UG 6.678 -9.500 5.576
Revision, DK 7.688 -7.500 7.625
Div. administration, DK 12.465 -7.500 7.570
Bank-gebyrer mv. 3.813 -1.500 3.250
Medlemsblad, DK 18.618 -24.000 31.470
Repræsentation, DK 118 -1.000 735

2 ½ projektgenerelle omkostn. 35.488 105.552 -37.200 33.148

Note 4 Kontingenter
Singlekontingent, 210 stk 21.000 17.500 175 stk Opgørelsesmæssigt er der i 2018 = 210 + 161*2 = 532 medlemmer
Familiekontingent, 161 stk 24.150 45.150 30.000 200 stk Tilsvarende var der i 2017 = 202 + 181*2 = 564 medlemmer

Side 2 af 2 Regnskab2018 20180517 LR V2.xlsx
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BØRN I AFRIKA
Regnskab pr. 20181231

17-05-2019

RESULTATOPGØRELSE FOR BØRN I AFRIKA 1.1.2018 - 31.12.2018 BALANCE FOR BØRN I AFRIKA PR. 31.12.2018

Note Budget 2017 Note Aktiver
Udgifter Driftstilskud Bukoto School 20.548 -22.200 -22.989 Beholdning DK Masomo konti 272.500

Pearl Choir støtte 49.263 -53.900 -67.803 Øvr. konti i DK inkl. MPay 506.245 778.745
Blyantsprojekt 50.525 -49.200 -107.885
Anden støtte til uddannelse 73.869 194.205 -94.400 -101.515 Beholdning UG BiA beholdning UG 7.847

Indtægter Skolesponsorater mv. 205.480 11.275 208.000 207.890 Masomo beholdning UG 11.253 19.100 797.845

Mellemregninger Studietur 10.402
1 Udgifter Skolepenge, vedligehold oma. 767.011 -600.000 -718.776

Indtægter Øremrk. gaver 735.739 -31.272 600.000 830.363 AKTIVER I ALT 808.247

Husbygningsprojekt
Udgifter Bygningsudgifter 11.986 -34.500 -88.626
Indtægter Øremrk. indt. 51.590 39.604 34.500 56.150 Passiver

Egenkapital EK primo 806.496
Studietur 5 Årets resultat -6.100 800.397
Udgifter Studietur 267.766 -320.000 0
Indtægter Deltagerbetaling og tilskud 273.679 5.913 320.000 0 Kreditorer Revision, anslået 7.500

Forudbetaling af støtte mv 350 7.850
Racobao
Udgifter Workshops og Obel camps 86.498 -100.300 -64.514 PASSIVER I ALT 808.247
Indtægter Tilskud fra Obel fonden 0 -86.498 100.300 154.360

SED
Udgifter Small Enterprise Developm. 8.562 -10.000 -9.808
Indtægter Øremrk. indt. 12.000 3.438 10.000 10.000

Generelle aktiviteter
2 Udgifter Projektgenerelle omk. 35.488 -19.000 -33.148

Indtægter Gaver & gavebreve 81.861 40.000 81.451
Kollekt, foredrag mv. 2.225 84.086 48.597 2.000 1.842

DÆKNINGSBIDRAG - RESULTAT VED AKTIVITETER -8.943 11.300 126.992

Administration
3 Udgifter Adm. Danmark & Uganda 105.552 -103.000 -117.485

Differencer (Valuta og afrund) 1.422 106.974 0 -1.569
4 Indtægter Kontingenter 42.825 47.500 45.600

Tipstilskud 66.992 65.000 67.293
Renter 0 109.817 2.843 0 28

INDTJENINGSBIDRAG - RESULTAT EFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER -6.100 20.800 120.858

Skoleprojekter

Masomo Projekt
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NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN NOTER TIL BALANCEN

Note 1 Masomo Projekt Note 5 Egenkapitalen primo er øremærket således
Udgifter Skolepenge og uniformer mm. 318.627 Studietur 0

Anden uddannelse 26.739 Racobao 89.846
Medicin 4.975 Masomo 315.274 405.120
Personlig støtte 43.881
Udstyr (bla solceller) 57.482 Ikke øremærket, primo 401.176 806.496
Byggeri og vedligehold 304.604
Anden støtte 2.747 Egenkapitalen ultimo er øremærket således
Betalt i Danmark 5.011 Studietur 5.913
Gebyrer 2.943 767.010 600.000 718.776 Racobao 3.348

Masomo 283.753 293.014
Note 2 Projektgenerelle omkostninger

Tilsynsrejser inkl. ophold 10.636 -11.700 10.372 Ikke øremærket, ultimo 507.383 800.397
Løn og vederlag, UG 40.898 -37.200 39.310
Transport, bil etc., UG 19.442 -7.300 16.615
½ bogføres på adm. -35.488 35.488 37.200 -33.148

Note 3 Administration
Revison, UG 2.526 -2.500 2.830
Admin, UG 18.158 -12.300 25.281
Husleje, UG 6.678 -9.500 5.576
Revision, DK 7.688 -7.500 7.625
Div. administration, DK 12.465 -7.500 7.570
Bank-gebyrer mv. 3.813 -1.500 3.250
Medlemsblad, DK 18.618 -24.000 31.470
Repræsentation, DK 118 -1.000 735

2 ½ projektgenerelle omkostn. 35.488 105.552 -37.200 33.148

Note 4 Kontingenter
Singlekontingent, 210 stk 21.000 17.500 175 stk Opgørelsesmæssigt er der i 2018 = 210 + 161*2 = 532 medlemmer
Familiekontingent, 161 stk 24.150 45.150 30.000 200 stk Tilsvarende var der i 2017 = 202 + 181*2 = 564 medlemmer
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Giv en gave til Børn i Afrikas arbejde - og få skattefradrag

BRUG NETBANK

Børn i Afrika - kontingent, skoleprojekter, husbyggeprojektet, gaver: Reg. /kontonr: 2348 5906851158

Masomo - støtte til handikappede, medicin, skolegang, møbler: Reg./kontonr: 2348 6448983690

HUSK altid at skrive formål, f.eks. ”kont” for kontingent eller blot ”gave” og gerne BiA-nr. eller CPR-nr. i teksten. Har du skole-
sponsorat eller giver gaver er dit CPR-nr. nødvendigt for at Børn i Afrika kan indberette beløbet til Skat. Send i forbindelse med 
første indbetaling en mail med CPR-nr. og navn, adresse og tlf. til os på borniafrika@gmail.com (Hvis du ikke ønsker at skrive dit 
CPR-nr., så skriv dit navn og gerne fødselsdato på indbetalingen). 

BRUG MobilePay 
 tlf. 410067
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BUDGETFORSLAG FOR BØRN I AFRIKA 1.1.2020 - 31.12.2020

Skoleprojekter Udgifter Sponsorater Bukoto School 19.500
Pearl Choir Children support 56.600
Penalhusprojekt 64.500
Sponsorater andre skoler 103.200 243.800

Indtægter Skolesponsorater mv. 205.000 -38.800

Masomo Project Udgifter Masomo aktiviteter 600.000
Indtægter Øremrk. gaver 600.000 0

Husbygningsprojekt Udgifter 1 hus 36.150
Indtægter Øremrk. indt. 36.150 0

Racobao workshops Udgifter 1 dags camps 25.500
Indtægter Tilskud fra sponsor 0 -25.500

SED Udgifter Small Enterprise Developm. 10.900
Indtægter Øremrk. indt. 10.000 -900

Andre aktiviteter Udgifter Projektgenerelle omk. 37.750
Indtægter Gaver & gavebreve 80.000

Andre generelle bidrag 0
Kollekt, foredrag, varesalg 2.000 82.000 44.250

Administration Udgifter Danmark & Uganda 109.350
Indtægter Kontingenter 47.500

Tipstilskud 65.000 112.500 3.150

RESULTAT -17.800
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Vil du være med til at skabe håb for verdens fattigste og mennesker i nød og støtte  
Folkekirkens Nødhjælp, som er samarbejdspartner med Børn i Afrika, kan du sende  

din donation til bank/giro: 4183-605 2800 mrk. 500049 eller MobilePay 2020

BØRN I AFRIKA
Richard Mortensens Vej 170
DK-2300 København S

Tlf. +45 5281 5264
CVR: 2801 8754 - ISSN: 1904-6308
www.borniafrika.dk
born iafrika@gmail.com

Ansvarshavende redaktør: Karsten Dam.  Webansvarlig og layout: Erik Foged. Forside: Karsten Dam. Tryk: PRinfoTrekroner A/S

BESTYRELSE

Karsten Dam, formand - tlf. 2990 5009 - karstendam30@gmail.com 
Birgitte Bech, næstformand - tlf. 2617 9710 - bech.birgitte@gmail.com
Flemming Nielsen, kasserer - tlf. 2224 5214 - flemmings@mail.dk     
Erik Foged, sekretær og medlemsblad - tlf. 2856 0954 - erik@efoged.dk
Anne Møller-Andersen,  bestyrelsesmedlem - tlf. 5190 0160 - anne@moeller-andersen.dk
Kristin Espedal,  bestyrelsesmedlem - tlf.  6184 9693 - kristin@espedal.dk
Kathryn Tegner,  bestyrelsesmedlem - tlf. 6133 8077 -  kat.tegner@gmail.com
Jonna Kildebogaard, bestyrelsesmedlem for Masomo  - tlf. 2536 9413 –  jonna@kildebogaard.dk
Suppleanter: Lars Ravn, Elise Reinseth Foged og Jan Kildebogaard

SED-rapport fra Uganda

Vores SED-projekt handler om at give fattige familier mulighed for at tjene lidt penge på en eller anden form for forretning. 
Vi har hjulpet 40 børn i alt og i månederne maj til juli 2019 fik i alt 19 børn glæde af projektet. De var mellem 8 og 16 år og 7 
fik en ged, 11 fik ænder og en enkelt fik en kalkun. Mange af børnene har succes med at få gedekid eller ællinger som der-
næst kan sælges.

Rapporten kan hentes på www.borniafrika.dk/pdf/SEDreport2019.pdf - (rapporten er på engelsk)



ALLE 
GODE 

GAVER

HØSTINDSAMLING 2019
Del med verdens fattigste

MobilePay: 646464

SMS høst100 til 1911 og giv 100 kroner* 

Netbank/giro: 4183 605 2800 mrk: Høst

nødhjælp.dk/høst
* sms-tjenesten udbydes af Folkekirkens Nødhjælp

’Alle gode gaver 
de kommer ovenned’ 

minder os om at værdsætte høsten 
som en del af Guds skaberværk.  

Har vi overskud,
er det måske let at glemme, 

at alt har værdi.  
Men hvor høsten er knap, 

må alt bruges med omtanke. 

Undgå derfor madspild og 
giv en gave til mennesker i nød.


