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1/3 af alt mad ender i 
skraldespanden. 
Samtidig sulter flere end 800 mil-
lioner mennesker. Vær med til at 
gøre en forskel. 

Meld dig som arrangør af 
‘Fællesspisning mod madspild’ i 
dit lokalområde.

Vi smider mad ud, mens andre sulter. 
På samme tid er produktionen af 
fødevarer en stor CO2-belastning. Det 
er med til at skabe klimaforandringer, 
som rammer hårdest i verdens fattigste 
lande. 

Derfor stiller Folkekirkens Nødhjælp 
skarpt på madspild i anledningen af 
FN’s internationale madspildsdag d. 29. 
september. 

Som arrangør modtager du et færdigt 
koncept klar til brug. 

Vi sørger for plakater, sjove aktiviteter 
og stof til debat – alt sammen klar 
til brug. Du skal blot koncentrere dig 
om det lokale arrangement, det gode 
værtskab, maden og fællesskabet.

www.nødhjælp.dk/modmadspild 

FÆLLESSPISNING 
MOD MADSPILD
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Af Karsten Dam - karstendam30@gmail.com - formand, Børn i Afrika

Husbyggeprojektet
På bagsiden ser du opslaget om ”Et hus til George og Edunas” 
– to bedsteforældre der tager sig af 7 børnebørn. Desværre 
fik vi ikke solgt ret mange anparter i sidste nummer af bladet 
og derfor fortsætter vi salget og håber at flere vil overveje at 
købe en anpart. På forhånd tak!

Jubilæum??
Vi har tidligere fortalt at Børn i Afrika har 25-års jubilæum 
i år. Dog har vi ved at grave i annalerne fundet ud af at for-
eningen først blev etableret i starten af 1998. Det betyder at 
jubilæet først er i starten af 2023. Forårsnummeret af bladet 
vil derfor give et historisk tilbageblik gennem de sidste 25 år i 
foreningen. Forhåbentlig vil vi også planlægge et jubilæumsar-
rangement med forskellige programpunkter. Mere om det i de 
kommende numre af bladet.

Dette nummer af bladet
får du kun i elektronisk form. Vi gør det for at spare på tryk-
keudgifterne og håber at du alligevel giver dig tid til at nærlæse 
artiklerne. Du finder artikler fra Uganda om de projekter vi 
har gang i, og hvor vores medarbejder Josephine Nakanwagi 
fortæller om de aktiviteter der har været det sidste halve år. 
Et af vore danske medlemmer bor i Uganda og har startet 
virksomhed her – læs artiklen om og af Søren Ahrenkiel og 
hans familie. Som sædvanligt også nyt fra Masomo.

Studietur 2023
Vi har nu lagt os endeligt fast på tidspunktet for næste års 
studietur til Uganda. Det bliver i ugerne 41 og 42 – dvs fra om-
kring fredag d. 6. oktober til omkring lø/sø d. 21. eller 22. ok-
tober. Programmet er ikke klar endnu, men interesserede kan 
rette henvendelse til formanden karstendam30@gmail.com.

Generalforsamling 2022
Dette års generalforsamling finder sted mandag d. 31. oktober 
kl. 19 i Vangede Kirkes lokaler, Vangedevej 50, 2820 Gentofte. 
Som sædvanligt slutter vi med et informativt indlæg når selve 
generalforsamlingspunkterne er vel overståede. Vi får besøg af 
tidligere sygeplejerske Bodil Lund som har arbejdet mange år 
i Uganda - også lige efter Amin-tiden.

1998-2023
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Af Søren Ahrenkiel, medlem af BiA

I 1995 blev jeg frivillig medarbejder på et projekt i Tanzania, 
syd for Dar Es-Salaam. Det var finansieret af ansatte i et stør-
re dansk teleselskab og gik ud på at skaffe undervisningsma-
teriale og skoleadgang for fattige børn på 3 skoler. På mange 
måder mindede projektet om de ting som Børn i Afrika også 
gør: skaffe skolematerialer, hjælpe med skoleuniformer, istand-
sætte bygninger, hjælpe skolerne med at skaffe indtægter, hol-
de møder med forældrene, forhandle med myndighederne og 
sende information til sponsorerne i Danmark.

Projektet kørte frem til 2005, men gav mig inspiration til at 
fortsætte mit virke i Afrika. Jeg støttede derefter på forskellig 
måde arbejdet med afrikanske børn og i 2020 blev jeg med-
lem af Børn i Afrika. 

Familien
Jeg er gift med ugandiske Celiah Natteero og i 2020 stoppe-
de jeg mit arbejdsliv i Danmark og er nu flyttet til Entebbe i 
Uganda. Danmark er dermed blevet mit ”sommerferieland”. 

EN DANSK PENSIONISTEN DANSK PENSIONIST
I UGANDAI UGANDA

Familien består desuden af to børn på 13 og 15, samt en sto-
resøster på 21 der læser på universitetet. 

I Uganda fik jeg mulighed for at starte selvstændig virksom-
hed, hvilket altid har været min drøm. Jeg indgik et samarbejde 
med en anden dansker om eksport af vanilje og produktion af 
chokolade – alt ud fra lokalt producerede og økologiske råvarer.

Starten blev lidt vanskelig på grund af Covid19. Vore egne 
børn måtte undervises hjemme foran computeren og de ugan-
diske skoler blev lukket ned i næsten 2 år. Langsomt er livet 
nu igen ved at normalisere sig.

Virksomheden
Vi har i dag 15 lokalt ansatte i en lokalt lejet bolig der er om-
dannet til en fabrik, hvor chokolade laves fra bunden. Vaniljen 
høstes delvist på egne marker, men opkøbes også hos lokale 
farmere. Både arbejdsforhold og løn er baseret på de samme 
principper som i Danmark, dog er lønnen lavere, men de fle-
ste er fastansatte og kan eksistere på lønnen. 
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Min hustru Celiah driver en dametøjsbutik i centrum af 
Kampala, hvor hun sælger tøj, smykker og en masse andet 
som dels er produceret af hende selv, men også af kvinder der 
undervises i butikken. 

Collectice Glow
Celiah er født i Kyotera i Rakai-distriktet (hvor også BiA har 
et stort engagement). Hun er selvlært udøvende kunsthånd-
værker der syr, strikker, hækler, laver smykker og meget mere. 
Derudover er hun en af lederne i NGO-organisationen Collec-
tive Glow, der især henvender sig til kvinder og piger. Hoved-
aktiviteten er afholdelse af workshops hvor især hip-hop dans 
indgår. Dansen er en god måde at samle interesserede piger, 
og samtidig benyttes lejligheden derefter til at behandle em-
ner som hygiejne, mental velvære, rettigheder og kønsbaseret 
vold. Drenge og mænd er også velkomne til at deltage i disse 
workshops. Collective Glow arrangerer også et træningspro-
gram, hvor kvinder to gange månedligt dygtiggør sig i sund 

madlavning, håndarbejde og at drive en indtægtsgivende 
virksomhed. Det hele drives af 4 frivillige kvinder og 4 piger 
der går til hånde med det praktiske. Indtil videre er der ikke 
skaffet fonds- eller andre udefra kommende midler. Målet for 
Collective Glow er blandt andet: at opbygge et stærkt og sup-
porterende netværk, at indgyde deltagerne selvtillid og mod, 
samt at give dem et trygt sted, hvor de kan sige deres mening.
Læs eventuelt mere på Instagram: https://www.instagram.
com/she_is_hiphop

Vore fremtidsønsker er at udvide chokolade-virksomheden 
og samtidig prioritere økologi og beskæftigelse højt. Celiah 
fortsætter sit NGO-arbejde i Collective Glow.

Til højre: Søren Ahrenkiel med de ansatte i chokoladevirksomheden-
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Men først lidt baggrundsinformation om the Pearls:
I 2010 blev en gruppe på 18 børn i alderen 7 til 10 år udvalgt 

i Lira, Amuria, Soroti og Lyantonde. De øvede i 6 måneder og 
i 2011 rejste de til Danmark og lavede koncerter flere steder 
med det formål at underholde publikum med musik, dans og 
skuespil samtidig med at de skaffede medlemmer og samle-
de penge ind til Børn i Afrika. I over 10 år har Børn i Afrika 
sikret, at disse børn har fået den bedste uddannelse – alt efter 
hvad deres evner rakte til. Dette er gjort ved at betale for dem 
på gode skoler, give dem skoleudstyr og sørge for at de udvik-
lede færdigheder, som senere kunne skaffe dem et levebrød.

 
Workshoppen i april 2022 omfattede hovedsageligt to 
aktiviteter:
For det første prøvede man i år - i modsætning til tidligere 
workshops - noget nyt, nemlig at lade hver af the Pearls selv 
udfylde et spørgeskema, hvor de skulle svare på en række 
spørgsmål vedrørende bl.a. deres forhold til Børn i Afrika, hvad 
de havde lært og hvilke fordele og ulemper, der havde været, 
ved at være med i the Pearls samt lave en selv-evaluering af 
deres personlige udvikling fra de kom med i the Pearls til nu.

I deres svar på spørgeskemaet oplyser the Pearls bl.a., at 
de, siden de kom med i projektet i 2011, har lært:
• at have overskud til at hjælpe andre og tage sig af dem 

som er i nød 
• at gå efter at få succes i livet,
• at være loyal og oprigtig, 
• at aldrig give op og altid tænke positivt, 
• at være Gud hengiven,
• at være stærk i enhver situation,
• at være fokuseret,
• at være kreativ og innovativ,
• at være taknemmelig,
• at opføre sig ordentligt,
• at være social og tale højt og tydeligt, når man er sam-

men med andre,
• at være ansvarlig og respektfuld overfor andre,
• at man godt kan ændre sig og blive et bedre menneske,
• at altid dele selv det lidt, man har, med andre.

THE PEARLS WORKSHOP APRIL 2022
Fra den 22.-25. april 2022 afholdt Børn i Afrika en workshop på kontoret i Wakiso med det formål at 
lave en dybdegående analyse af modtagerne af the Pearls sponsorater siden 2011.

På grundlag af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen har 
Børn i Afrika kunnet lave en informeret og detaljeret evalue-
ring af projektet og konkludere, at det har bidraget positivt til 
fremtidsudsigterne for modtagerne af the Pearls sponsorater. 
Herunder kunne man i forbindelse med workshoppen konsta-
tere, at alle i The Pearls, bortset fra en enkelt som var blevet 
gravid, gjorde fremskridt med deres akademiske uddannelser.

For det andet blev der afholdt en række undervisningstimer 
med temaet ”At gøre en forskel i livet”. I disse undervisnings-
timer fik hver deltager mulighed for at dele sine personlige er-
faringer fra livet i og udenfor skolen og fortælle, hvordan net-
op han eller hun kan gøre en forskel. Man kunne med glæde 
konstatere at deltagerne i undervisningstimerne udviste stor 
beslutsomhed, modenhed og selvsikkerhed, når de holdt de-
res indlæg, og at de frit delte deres tanker og gav gode råd til 
hinanden. I den praktiske del af undervisningstimerne lærte 
deltagerne at fremstille flydende sæbe, bage og lave forskel-
lige retter. Det var tydeligt, at alle deltagere var meget aktive 
i undervisningen, hvilket gjorde det nemt for dem at forstå og 
lære det der var på programmet. Endelig fik deltagerne mulig-
hed for at møde og stille spørgsmål til biskop Morris Bukenya, 
som er formand for Børn i Afrika i Uganda.

Oversat og bearbejdet af Mette Herskind
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Børn i Afrika har under mottoet ”Elsk miljøet, frem korrekt 
affaldshåndtering” afholdt sin første workshop om affalds-
håndtering for skoler i Kaliro. Formålet var at uddanne ele-
verne i korrekt affaldshåndtering og genbrug af affaldsmate-
rialer og dermed fremme ordentlig affaldshåndtering i såvel 
skolerne som samfundet i øvrigt særligt blandt de unge, som 
jo er dem, der i det lange løb skal være ansvarlige for at sikre 
et godt, rent miljø. Seks skoler deltog i workshoppen, der var 
udformet som en konkurrence mellem skolerne.

I workshoppens første fase fik alle skolerne besøg af områ-
dekoordinatoren og blev introduceret til korrekt affaldshåndte-
ring. Der blev dannet   affaldshåndteringsklubber på skolerne, 
med mellem 30-50 deltagere. Skolerne blev opfordret til selv 
at komme op med forskellige gode affaldshåndteringsmeto-
der og til at lave affaldshåndteringsbudskaber, digte, tegnin-
ger og artikler. Hver af skolerne valgte lærere, der skal have 
særligt ansvar for skolens undervisning i affaldshåndtering. 
Endelig blev skolerne uddannet i, hvordan man laver gødning, 
og hvordan man opretter skolehaver, herunder blev skolerne 
forsynet med grøntsagsfrø.

I workshoppens anden fase blev der nedsat et bedømmel-
sesudvalg med Kaliro-distriktets øverste undervisningsan-
svarlige som overdommer. Bedømmelsesudvalget tog rundt 
på hver af de seks skoler og bedømte deres resultater på ni 
parametre, bl.a. hvor rent og pænt der så ud på skolens områ-
de, bortskaffelse af affald, skolehaver, genbrugte produkter 
og elevinvolvering. Hver kategori blev bedømt på en skala fra 
0-15 point. De enkelte skoler fik mellem 35-82 point. Der var 
præmier og deltagercertifikater til alle skoler. Den vindende 

BØRN I AFRIKAS WORKSHOP OM 
AFFALDSHÅNDTERING 2022

skole vandt ti plastikstole til lærerværelset, to høstsegl, en 
machete og fem hakker.

I workshoppens tredje fase var den vindende skole vært 
for det afsluttende arrangement, hvor fem deltagere fra hver 
skole præsenterede deres sange og digte og konkurrerede i en 
quiz om affaldshåndtering. Der blev også udvekslet erfaringer 
omkring, hvordan man kan bruge nedbrydeligt organisk og 
animalsk affald til gødning, som er med til at give gode høst-
udbytter; hvordan man kan fremstille bolde, måtter og reb af 
plastikposer, gamle myggenet og bananfibre, dørmåtter af 
flaskekapsler og vandkander af plastikflasker; samt hvordan 
man kan spare energi i forbindelse med madlavning. Erfarin-
gerne viste, at ingen affaldsmaterialer er ubrugelige, og at det 
derfor et vigtigt at indsamle og sortere dem, så de kan genbru-
ges eller blive en indtægtskilde. 

Det afsluttende arrangement blev overværet af mere end 200 
gæster omfattende både elever, forældre, lærere og repræsen-
tanter fra skolemyndighederne. Den lokale radiostation Baba 
FM dækkede begivenheden og udbredte dermed kendskabet 
til korrekt affaldshåndtering til en bredere kreds.

Alle deltagende børn fik gaver i form af hygiejnesæt med 
tandbørster, negleklippere, lommetørklæder og kamme, samt 
t-shirts med affaldshåndteringsslogans. 100 børn fra de yngste 
klasser fik skoletasker. Fem elever fik skoleuniformer. Nogle 
af de deltagende forældre og lærere svarede på quiz-spørgs-
mål og vandt kuglepenne og blyanter som præmier. Alle del-
tagere i arrangementet var meget glade for at have været med.

Så på trods af en række udfordringer må Børn i Afrikas af-
faldshåndteringsworkshop 2022 siges at have været en succes.

Oversat og bearbejdet af Mette Herskind
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Josephine har sendt nyt vedrørende Blyants-
projektet, som i år har 15-års ”jubilæum”.

Som det vil være vores læsere bekendt er Blyantsprojektets 
hovedformål at uddele skoleudstyr som blyanter, kuglepenne, 
hæfter, skoletasker, geometrisæt, bolde, idrætstøj og sidst men 
ikke mindst hygiejnebind til værdigt trængende elever udvalgt 
af de enkelte skoler med henblik på at gøre det muligt for disse 
børn at blive ved med at gå i skole og få sig en uddannelse og 
dermed en lysere fremtid. 

Blyantsprojektet dækker nu hele 30 skoler i Wakiso, Lyan-
tonde og Kaliro, hvor man har kunnet konstatere, at projektet 
rent faktisk reducerer fraværsprocenten blandt eleverne.

Nogle af skolerne er endvidere begyndt at servere frokost 
for eleverne midt på skoledagen ved hjælp af fødevareuddelin-
ger fra Blyantsprojektet.

Blyantsprojektets stadige udfordring er, at antallet af fattige 
og værdigt trængende børn i området langt overstiger projek-
tets ressourcer, og at der derfor er børn, som projektet ikke når 
ud til med den nødvendige hjælp og støtte. 

Et særligt problem som Josephine nævner er børn, som er 
så fattige, at de ikke har noget tøj og derfor nærmest kommer 
nøgne i skole. Her er der behov for, at projektet i videre omfang 
kan hjælpe med skoleuniformer, som imidlertid er meget dyre.

Josephine afslutter med en varm tak til donorerne fra Børn 
i Afrika i Danmark for deres utrættelige indsats med at skaffe 
midler til Blyantsprojektet gennem 15 år.BL
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Oversat og bearbejdet af Mette Herskind
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Af Jonna Kildebogaard

I lange perioder under Coronaen var skolerne lukkede. Eleverne i kandidatklasserne P7, S4 og S6 
måtte fortsætte i skole, mens andre skoler underviste illegalt.

For de største piger på øerne i Victoriesøen fik nedlukningen store konsekvenser. Der er fundet 
omkring 25 – 30 gravide teenagere eller teenagemødre - helt ned til 13 år. Disse piger har brug for 
sikkerhed, støtte og uddannelse.

På hovedøen Kalangala er de lokale myndigheder gået ind i opgaven. De ønskede at finde en 
grund og bygge et hus, hvor alle pigerne kunne bo, men den løsning var der ikke økonomi til. En 
anden mulighed var øens fængsel, men det er ikke et sted for de unge piger.

På øen har M-Lisada allerede et hjem, som Masomo købte, og som Rotary Langelinie renoverede 
og udbyggede. Der vil man nu finde plads til mødre og børn sammen med de forældreløse børn, som 
allerede bor der. For at sikre pigerne, er de lokale indbyggere ved at bygge en mur omkring hjemmet. 

Når alt er på plads, er planen, at pigerne kan få en uddannelse og dermed klare sig selv og deres 
børn, men økonomien er det største problem. Der skal købes senge, tæpper, madrasser, tøj, toilet-
sager, mad, medicin og meget andet.

Masomo ønsker at støtte hjemmet med den nye aktivitet, og håber, at det bliver muligt.

.

Gravide teenagere 
og teenagemødre på 
Kalangala

Centeret på Kalangala hvor de gravide 
piger og teenagemødrene skal bo.

Køjesengene skal samles så der kan 
blive plads til mange
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Af Jonna Kildebogaard

Børnehjemmet M-lisada modtager typisk gadebørn, 
der ikke har nogen opdragelse eller rollemodeller. 
Hjemmet bruger musikken som et vigtigt pædago-
gisk virkemiddel, men der er også behov for at give 
børnene viden og holdninger om helt dagligdags em-
ner. I Uganda er mange emner tabu - især for børn, 
og derfor ligger der en opgave i at informere dem.
Børnehjemmet M-Lisada afholdt en ugelang camp 
(workshop) for de mest udsatte børn den 25. april 
2022. Formålet var dels at give børnene færdighe-
der inden for børnehjemmets egne aktiviteter, dels 
at gøre børnene bevidste om en række almenmen-
neskelige emner, som fx (seksuelt) misbrug, hygi-
ejne, husholdning og naturbeskyttelse. Masomo 
bidrog med støtte til mad og medicin.

Der deltog 198 børn, fordelt med 105 drenge og 93 
piger i alderen 7 – 19 år. De kom fra følgende områder:

• 37 børn kom fra området omkring skolen i 
Bombo,

• 83 børn fra slummen i Katwe og børnehjem-
met M-Lisada,

• 43 børn fra Kalangala, og
• 35 børn blev hentet fra ungdomsfængslet Kampiringiha 

(Juvenile Detention Center ). Fordi det foregik på et lukket 
område med 24 ansatte, fik de lov at deltage.

På campen blev børnene inddelt i 14 blandede grupper, så børn 
med forskellige baggrunde kunne lære af hinanden. Samti-
digt fik de mulighed for at fortælle om deres erfaringer, så de 
følte at de blev hørt.

Oplysningscamp for gadebørn

Denne (første) camp var en stor succes, og her er nogle af bør-
nenes udtalelser:

”Jeg lærte, at nogle dele af kroppen er private og ikke skal 
ses af alle”

”Jeg lærte, at jeg ikke skal opholde mig på et hemmeligt 
sted med en person af det modsatte køn”

”Jeg lærte, at hvis jeg ser et barn i fælles-
skabet, som bliver seksuelt misbrugt, kan 
jeg rapportere det til enten de ældre, lokale 
ledere, M-lisada eller politiet”,

”Jeg var meget motiveret, da politiet kom og 
underviste os på campen”

”At lære at læse noder var det bedste, jeg 
bragte med mig”

”Den fælles koncert var det bedste øjeblik 
for mig”

”Jeg optrådte til koncerten, og jeg var meget 
glad for at være en del af dem, der gjorde det 
til en succes”.

M-lisada søger nu støtte til at afholde yderlige-
re 1-2 camps, og Masomo vil forsøge at skaffe 
den nødvendige finansiering til det

Så er der gang i musikken på campen

Gruppearbejde i campen
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Indkaldelse til generalforsamling mandag d. 31. oktober 2022 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 12. 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. Masomo udpeger et medlem af bestyrelsen for 1 år.
12. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger.

Kun medlemmer af foreningen, der 
har betalt kontingent for 2022 er 

adgangsberettigede. Kontingent kan 
evt. betales samme aften.

Efter de officielle punkter vil tidligere 
sygeplejerske Bodil Lund fortælle om 
sine mange år i Uganda - også efter 

Amin og Obote.

Resultatopgørelse for Børn i Afrika 01.01.2021-31.12.2021 Balance for Børn i Afrika pr. 31.12.2021

Note Indtægter Note Udgifter Note Aktiver
Skolesponsorater 167.830     Skolesponsorater Beholdning DK

Sponsorater Bukoto School 1.751         Masomo konti 202.627     
Masomo 908.771     Pearl Choir Children Support 75.009       Øvr. Konti i DK inkl. Mpay 558.083     

Sponsorater andre skoler 33.730       I alt 760.710     
Blyantsprojekt 400            Projektudgifter 24.711       

Beholdning UG
Husbygningsprojekt 52.700       Masomo BIA beholdning UG 3.243         

1 Aktivitet 621.976     Studietur beholdning UG 5.123         
Fonde 18.000       Projektudgifter 3.353         Masomo beholdning UG 96.001       

I alt 104.367     
Gaver og Gavebreve 71.097       Blyantsprojekt

Aktivitet 22.276       Tilgodehavender
Kontingenter 42.850       2 Projektudgifter 6.178         Studietur 5.400         

I alt 5.400         
Tipstilskud 68.109       Husbygningsprojekt

Aktivitet 96.490       AKTIVER I ALT 870.477     
INDTÆGTER I ALT 1.329.757  2 Projektudgifter 6.178         

Continuous Skills Program Passiver
Aktivitet 19.974       Egenkapital

2 Projekudgifter 3.089         4 Egenkapital primo 576.004     
Årets resultat 286.472     

Madbidrag og julegave Ialt 862.477     
Aktivitet 30.289       

2 Projektudgifter 3.089         Kreditorer
Revision (anslået) 8.000         

2 Administration Uganda 53.985       Forudbetaling af støtte mv. -             
Ialt 8.000         

Administration Danmark
3 Administration 22.189       PASSIVER I ALT 870.477     

Tilsynsrejse -             
Medlemsblade 19.019       

UDGIFTER I ALT 1.043.285  

ÅRETS RESULTAT 286.472     

Noter til resultatopgørelse Noter til balancen

Note 1 Masomo Note 4 Egenkapital primo
Skolepenge, uniformer mm. 38.714,00 Masomo 14.786       
Anden uddannelse 39.221,00 Studietur 10.524       
Medicin 30.540,00 Tipdsmidler 65.857       
Personlig støtte 193.388,00 Ikke øremærket 484.837     
Udstyr (fx solceller) 73.056,00 576.004     
Byggeri og vedligehold 183.215,00
Gaver fra sponsorer 44.532,00 Egenkapital ultimo
Madagaskar 18.646,02 Masomo 298.628     
Ikke kategoriseret 664,07 Studietur 10.524       

621.976     Ikke øremærket 561.325     
Revisor 8.000-  

Note 2 Projektugifter 862.477     
Transportudgifter 11.839       
Løn 49.937       

61.776       

Skolesponsorater 40%
Blyantsprojekt 10%
Husbyggeri 10%
Continuous Skills Program 5%
Madbidrag og julegave 5%
Administration 30%

Note 3 Administration
Revisor 8.000         
Abonnomenter/kurser 1.200         
Forsikring 2.396         
Software 5.886         
Differencer 762-  
Diverse adm 1.640 
Renteudgifter 1.904 
Gebyr Bank 1.925 

22.189       

Budget 2023 og årsrapport ud-
sendes pr mail sammen med ind-
kaldelse til generalforsamlingen i 
starten af oktober
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Resultatopgørelse for Børn i Afrika 01.01.2021-31.12.2021 Balance for Børn i Afrika pr. 31.12.2021
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Sponsorater Bukoto School 1.751         Masomo konti 202.627     
Masomo 908.771     Pearl Choir Children Support 75.009       Øvr. Konti i DK inkl. Mpay 558.083     

Sponsorater andre skoler 33.730       I alt 760.710     
Blyantsprojekt 400            Projektudgifter 24.711       

Beholdning UG
Husbygningsprojekt 52.700       Masomo BIA beholdning UG 3.243         

1 Aktivitet 621.976     Studietur beholdning UG 5.123         
Fonde 18.000       Projektudgifter 3.353         Masomo beholdning UG 96.001       

I alt 104.367     
Gaver og Gavebreve 71.097       Blyantsprojekt

Aktivitet 22.276       Tilgodehavender
Kontingenter 42.850       2 Projektudgifter 6.178         Studietur 5.400         

I alt 5.400         
Tipstilskud 68.109       Husbygningsprojekt

Aktivitet 96.490       AKTIVER I ALT 870.477     
INDTÆGTER I ALT 1.329.757  2 Projektudgifter 6.178         

Continuous Skills Program Passiver
Aktivitet 19.974       Egenkapital

2 Projekudgifter 3.089         4 Egenkapital primo 576.004     
Årets resultat 286.472     

Madbidrag og julegave Ialt 862.477     
Aktivitet 30.289       

2 Projektudgifter 3.089         Kreditorer
Revision (anslået) 8.000         

2 Administration Uganda 53.985       Forudbetaling af støtte mv. -             
Ialt 8.000         

Administration Danmark
3 Administration 22.189       PASSIVER I ALT 870.477     

Tilsynsrejse -             
Medlemsblade 19.019       

UDGIFTER I ALT 1.043.285  

ÅRETS RESULTAT 286.472     

Noter til resultatopgørelse Noter til balancen

Note 1 Masomo Note 4 Egenkapital primo
Skolepenge, uniformer mm. 38.714,00 Masomo 14.786       
Anden uddannelse 39.221,00 Studietur 10.524       
Medicin 30.540,00 Tipdsmidler 65.857       
Personlig støtte 193.388,00 Ikke øremærket 484.837     
Udstyr (fx solceller) 73.056,00 576.004     
Byggeri og vedligehold 183.215,00
Gaver fra sponsorer 44.532,00 Egenkapital ultimo
Madagaskar 18.646,02 Masomo 298.628     
Ikke kategoriseret 664,07 Studietur 10.524       

621.976     Ikke øremærket 561.325     
Revisor 8.000-  

Note 2 Projektugifter 862.477     
Transportudgifter 11.839       
Løn 49.937       

61.776       

Skolesponsorater 40%
Blyantsprojekt 10%
Husbyggeri 10%
Continuous Skills Program 5%
Madbidrag og julegave 5%
Administration 30%

Note 3 Administration
Revisor 8.000         
Abonnomenter/kurser 1.200         
Forsikring 2.396         
Software 5.886         
Differencer 762-  
Diverse adm 1.640 
Renteudgifter 1.904 
Gebyr Bank 1.925 
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Giv en gave til Børn i Afrikas arbejde - og få skattefradrag
BRUG NETBANK eller MOBILEPAY 410067

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 skolespon-
sorat 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). 

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 2990 5009
CVR: 2801 8754 
ISSN: 1904-6308
www.borniafrika.dk
born iafrika@gmail.com

Ansvarshavende redaktør: Karsten Dam.  Layout: Erik Foged. Forside: Karsten Dam.

BESTYRELSE
Karsten Dam, formand - tlf. 2990 5009 - karstendam30@gmail.com 
Birgitte Bech, næstformand - tlf. 2617 9710 - bech.birgitte@gmail.com
Asta Espedal, kasserer - tlf. 4220 1887 - astaespedal@gmail.com     
Lars Ravn,  bestyrelsesmedlem - tlf. 2488 9183 - larsravn62@gmail.com
Kristin Espedal,  bestyrelsesmedlem - tlf.  6184 9693 - kristin@espedal.dk
Kathryn Tegner,  bestyrelsesmedlem - tlf. 6133 8077 -  kat.tegner@gmail.com
Elsa Tromborg, bestyrelsesmedlem - tlf. 2255 4017 - elsatrom@hotmail.com
Jonna Kildebogaard, bestyrelsesmedlem for Masomo  - tlf. 2536 9413 –  jonna@kildebogaard.dk
Suppleant: Jan Kildebogaaard

Kontingent 2022

Enkeltpersoner 150 kr.
Familier 225 kr. 

Er du ikke medlem endnu?
Ved et medlemsskab er du er med til at sikre foreningens virke og som medlem 
vil du modtage foreningens medlemsblad, der udkommer 3 gange om året. To 
blade med posten og et blad online.  Endvidere er du med til at sikre, at vi som 
organisation fortsat kan opretholde skattefradragsret for gaver og modtage 

tilskud fra tipsmidlerne. 

Vi beder dig indbetale kontingent: 
150,- kr. for enkeltmedlemmer og 225,- kr. for familier.

Overfør beløbet til  reg /kontonr: 2348 5906851158 
eller brug MobilePay 410067. 

Anfør i felt til modtager: 
Dit BiA- eller tlf.nr + KONT + efternavn
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www.borniafrika.dk                   www.facebook.com/borniafrika                  born iafrika@gmail.com

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 Racobao,  har vi skaffet midler til nye huse til 28 familier. 40 anparter á 850 kr. er tilstrækkelige til et solidt 
murstenshus med senge, vandtank, latrin m. bad og køkkenhalvtag (udendørs konstruktioner så man undgår ild og røg inde i huset).

BYG ET HUS  

En anpart koster 850 kr.   

Indbetal på bankkonto 

2348-5906851158

George er over 80 år gammel og lever med sin kone Edunas Kentalo på ca. 64 år i Kasese landsby 
i Lyantonde subdistrikt. De tager sig af 7 børnebørn, der er børn af parrets afdøde sønner. Bør-
nene er mellem 2 og 7 år gamle: Sulainah er 7 år og den eneste som går i skole, Nakato, Kakulu, 
James og Ivan er 6 år, Nabuuma er 7 år og døv, Ronnie er 2 år. I øjeblikket er det kun to af børne-

ne som bor sammen med bedsteforældrene, idet huset er 
meget lille. De øvrige 5 overnatter hos naboer tæt på.

Racobao inspicerede huset og beboerne sammen med 
repræsentanter fra de lokale ledere og landsbyrådet. Man 
konkluderede at der er brug for presserende støtte for at 
forbedre levevilkårene for det ældre par og deres bør-
nebørn. Blandt andet blev det observeret at latrinet og 
køkkenet var i meget dårlig stand.

Et hus til 
George og Edunas

Til venstre: George viser stokken, der holder væggen i huset på plads. 
Til højre: Familiens latrinskur.


