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hyldest til 40 års arbejde i indien

Ved en festlig gallaaften i København den 3. juni blev Terre Des Hommes Danmark hyldet for at have
arbejdet 40 år i Indien. Ved den lejlighed var der besøg af en række prominente gæster, og der var gedigen
underholdning, musik og indiske dansere. Der blev et pænt overskud, som bliver sendt ud til Terre Des
Hommes’ projekter i Indien. På billedet ses fra venstre Jessie Rosenmeier, Aalborg, der har været i alle
40 år, Mohinder Singh , hovedtaler og projektansvarlig i New Delhi, den indiske ambassadør i Danmark
Niraj Srivastava og Dina Rosenmeier fra Terre Des Hommes, som også var en af aftenens talere. Foto:
Erik Lyngholm Pedersen

hjemmesiden

Frivillighed

Af Dorthe Kristensen · ad.kristensen@mail.dk

Af landsformand Dorthe Kristensen
ad.kristensen@mail.dk

Frivillighed med stort F er et kendetegn for Terre
Des Hommes. Det er fantastisk, at der nu snart 50
år efter, at Terre Des Hommes blev stiftet i Danmark, stadig er en hær af frivillige. Det gælder vores
landsambassadør Jan Schou, byambassadører, bestyrelsen, fadderskabslederne og støttegrupperne,
som alle ønsker at være med til at gøre en forskel
for de mange børn, der står på samfundets bund,
og som brændende ønsker sig skolegang, et måltid
mad og tryghed – blot for at nævne nogle af de
basale fornødenheder, som vi andre tager for givet
i vores velfærdsamfund.
Den frivillighed er kommet til udtryk i løbet af
de sidste måneder, hvor en ny hjemmeside har set
dagens lys, nærmere omtale på side 4-9.
Endvidere løb der d. 3. juni 2014 en større event af
stablen i København ved hjælp af en masse frivillige.
Denne event blev iværksat for at sætte fokus på og
fejre vores projektarrangement i Indien igennem
40 år, nærmere omtale af eventen på side…
Terre Des Hommes i Danmark har et meget tæt
og frugtbart samarbejde med flere hjælpeorganisationer i Indien. Det er godt, at to så vidt forskellige lande kan mødes i bestræbelserne på at
mindske problemerne for de børn, der ikke har de
samme muligheder som vores børn har her i Danmark takket været vores velfærdsystem. I år 2000
afholdte FN et årtusindtopmøde, hvor verdens ledere opsatte otte mål for, hvordan verden skulle se
ud i år 2015. Ét af de otte mål var at sikre grundskoleuddannelse for alle, og derfor har skolegang
for flest mulige børn enorm høj prioritet for Terre
des Hommes.
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Som tidligere nævnt står vi med en større gruppe
børn, der må forblive uden skolegang eller som må
bo på gaden, hvis vi ikke finder en fadder til dem.
Alle vores fadderskabsledere arbejder på højtryk,
for at finde faddere til disse børn, men jeg vil også
her appellere til bladets læsere, om at hjælpe os
med at finde faddere til de mange børn. Det er
værd at huske på, at hvert eneste barn, som bliver
hjulpet, er en dråbe i den samlede flod, og jeg vil
håbe, at vi i slutningen af 2014 kan se den største
flod, der løber mod et værdigt liv for alle børnene.
Vi skal huske på, at børnene er vores guld. Det
er dem, som skal tage over efter os. Det er næste
generation, og det er vores ansvar, at de bliver så
godt rustet til opgaven som muligt.
Ens tor tak til de faste og solide støtter af Terre
Des Hommes Danmark, uden jer kunne vi ikke
formidle den hjælp, som vi gør.

Vores hjemmeside har gennemgået en total forandring. Den gamle hjemmeside har altid været
velbesøgt, men der har dog igennem længere tid
været et ønske om at få den opdateret og moderniseret med Facebook m.m. Dette blev, ved hjælp
af flere personer, en realitet i løbet af forårsmånederne.

til den nye hjemmeside, til webmaster Jacob Thesander fra firmaet Papermint Design, København,
til vores programmør Peter Hansen fra firmaet
PC-SOS-kreativit webdesign, Herning og til vores
frivillige webmaster Morten Lauridsen, Silkeborg,
som også fremover vil være den person, der er ansvarlig for opdatering på hjemmesiden.

Som det første fik vi ændret farverne på vores logo,
hvilket blev godkendt af det internationale Terre
Des Hommes. Vores logo symboliserer vores klode
med en dråbe indeni.

Resultatet, som er fremkommet, er en hjemmeside, der er informativ og let at bruge. Derfor vil
jeg opfordre alle til at besøge hjemmesiden, men
også til at kaste et blik på vores akutliste, hvor så
mange håbefulde børn står og venter på en fadder.
Som noget nyt på hjemmesiden er der nu også
mulighed for at donere et beløb til Terre Des
Hommes, stort eller lille, alt modtages med den
største taknemmelighed.

Fire personer arbejdede på højtryk i løbet af få måneder, nærmest både nat og dag, på at få vores nye
hjemmeside færdig. Det lykkedes, og en stor tak til
Irene Thygesen, København, som var initiativtager

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer med
forhåbentlig mange solskinstimer og kun få regnvejrsdage.
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Festligt 40 års
projektjubilæum

Af landsformand i Terre Des Hommes Danmark,
Dorthe Kristensen · ad.kristensen@mail.dk

Den 3. juni 2014 blev der afholdt en event på
Axelborg i København for at markere vores 40 års
jubilæum for opstart af de første projekter i Indien.

Aftenens hovedtalere var Christian Friis Bach,
tidligere udviklingsminister og Mohinder Singh
fra Indien.

Det blev en meget festlig aften takket være vores
sponsorer, hvoraf flere havde været med fra dag ét
i udfærdigelse af invitationerne, bl.a. Helle Ørskov
fra Missing Ink. Flere bestyrelsesmedlemmer var
involveret sammen med eventens initiativtager
Irene Thygesen, København.

Underholdningen var også helt i top og en blanding af dansk og indisk, som vores indiske gæster nød. Vores charmerende konferencier Alpha
Diallo Cruise ledte os igennem aftenen på professionel vis sammen med den dygtige lydmand
Michael Kristensen. Tusind tak, fordi I stillede op
vederlagsfrit, og var med til at give aftenen så flot
en underholdning.

Axelborg bød på de smukkeste rammer for denne
event, hvor blomsterne fra Bering House of Flowers pyntede op i det meget smukke lokale, og
sammen med personalet, som udøvede en professionel indsats, for at alle skulle føle sig velkomme,
så kunne rammerne ikke forlanges bedre. Gæsterne
blev modtaget med champagne fra Ove Suesons
Vin og chokolade uddelt af Mette Bertelsen fra
Summerbird.

Julie Simonsen var den glade vinder af gavekortet på 15.000 kroner til rundrejse i Indien fra Marco Polo Rejser,
udtrukket af Rajan Sakaria (til højre) fra rejseselskabet. Foto: Erik Lyngholm Pedersen
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Trods dét at rammerne var i orden, så havde denne
event ikke været mulig, hvis ikke så mange sponsorer havde indvilliget i at hjælpe. Jeg har slet ikke
ord for de flotte donationer til vores lotteri. Jeg kan
ikke nævne dem alle her, men der havde både været
tanker og kreativitet forbundet med donationerne
fra hver enkelt giver, bl.a. det fantastiske perlecollier fra Arnby og Mejlvang. Tusind tak til jer alle!

Indisk mad fra B´INDIA og vin fra Kjær og
Sommerfeldt blev nydt af gæsterne inden udtrækningen af en rejse fra Marco Polo Tours til en
rundrejse i Indien til en værdi af kr. 15.000. Det
var rejsekonsulent Rajan Sakaria fra Marco Polo
Tours, der fik lov til at trække den heldige vinder.
Tusind tak til Marco Polo for den flotte donation.
En stor tak til Irene Thygesen, for at havde holdt
sammen på alle trådene. Det er hendes fortjeneste,
at eventen blev gennemført, og dermed at endnu
flere mennesker i København fik kendskab til
Terre Des Hommes og det arbejde, som vi udfører
for børnene rundt om i verden.
Overskuddet fra aftenen vil bliver udsendt til vores
projekter i Indien.
terredeshommes.dk
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De mange gæster ankommer til event på Axelborg i København. Foto: Erik Lyngholm Pedersen

Jessie Rosenmeier fra Aalborg og Lise Jensen fra Hedehusene blev behørigt hyldet for deres mangeårige
indsats for Terre des Hommes. Foto: Erik Lyngholm Pedersen

Det kongelige Danske Musikkonservatoriums kor sang skønt under ledelse af Bente Colding Jørgensen.
Foto: Erik Holm Pedersen

Det var en nydelse at høre Nordic String Quartet spille i de smukke lokaler hos Bojesen på Axelborg.
Foto: Erik Lyngholm Pedersen
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Per Hilos maleri ”In Love For Ever” bliver her præsenteret af
Mia Grosen Jensen (til venstre) fra Terre Des Hommes sammen med den glade
vinder af det flotte maleri. Foto: Erik Lyngholm Pedersen

De indiske dansere vakte stor glæde hos gæsterne. Foto: Erik Lyngholm Pedersen
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Sopranen Isabel Piganiol sang virkelig lokalet op.
Foto: Erik Lyngholm Pedersen
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dejligt at blive bekræFtet i,
at det hele nytter noget

dorthe kristensen
genvalgt som Formand

Af Jessie Rosenmeier · bestyrelsesmedlem og faderskabsleder
Jessierosenmeier@me.com

Der var genvalg af formand Dorthe Kristensen, Silkeborg, ved årets generalforsamling
i Terre des Hommes, der foregik i Sulsted ved Aalborg.

Hver gang jeg har været i Indien, har det glædet
mig at overbringe læssevis af vore indsamlede ting
fra Sulstedhallen, hvor mange fyldte kufferter står
parat. Det er med at udnytte vægten bedst muligt.
Grunden til, at jeg nu skriver dette, skyldes, at jeg
blev bedt om at tage en speciel postpakke med til
et sponsorbarn i Delhi ved projektleder Mogens
Pedersen.

Næstformand Claes von Holstein Rathlou ønskede ikke genvalg og i stedet for blev
Dina Rosenmeier, Aalborg, valgt til bestyrelsen.
Susanne Rasmussen havde valgt at udtræde af bestyrelsen og i stedet blev
Svend Røddik, Hellerup, valgt, og han blev efterfølgende på det konstituerende
bestyrelsesmøde valgt som ny næstformand.
Der var genvalg til bestyrelsen af Lise Jensen, Hedehusene, og Jens Rasmussen, Silkeborg.

Pakken var en rygsæk med indhold, farvekridt, viskelæder, blyanter, blokke og en vandflaske uden vand.
Det var alt sammen helt rigtigt, blot var vægten på
to tegneblokke så stor, at jeg måtte efterlade dem til
næste gang, da man kun må medbringe 15 kilo indenrigs i Indien.

Desuden blev der valgt to ekstra suppleanter. Det er Joan Jensen,
Vordingborg, og Bjarne Jensen, Tåstrup

Derimod fik man i Mumbai både sportstøj fra
Nørresundby Bank, Tylstrup Kro og 20 par cowboybukser, som er i høj kurs til Vatsalya foruden,
trøjer, babytøj og legetøj, som i april blev uddelt
til en landsby langt ude, hvor man simpelthen ingenting har.

mangler du
en gaveidÉ ?
Så klik ind på vores hjemmesside www.hedehusene-arbejdsgruppe.dk
– eller ring på tlf. 29 70 56 44 vedr. bestilling,
hvis du ikke selv har Internet/Computer.

Det må da glæde de mange damer, der strikker så
fine uldtæpper at få at vide, at min søn og to børnebørn medbragte en hel kuffertfuld og uddelte på
børnehjemmet ASHA SADAN.

Vi har bl.a.: Krammedyr, dukketøj, dukkedyner,
sokker, babytøj, børnerygsække, sjaler og meget mere.
Samtidig støtter du gruppens projekt for vores
15
k |
60 sponsorbørn i Thailand, Tanzania, Indien og Sri Lanka.
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I Indien mødtes jeg med Anette Rambøll Jessen,
som jeg i mange år havde ønsket skulle opleve at
se det store nu fem-etagers børnehjem, der rummer både helt små børn og en del store. Hjemmet
var nyopført i 2000, og nu 14 år senere trænger

det til en grundig renovering, hvilket er i fuld gang
takket være hjælp fra Rambøllfonden.
Firmaet Rambøll viser vej. Siden man for 25 år
siden startede den humanitære forening bestående af ansatte i firmaet, har den indtil i dag støttet
med to millioner kroner. Det har ikke kun været
til børnehjemmet, men også ved fadderskaber i
Kenya og andre projekter i Indien.
Efter Anette Rambølls ankomst var vi rundt og besigtige Asha Sadan, Khetwadi School med alle vore
sponsorbørn, hvor vi mangler faddere til ca. 70 børn,
som er i gang med deres uddannelse. I tre dage kørte vi rundt og gav os god tid til virkelig ikke kun at
”give et visit”, men vi nåede at finde hinanden. Helt
specielt var besøget på Vatsalya, min datter Dinas
projekt. (læs også andetsteds i bladet).
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De medbragte pakker med LEGO vækker altid
jubel hos børnene i Indien. Privatfoto
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Næste dag var vi igen på besøg på Welfare Home
for Children og var rundt på samtlige etager. Dejligt at se, hvor fin en sundhedstilstand alle børnene
var i. De var meget tillidsfulde, og de lidt større
børn både sang og dansede for os.
Men også Welfare Home for Children har svært
ved at få økonomien til at hænge sammen ligesom de andre børnehjem i Indien. Førhen måtte
adoptanter efter endt adoption sende en donation til hjemmet. Forhåbentlig kommer der en
løsning på den situation, for børnene har stadig
brug for hjælp.

Hvor er det gavnligt med sådan en tur, hvor man får talt
alt igennem, klaret en masse og nok en gang har fået
beviser for, at Terre Des Hommes igennem 40 år med
at støtte over 30 projekter, virkelig har gjort en forskel.
Her til sidst et lille hjertesuk. For desværre har
vi været ude for, at faddere af den ene eller anden
grund er standset, og det har bevirket, at børnene
ikke har fået den lovede støtte. Vi har i Terre Des
Hommes forsøgt at støtte ved at sende penge
ud af donationspengene, men må standse denne
praksis fra 1. januar 2015. Derfor appellerer vi
stærkt til at hjælpe med at finde nye faddere.

Cowboybukser er i høj kurs til Vatsalya, så de 20 par, vi havde
medbragt, fik hurtigt ben at gå på. Foto: Jens Rosenmeier
Sidste sted var så Welfare Home for Children, hvor vi
skulle tilse bygningen, og til vor store glæde var man rigtig langt fremme i arbejdet med de udvendige facader.
I forbindelse med hjemmet har Mogens Pedersen
sine fadderskabsbørn og her skulle vi hilse på to
børn, der kom hjem til vores ven Mohinder Singh,
hvor vi boede.
Det var en utrolig stor og gribende begivenhed
at se, hvordan Sarita stod med forventningsfuld
12
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mine. Hun var blevet fulgt dertil af sin mor. Begge
var som lige kommet ud af badet, og håret sat i
frisure. Saritas mor, der hedder Greeta Deve, har
to drenge og to piger, hvoraf Sarita er den ene og
10 år gammel. Hun strålede som en sol, da Anette
gav hende de medbragte gaver.
Bagefter kom Tanya, hvis sponsor havde sendt
den flotte rygsæk med det flotte indhold, og Tanya
skrev straks et takkebrev på formfuldendt engelsk
til sin sponsor Charlotte fra Aarhus.

Pigen Tanya skrev straks et takkebrev til sin sponsor.
Privatfoto

terredeshommes.dk
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Asha Sadan Børnehjem ”Håbets Hus”

Af Dina Rosenmeier · dr rosenmeier

Den 14. februar rejste jeg til det smukke Indien
for at tilbringe seks uger i landet. Siden jeg var en
lille pige, har jeg ofte været derude med min mor
Jessie, og rejserne har altid gjort stort indtryk.
Mine søskende og jeg har derfor haft det privilegium at leve med perspektivet, at mange børn i
verden jo ikke engang kan tage et måltid mad eller
sågar en enkelt bamse at lege med for givet. Vi
har virkeligt lært at værdsætte vores goder. Denne
seneste rejse var særligt speciel for mig, da jeg fik
besøg af to af mine brødre og deres børn; guddatter Johanne, Augusta og William.
Jeg er nu er nået en alder af 38 uden selv at blive
mor, så jeg har et særdeles stærkt ”tante”– forhold
med de små, og det var rørende at opleve, hvordan de
reagerede, da vi besøgte projekterne i Mumbai, som
Terre Des Hommes har støttet igennem flere årtier.

På børnehjemmet Asha Sadan, som betyder håbets hus, bemærkede de, at selv om børnene ikke
havde nogle forældre, virkede de meget glade. Vi
havde tøj, legetøj og varme strikkede tæpper med,
og de legede alle så fint sammen.
Det var smukt at opleve, men det, der nok overvælder den ”stolte tante” mest af glæde, er en samtale her i Danmark, hvor Johanne, 12 år, nu flere
måneder efter siger: “Gudmor Dina, nogle gange,
når jeg husker tilbage på børnehjems-besøgene, så
føler jeg mig meget heldig, fordi jeg har alt, hvad
jeg kunne tænke mig og børnene derude, de har
ingenting.
Med de ord ved jeg, at der er håb for at vores
kommende generationer verden over vil hjælpe
hinanden.

Tak til Rambøll Fonden og Rotary Aalborg

Af Dina Rosenmeier

På vegne af gadebørnshjemmet Vatsalya Foundation, skal der udover den store tak til Rambøll
Fonden for den nye Tata Jeep, gives en stor tak
til Rotary Aalborg Vestre, der for nylig donerede
yderligere 10.000 kroner til bilens ekstra udstyr og
vedligeholdelse.
For at sikre at de forladte børn hentes fra gaden,
togstationer m.v. – ofte om natten, er det nødvendigt at hjemmets missions-bil fungerer optimalt.

Martin Knudsen underholder
ved modeshow i Silkeborg
Underholdningen er igen i år i top, når støttegruppen
tirsdag 7. oktober 2014 afholder stort modeshow i lokalerne
hos Poul Munk Citroën, Nørrevænget 15-23 i Silkeborg.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en hyggelig aften, hvor
der vil blive vist efterårsmode fra en række forretninger i Silkeborg.
Der vil desuden være forskellig underholdning.
Det er lykkedes at få skuespiller og sanger Martin Knudsen til
at optræde, og det skal nok blive festligt.
Martin Knudsen har stået på scenen i Cirkusbygningen over
500 gange, og han har lavet shows med Kirsten Siggaard og ligget
på førstepladsen i Top Charlie. Martin Knudsen går meget op i, at
repertoiret skal være meget ”syng med venligt”.
Modeshowet starter kl. 19.00, og billetter kan købes ved
henvendelse til Dorthe Kristensen, 60 74 20 15.
Konferencier vil være
Jan Schou
Billetpr

isen er

kr. 125

,00

og inklu
de
let trakt rer et
ement.

Takket være de meget flotte donationer, er det nu
en realitet.
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Terre Des Hommes adresser
Hovedbestyrelsen
Landsformand – Dorthe Kristensen
Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk
Træffetid onsdag kl. 16-20

Tilmelding

til at få TDH Nyt elektronisk
Sidste år opfordrede vi medlemmerne til at modtage
TDH Nyt elektronisk, og den opfordring har mange fulgt.
Desværre har et pc-nedbrud betydet, at disse tilmeldinger
er gået tabt, og vi må derfor bede om, at man tilmelder
sig igen, hvis man ønsker bladet elektronisk.
Tilmelding skal ske til:
Bjarne Michael Jensen, Egevangshusene 331, 2630 Taastrup,
tlf. 51 22 12 01 · bjarne0603@gmail.com

Bladet kan
ad’es
fortsat uplo en
esid
fra hjemm

Næstformand – Sven Røddik
Bernstoffsvej 9 · 2900 Hellerup
Tlf. 20 35 95 72 · sven.roeddik@gmail.com
Kasserer – Laila Grosen Jensen
Drosselvej 13 · 8600 Silkeborg
Tlf. 51 46 63 26 · lailagrosen@gmail.com
Træffes bedst efter kl. 16.00
Sekretær – Torben Enevoldsen
Hejrevænget 24 · 5610 Assens
Tlf. 29 24 23 96 · torben.enevoldsen@mail.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Jessie Rosenmeier · Højmarksvej 3 · 9000 Aalborg
Tlf. 41 68 07 12 · jessierosenmeier@me.com

Kirsten Pedersen · Kildevej 23, Skuldelev · 4050 Skibby
Tlf. 47 52 02 62 · bachkirsten@hotmail.com
Lise Jensen · Lyngevej 9 · 2640 Hedehusene
Tlf. 35 11 39 90 · lise2640@live.dk
Dina Rosenmeier · Højmarksvej 3 · 9000 Aalborg
drosenmeier@mac.com
Jens Rasmussen · Bragesvej 3 · 8600 Silkeborg
Tlf. 40 83 56 71 · JingfredR@gmail.com

Suppleanter
Anders Blokager Olsen · Borup Byvej 87
8920 Randers NV · Tlf. 20 84 34 94
anders_blokager@hotmail.com
Joan Jessen · Elmeallé 21 · 4760 Vordingborg
Tlf. 22 16 96 85 · jessens@webspeed.dk
Bjarne Michael Jensen · Egevangshusene 331
2630 Tåstrup · Tlf. 51 22 12 01.
bjarne0603@gmail.com

tdh-Nyts redaktion
Redaktør: Jens Rasmussen
Bragesvej 3 · 8600 Silkeborg
Tlf. 40 83 56 71 · JingfredR@gmail.com
Ansvarshavende: Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1
8600 Silkeborg · Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk
STØTTEGRUPPER
Kontaktperson: Lise Jensen
Lyngevej 9 · 2640 Hedehusene · Tlf. 35 11 39 90
lise2640@live.dk · www.hedehusene-arbejdsgruppe.dk
København (herunder Frederiksberg,
Hellerup og Charlottenlund):
Irene Thygesen · Kronprinsessegade 5,3
1140 København K · Tlf. 23 48 09 39 · irene@thygesen.mail.dk
Holbæk: Anne Marie Harrsen · Bredevedvej 24
4300 Holbæk · Tlf. 59 18 28 03 · skovhoej@post.tele.dk
Silkeborg: Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1
8600 Silkeborg · Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk
Esbjerg: Asta Clausen · Gl. Vardevej 90, lejl. 13
6700 Esbjerg · Tlf. 76 10 07 25 · asta_clausen@esenet.dk
Tylstrup: Susanne og Henrik Bøg Christensen
Gl. Skolevej 9 · 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 22 61 / 40 75 02 52 · terredeshommes@mail.dk
Hedehusene: Lise Jensen · Lyngevej 9
2640 Hedehusene · Tlf. 35 11 39 90 · lise2640@live.dk
www.hedehusene-arbejdsgruppe.dk
Roskilde: Grete og Flemming Kvist-Andersen,
Hundshøjvej 5 Ganløse, 3660 Stenløse
Tlf. 48 18 44 49 / 20 65 67 62
Aarhus: Louise Bønneland Elkjær · Lollandsgade 49 st.
8000 Århus C · Tlf. 22 13 04 05 · louisetdh@gmail.com
www.hedehuspigerne.wordpress.com
webmaster
Morten Lauridsen, Silkeborg
lauridsen65@gmail.com

Sekretariat – tlf. 64 43 11 34 – tdhsekr@sol.dk – Telefontid: Onsdag fra 16.00 til 20.00
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Fadderskabsledere
sri lanka

CASP BALWAADI, NEW DELHI
Ranjit Fernando · Jernbane Allé 18A · 3060 Espergærde Maria Vilner Nielsen · Ørnevej 57 st. tv
2400 København NV · Tlf. 29 37 08 58
Tlf. 49 13 16 36 · dk.ranjitfernando@gmail.com
mvn27@hotmail.com
birgit.fernando@gmail.com

Elsinore

EVELYN NURSERIES – MATTAGOTA
– HALABAWAVA – DAY CARE CENTRE
Maja Søgaard Kristensen · Borup Byvej 87
8920 Randers NV · Tlf. 28 86 73 14
maja_soegaard@hotmail.com
HIKKADUWA
Ina Steen Knudsen · Holmgårdvej 4, Tykhøjet
7321 Gadbjerg · Tlf. 74 51 93 76 · isk04@mail.dk
KATOLSKE NONNER
Gitte Runge Larsen · Sønderkær 465 · 7190 Billund
Tlf.: 26 70 61 80 · gitte0306@gmail.com
Vikar de næste måneder Dorthe Kristensen
NUGEGODA
– DØVESKOLEN
TRINCOMALEE – PALANA-PROJEKTET
– DENAWAKAWATTE VILLAGE
– SETH MEDURA
Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk
TEPLANTAGERNE
Birgit Bertelsen, Egevænget 18, 8382 Hinnerup
Tlf: 40 11 60 61 · birgittdh@gmail.com
KALUTARA PROJEKTET
Jørn Verner Stendorf · Stadiløvej 25
6950 Ringkøbing · Tlf. 64 43 11 34 · jvsj@os.dk

indien

CASP

Bodil Kastberg · Præstemarken 11 · 9000 Aalborg
Tlf. 98 18 47 94 · dabk@stofanet.dk
CHENNAI, CHESHIRE HOMES
Susanne og Henrik Bøg Christensen · Gl. Skolevej 9
9382 Tylstrup · Tlf. 98 26 22 61
terredeshommes@mail.dk
18
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COIMBATORE OG SHANTI BHAVAN
Dorthe og Per Hasselgren · Nørgårdsvej 16
9260 Gistrup · Tlf. 40 93 17 48 · dorthehas@9260.dk

TRANKEBAR
Gerda og Leo Steffensen · Baunevej 22
8361 Hasselager · Tlf. 86 28 23 20 · gsleo@mail.dk
TIBETANSKE FLYGTNINGE
Anne Marie Harrsen · Bredetvedvej 24
4300 Holdbæk · Tlf. 59 18 28 03
skovhoej@post.tele.dk

GUJARAT
Bente og Ivan Dalsgaard · Gammel Løkkenvej 49
9800 Hjørring · Tlf. 98 99 14 32 · Mobil 22 16 14 32
tdh@ivanmail.dk

VATSALAY FOUNDATION, MUMBAI
Dina Rosenmeier · Højmarksvej 3
9000 Aalborg · drosenmeier@mac.com

KARLAPAKKAM
Henvendelse til Sekretariatet · tdhsekr@sol.dk
Formanden tlf. 64 43 11 34 (telefontid onsdag 16.00
- 20.00)

Torben Moltke-Leth · Knudsvej 8 · 2960 Rungsted Kyst
Tlf. 22 43 22 44 · tml@moltke-leth.dk

TSUNAMI-PROJEKTET
Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk
Træffes bedst efter kl. 20.00
KHETWADI
Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk
Træffes bedst efter kl. 20.00
MUMBAI, DELHI, PUNE
Kirsten Pedersen · Kildevej 23, Skuldelev · 4050
Skibby
Tlf. 47 52 02 62 · bachkirsten@hotmail.com
NEW DELHI, CALCUTTA
Mogens Pedersen · Havrevænget 17, Thorsager
8410 Rønde · Tlf. 25 18 43 66 · lenmog9@gmail.com
TEREWAYANGANI
Doris Dalsgaard Petersen · Enggårdsvej 45
4490 Jerslev · Tlf. 59 52 12 72 · dorislydia@ka-net.dk
TIHAR JAIL
Dorte Stenbryggen · Vægtervej 7 · 9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 17 03 / 22 90 13 45 · findot@mail.dk

kenya

Tove Riis Flensburg · Vikingevej 3, 2 tv.
9400 Nørre Sundby · Tlf. 98 17 52 57
Mobil 21 78 03 44 · tove@triif.dk

rumænien

Doris Dalgaard Petersen · Enggårdsvej 45
4490 Jerslev · Tlf. 59 52 12 72
dorislydia@ka-net.dk

Tanzania

endulen

Bhutan

Jørn Verner Stendorf · Stadiløvej 25, Stadilø
6950 Ringkøbing · Tlf. 64 43 11 34 · jvsj@os.dk

Cambodia

ARUSHA OG MERERANI
Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1
8600 Silkeborg · Tlf. 60 74 20 15
ad.kristensen@mail.dk
Træffes bedst efter kl. 20.00

Anders Moltke-Leth · Cort Adelergade 1, 3. tv.
1053 København K · Tlf. 40 45 22 54
andersml@post10.tele.dk

haiti

Grete Kvist · Hundshøjvej 5 · 3660 Stenløse
Tlf. 48 18 44 49 · kvist@mail.dk

Indonesien

Thailand

Torben Enevoldsen · Hejrevænget 24
5610 Assens · Tlf. 29 24 23 96
torben.enevoldsen@mail.dk

Anders Blokager Olsen
Borup Byvej 87 · 8920 Randers NV
Tlf. 20 84 34 94 · anders_blokager@hotmail.com

Fradrag for 2013

Hvis du ikke, når du modtager årsopgørelsen for 2013 i
det nye år, har fået fradrag for dine fadderskabsindbetalinger og
gaver for 2013, bedes du kontakte sekretariatet på
telefon 64 43 11 34 eller mail tdhsekr@sol.dk

terredeshommes.dk
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Vi mangler faddere
– bl.a. i Bhutan, Cambodja, Haiti, Indien, Indonesien, Kenya
Rumænien, Sri Lanka, Tanzania og Thailand.
Terre Des Hommes kan tilbyde fadderskaber
fra 35 til 150 kr. om måneden. Beløbet går ubeskåret til barnet.
Din støtte sikrer et barn skolegang, mad og uddannelse i et af de 51 projekter,
som Terre Des Hommes støtter.
En til to gange om året får du en rapport om, hvordan det går ”dit” barn.
Det er så lidt, der skal til, for at sikre, at også fattige børn får en chance i dette liv!

Sådan bliver du fadder til et barn i den tredje verden
Udfyld talonen og aflever den til en repræsentant for Terre Des Hommes
eller send den til sekretariatet:
v/ Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1, 8600 Silkeborg · Tlf.: 60 74 20 15
Det er også muligt at tilmelde dig via vores hjemmeside

www.terredeshommes.dk

Undertegnede vil gerne tegne et fadderskab i:
Land

Navn:
Gade:
Postnr. / By:
Tlf.:
E-mail:

