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Hjælp os med at hjælpe andre...

Hjælp ønskes

Hjælp os med at hjælpe andre

Af landsformand Dorthe Kristensen
ad.kristensen@mail.dk

Den 12. september 2014 løb den årlige event ”
Verdens Bedste Nyheder” af stablen rundt om i
hele landet, da 150.000 danskere fik stukket en
juice i hånden og avisen, som omtalte ”Verdens
Bedste Nyheder”.

stol foran fjernsynet og synes, at det er så forfærdeligt, men snart er vi videre til det næste program. Vi
må erkende, at der er brug for yderligere hjælp til
børnene, for de har, mindst af alle, ikke bedt om, at
deres hverdag skulle forandres så drastisk.

Eventen fandt blandt andet sted på et stort antal
DSB stationer og er sat i verden for at udbrede
nyheden om, at der er sket kolossale fremskridt
i verdens fattigste lande. De otte mål, som blev
fastsat i 2000 i FN af verdens statsledere og regeringschefer er alle på vej i den rigtige retning; men
det kræver samarbejde på tværs af landegrænserne.
Ifølge de beregninger, der er foretaget, har det allerede resulteret i, at der er 700 millioner færre fattige i dag end for bare 20 år siden.

Blot for at nævne et par af katastroferne; der er
pt. ebolavirus i Guinea, Liberia, Nigeria og Sierra
Leone, hvilken der langtfra er styr på. I Libanon,
er der tusindvis af flygtninge, som samler sig fra
Syrien, hvor de levede under forhold, som på ingen måde er mennesker værdige. I Irak er familier
drevet på flugt, og børnene oplever her en kaotisk
hverdag, da deres trygge rammer er væk. De har
oplevelser på nethinden, som de aldrig skulle have
haft. Derfor har ”Terre Des Hommes International Federation” samlet sine medlemslande om humanitær hjælp til børnene i det nordlige Irak. Det
gælder børn mellem 4 og 15 år. De kan få skolegang, hvor de nu engang er samt få deres basale
fornødenheder opfyldt, men også psykologhjælp
er nødvendig. Enhver personlig donation er derfor
guld værd for børnene og deres fremtid, og derfor
vil jeg gerne opfordre alle til at støtte op omkring
den hjælp, som er nødvendig, for at børnene kan
få en så normal hverdag som muligt under de forhold, som en flygtning lever.

Når en organisation deltager i ”Verdens Bedste
Nyheder”, er de en del af et unikt samarbejde mellem mere end 90 danske organisationer, Dania,
FN og Verdens Bedste Nyheders virksomhedspartnere, der alle står sammen om at fortælle om
de positive fremskridt, der sker i udviklingslandene. ”Verdens Bedste Nyheder” er NGO`ernes
fælles kanal til at formidle:
• At udviklingsarbejdet skaber resultater
• At det mange steder går bedre, end de fleste tror
• At vi sammen kan afskaffe fattigdom
Det er rart at vide, at der stadig reageres på de målsætninger, som blev fastsat i tidernes morgen, men vi må,
på trods af det, ikke lukke øjnene for de menneskelige
katastrofer, der opstår rundt omkring os, og hvor utallige børn er involveret. Aldrig har der iflg. FN været
så mange humanitære katastrofer på engang som nu.
Medierne fokuserer på katastroferne fra det øjeblik,
de bliver til, og vi sidder tilbagelænet i vores læne-
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Vi er et par stykker, der påtænker at tage til
Arusha i foråret 2015 og arbejde på den skole, som Ester Alexander har bygget uden for
Arusha. Det er nu ikke som lærer, at vi skal
slå vores folder, men derimod med symaskiner, søm og hammer og leg med børnene.
På skolen er der en bygning, som vi håber, er
helt færdig til vores besøg. Bygningen skal
rumme 100 forældreløse børn, og det er dér,
vi vil bruge vores energi for at gøre deres
opholdsrum/sovesale hyggelige. Nu er der
blot en seng med en madras, og selv om det
er i Tanzania, er det nu rart med et tæppe,
som man kan putte sig under, når verden går
én imod, og man savner en mor og en far.

Derfor efterlyses personer, evt. patchworkgrupper, der har lyst til at sy et tæppe af
rester til de forældrelæse børn. Vi håber, at
mange af vores læsere vil formidle dette videre, og at der er lige så mange, der finder
deres stofrester frem og vil bruge nogle vinteraftener på at lave et tæppe, som vi kan få
sendt derned inden vores ankomst. Det drejer sig om 100 tæpper, og hvis der er nogle,
som har mulighed for at strikke bamser, vil
det også være en kærkommen gave til børnene.
Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse
til Dorte Kristensen, Tlf.: 60 74 20 15
efter kl. 19.

Donationer modtages på ”Indsamling Irak” :
Reg.nr. 7448 kontonr. 1011513

Næste blad udkommer
1. december 2014
Deadline
15. november 2014
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Grundstenen er nedlagt, men …
Af Mogens Pedersen
fadderskabsleder, lenmog9@gmail.com

I landsbyen Guananandapur, Howrah distriktet, i
delstaten West Bengal, ca. 40 km nord for Kolkata
ligger en lille skole for 115 elever.
Men ”skolebygningen” er faktisk blot et telt med
en plasticpresenning som tag. Det blæser og regner ind, for væggene, som består af bambusstokke,
er åbne foroven. Det regner meget i dette område,
mest i monsuntiden fra begyndelsen af juni til
anden uge i august, 5 timer hver dag. Der falder
heftige byger i april og maj, som regel to timer
om dagen.
Jeg besøgte skolen i oktober sidste år sammen
med Dorthe Kristensen. Vi så med egne øjne, at
eleverne sidder som sild i en tønde på den bare
jord, som i regntiden forvandles til søle og ælte.
Der er støbt et fundament til en ny skole på knap
250 m2 med fire klassetrin. Der bliver to klasseværelser og et lærerværelse, men der mangler ca.
70.000 kr. til at færdiggøre byggeriet. Skolen er på
tegnebrættet og vil blive konstrueret, så der efter
behov kan indrettes flere klasseværelser ovenpå.
Der er tale om et beskedent byggeprojekt, el- og
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vandinstallationer er ikke påkrævet, men to toiletter, et til piger og et til drenge indgår i projektet.
Her er et lokalsamfund, hvor der ikke gøres forskel på piger og drenge, hvor fraværsprocenten i
skolen ligger mellem 0 og 1 %, og hvor engagementet hos lærere og forældre er 100 %. Det er en
menneskeret at gå skole i en bygning som skærmer mod regn og blæst.
Jeg vil gerne opfordre læserne af Terre Des Hommes Nyt til at donere et beløb til byggeriet, stort
eller lille, uden at man forpligter sig til yderligere
bidrag.
Kan indbetales på konto 7448 1011893, mrk.
”skole”.
Flere oplysninger hos Mogens Pedersen,
lenmog9@gmail.com, tlf. 25184366.

Skolegang under primitive forhold med over 100 elever i et telt, hvor de sidder på gulvet.

terredeshommes.dk
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Iværksætter-støtte-projekter

Af landsformand Dorthe Kristensen
ad.kristensen@mail.dk

Lærerne på skolen gør et godt stykke arbejde.

Et nyt projekt har set dagens lys i Tanzania. En
gruppe, der var med i Tanzania i efteråret 2013, og
som besøgte vores iværksætterstøtteprojekter, kunne ved selvsyn se, hvor meget det betød for de kvinder og et par helt unge mænd, som havde kastet sig
ud som selvstændige. Denne gruppe rejsende var
efter besøgene slet ikke i tvivl om, at støtten havde
ændret deres levestandard betydeligt.
Gruppen donerede derfor penge, således at et nyt
projekt kunne sættes i gang. Vores projektleder,
Ester Alexander, ville gerne have et kyllingeprojekt i nærheden af den skole, som hun har bygget
en times kørsel fra Arusha.

Et iværksætterstøtteprojekt fungerer på den måde,
at der bliver givet et beløb til en person, som skal
tilbagetales efter to-tre år uden renter, hvorefter
pengene igen kan komme ud og arbejde og hjælpe en anden kvinde til en ny opgave og en bedre
fremtid.
Der er mulighed for at give donationer til nye
iværksætterstøtteprojekter. Beløbet bedes indbetalt
på: Reg.nr. 7449 kontonr. 10590989

Hendes planer var at flytte kyllingeprojektet inde
i Arusha ud til skolen, men på grund af forskellige
årsager kunne det ikke lade sig gøre.
Ester havde andre projekter i tankerne, som kunne
være spændende at starte op, men hun besluttede
sig efter mange overvejelser for, at der skulle etableres et ny kyllinge/hønseprojekt ved skolen. Det
fungerer allerede nu optimalt, så skolen kan købe
æg og kyllinger på projektet, og som Ester skriver, så smisker skoleeleverne sig i æg og kylling
til frokost.
Mogens Pedersen og TDH-formand Dorthe Kristensen uden for skolen under et besøg i oktober 2013.
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En stor tak til gruppen, der donerede et beløb, så den
nye kyllingefarm kunne etableres.
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Ledige børn fra akutlisten i Khetwadi

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:
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Overvældende møde med
sponsorbarn i Indien
Af Torben Pedersen, fadder,
pedersen-torben@hotmail.com
I januar 2014 tog vi til Sydindien blandet andet for
at besøge vores sponsorbarn Ani. Det er anden gang
vi besøger hende, og det glædede vi os til.
Ani bor i Kerala i et område, der blev ramt af Tsunamien i 2004. Hun er nu ved at tage en højere uddannelse inden for handel. Vi havde en social worker
med,   Mr.   Deepak, der er tilknyttet Ani, og han
hjalp os med at finde det sted, hvor hun bor sammen med sine forældre.

Mødet med Ani var meget overvældende. Hele
hendes familie, naboer og venner tog imod os ved
deres hus. Vi samledes på deres terrasse, og hun
havde lavet gaver til os. Vi udvekslede gaver, og alle
var meget interesserede i, hvordan det er i Danmark.

Der blev udvekslet gaver. Her er det Ani til venstre sammen med Sanne og Torben Pedersen.

Der er et meget stærkt familiesammenhold, kan
man mærke. Ani er en meget nysgerrig pige, der
gerne vil prøve noget nyt. Det et netop det organisationen prøver. De vil gerne give Ani nogle ”drømme”
om, at det er muligt at få en uddannelse og komme
ud at arbejde, ja faktisk i hele verden.
Vi blev selvfølgelig indbudt til at spise ved dem - og
det var bare et overdådigt bord, vi kom ind til.
Det var rigtig god mad - og stærk. Ani synes det
var lidt sjovt, fordi de kun havde lavet det halvt så
stærkt, som de plejer.
Da vi skulle til at tage afsked, spurgte vi hende, om
hun kunne tænke sig at komme til Danmark. Hun
strålede bare over hele ansigtet - ja det kunne hun
rigtigt godt.

Maden var utrolig stærk. Her spiser vi og kun os.
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Så det er vores næste projekt.

Anis far og resten af familien var meget interesserede i at høre om Danmark

terredeshommes.dk
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Åben have og julemarked i Holbæk

Af Jens Rasmussen

JingfredR@gmail.com
Støttegrupperne rundt om i Danmark finder
penge til Terres Des Hommes på mange forskellige måder.
Det er støttegruppen i Holbæk et godt eksempel på.
I sommerens løb har leder af støttegruppen der,
Anne Marie Harrsen og hendes mand Steen
Harrsen, haft åben have, og alle fremmødte har
betalt 30 kroner.
”De får så kaffe og kage, som vi – og nogle af
naboerne - bager, og hele overskuddet går til
Terre Des Hommes. En af gangene var der 250
deltagere og en anden gang 120 deltagere”, fortæller Anne Marie Harrsen.

I to weekender i december, 13-14- december
og 20.-21. december, afholder støttegruppen i
Holbæk julemarked med salg af juletræer og
julestue, hvor der er salg af kaffe og gløgg med
mere.
I de to weekender er der åbent fra klokken
11.00 til 16.00 og det foregår hos Anne Marie
og Steen Harrsen på Bredetvedvej 24 i Holbæk.
”Også her går overskuddet ubeskåret til Terre
Des Hommes, og det er en af vore måder at
hjælpe til på, siger Anne Marie Harrsen.

Har du husket at betale kontinent?
Det er særdeles billigt, at være medlem af Terre Des Hommes. Men alligevel er det
utroligt vigtigt for os, at du er eller bliver medlem.
Det er medlemskontingentet, der er medvirkende til, at alle indkomne sponsormidler
ubeskåret kan gå til vore projekter - og dermed til børnene.
Det er medlemskontingentet, der er med til at dække vores i forvejen lave administrationsomkostninger.
Så har du endnu ikke betalt kontingent for 2014, bedes du venligst indbetale det på
reg. nr.7448 og kontonr. 1011513

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 og Irene Thierry
Billetpr

isen er

kr. 125

,00

og inklu
de
let trakt rer et
ement.

På forhånd tak
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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 · Bredetvedvej 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

CHENNAI, CHESHIRE HOMES
Susanne og Henrik Bøg Christensen · Gl. Skolevej 9
Ranjit Fernando · Jernbane Allé 18A · 3060 Espergærde 9382 Tylstrup · Tlf. 98 26 22 61
terredeshommes@mail.dk
Tlf. 49 13 16 36 · dk.ranjitfernando@gmail.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
Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf.: 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk
Træffes bedst efter kl. 20.00
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
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CASP BALWAADI, NEW DELHI
Mogens Pedersen · Havrevænget 17, Thorsager
8410 Rønde · Tlf. 25 18 43 66
lenmog9@gmail.com
COIMBATORE OG SHANTI BHAVAN
Dorthe og Per Hasselgren · Nørgårdsvej 16
9260 Gistrup · Tlf. 40 93 17 48 · dorthehas@9260.dk
GUJARAT
Bente og Ivan Dalsgaard · Gammel Løkkenvej 49
9800 Hjørring · Tlf. 98 99 14 32 · Mobil 22 16 14 32
tdh@ivanmail.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

TIHAR JAIL
Dorte Stenbryggen · Vægtervej 7 · 9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 17 03 / 22 90 13 45 · findot@mail123.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
VATSALAY FOUNDATION, MUMBAI
Dina Rosenmeier · Højmarksvej 3
9000 Aalborg · drosenmeier@mac.com

Bhutan

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

Cambodia

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

Jørn Verner Stendorf · Stadiløvej 25, Stadilø
6950 Ringkøbing · Tlf. 64 43 11 34 · jvsj@os.dk
ARUSHA OG MERERANI
Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1
8600 Silkeborg · Tlf. 60 74 20 15
ad.kristensen@mail.dk
Træffes bedst efter kl. 20.00

Thailand

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

haiti

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

Indonesien

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

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

terredeshommes.dk
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Har du husket....
Over 100 af vore medlemmer har nu valgt at skifte til den elektronisk udgave af
Terre Des Hommes Nyt, og tak for det.
Men vi skulle gerne op på endnu flere, så husk at tilmelde dig hos:
Bjarne Michael Jensen, Egevangshusene 331, 2630 Taastrup,
Tlf. 51 22 12 01 – bjarne0603@gmail.com

