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Hjælp os med at hjælpe andre...

TDH står over for nye store udfordringer

Af landsformand Dorthe Kristensen
ad.kristensen@mail.dk

Den 21. og 22. november 2014 blev der afholdt
den årlige, internationale generalforsamling i
Terre Des Hommes (IFTDH) med et efterfølgende møde. Mødet blev afholdt i Berlin, hvor
Terre des Hommes Tyskland var værtsland for de
11 medlemslande.
Terre Des Hommes arbejder på verdensplan i 65
lande og er involveret i hele 847 projekter. På mødet blev der fremlagt en 2020-plan, som fremover
vil involvere alle medlemslandene.
Det vil betyde et meget større og tættere samarbejde landene imellem, for at nå frem til det endelige resultat som vil være, at der dermed kommer endnu mere kontrol og fokus på alle landenes
projekter, hvilket vil betyde, at Terre Des Hommes
som organisation vil stå endnu stærkere i fremtiden med en ensartet styring..
2014 er et år, som snart synger på sidste vers. Det
har været et år, hvor Terre Des Hommes har forsat
det hjælpeprogram for børnene, som er vokset år
efter år, og samtidig har der været mulighed for at
få søsat en ny hjemmeside samt en facebook- og
Twitter-side. Disse sider vil vi hele tiden sørge for
at holde up-to-date, så I kan følge med i, hvad der
sker i Terre Des Hommes Danmark. Endvidere er
vores akutliste med de børn, som står og mangler
en fadder, blevet godt modtaget, og mange børn
har af denne vej fundet frem til en ny fadder. En
stor tak til det team af frivillige, der passer vores
hjemmeside.
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Stor tak til Bodil Kastberg

Af Jens Rasmussen
Vores logo er også blevet ændret, både med hensyn til farve og facon; Den blå dråbe er havet og
omkranset af den gul/brune jord, den jord, som
byder på hele spektret fra fattigdom til rigdom.
Den fattigdom som Terre Des Hommes også i
2015 vil være med til at minimere ved at få børnene i skole, således at de får mulighed for at få
en bedre fremtid via skolegang og uddannelse. Vi
kan dog kun gøre det, hvis I er med os! Derfor
håber jeg, at der også i 2015 må blive afsat rigtig
mange af vores akutbørn, som virkelig har brug for
en ændret tilværelse.
Til slut vil jeg sammen med Terre Des Hommes’
bestyrelse udtrykke en dybfølt tak til alle, der på
den ene eller anden måde har støttet op om arbejdet i Terre Des Hommes. Tak for bidragene til alle
børnene. Tak for donationer, tak for indsamlede
frimærker, tøj og legetøj. Også en stor tak til alle,
som har tegnet medlemskab i Terre Des Hommes,
det betyder uendelig meget for vores organisation.
Til sidst ønskes I alle en rigtig glædelig jul samt et
godt og fredfyldt nytår!

Næste blad udkommer
15. marts 2015
Deadline
1. marts 2015

”Det var en radioudsendelse med en af
pionererne inden for Terre Des Hommes,
Tytte Botfeldt, som var en fantastisk organisator. Hun havde så meget energi, og
det var hende, der gav bolden op, så jeg
kom med, fortæller Bodil Kastberg, der
senere blev fadderskabsleder, hvilket hun
har været i over 20 år.

”Det har været et dejligt stykke arbejde,
som jeg har været meget glad for. Meget
har ændret sig, siden jeg startede. Før
der kom mail-system, var der bunker af
post, der skulle modtages og fordeles,
men jeg har altid haft et godt forhold til
mine samarbejdspartnere i projekterne i
Indien. De har haft styr på tingene derude, og jeg har selv besøgt dem, fortæller Bodil Kastberg, der fortsætter med at
være medlem og fadder til børn inden for
Terre Des Hommes.

Det er hun nu stoppet med, og hendes
projekt i Indien er overtaget af Bjarne
Michael Jensen, Roskilde.

Fra Terre Des Hommes’ side skal der lyde
en stor tak til Bodil Kastberg for hendes
arbejde.

Det var en radioudsendelse for over 30 år
siden, der fik Bodil Kastberg fra Aalborg
til at blive medlem af Terre Des Hommes.

Kontingent
2015

Kontingent for 2015 kan indbetales på bankkonto, reg. nr.
7448 kontonr. 1011513.
Priserne er:

 Studerende 175 kr.
 Pensionister 150 kr.
 Ægtepar 225 kr.
 Pensionistægtepar 200 kr.
På forhånd tak

terredeshommes.dk
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En drøm gik i opfyldelse

En fadder fik sit sponsorbarn på besøg fra Indien
Af Mogens Pedersen
fadderskabsleder, lenmog9@gmail.com
En af mine faddere hedder Ole Thomsen. Han er
56 år gammel og bor i Kolind. I sine unge dage
var han ivrig motocross-kører, men i sit allersidste løb i 1982 skete ulykken. Ole styrtede og faldt
så uheldigt, at motorcyklen landede oven på ham.
I bevidstløs tilstand blev han kørt på hospitalet,
hvor lægerne kæmpede for hans liv. Da han vågnede efter to måneder i koma, gik det op for ham,
at han måtte tilbringe resten af sine dage i kørestol. Ulykken medførte uoprettelig skade på lillehjernen og dermed også synsnerven og talecentret.
Jeg lærte Ole at kende i 2004, og da jeg fortalte
ham om Terre des Hommes, blev han straks fyr og
flamme. Han fik sig et sponsorbarn. Hun hedder
Moumi og bor i landsbyområdet Bagnan ca. 40
km nord for Kolkata.
Moumi, som i dag er 22 år, er en begavet pige.
Hun har netop bestået eksamen i kemi, fysik og
matematik fra college i Bagnan. I november forventer hun at bestå adgangsprøven til universitetet, hvor hun ønsker at studere MBA, en erhvervsøkonomisk uddannelse.

Moumi i Skandinavisk Dyrepark på Djursland.
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Det har hele tiden været Oles drøm at invitere
Moumi på besøg i Danmark, når hun var gammel nok til at stå på egne ben. Ole pressede på, nu
skulle det være, men jeg gjorde det klart for ham,
at Moumi ikke kunne rejse alene.
”Men så må hun jo have en ledsager med”, sagde
Ole. ”Jeg betaler rejse og ophold for to personer.”
Herefter tog en utrolig omstændelig og bureaukratisk kamp for at få pas og visum til Danmark
sin begyndelse. Men det lykkedes.
Moumi ankom til lufthavnen i Kastrup den 27.
juni ledsaget af Arnab Biswas. Arnab er vores
kontaktmand i Bagnan skoleprojektet,og han er
Moumis mentor og en meget god ven af familien.
Besøget varede en uge og blev en uforglemmelig
oplevelse for både Ole og Moumi, som næppe nogensinde har været uden for sin landsby. Sammen
med Oles familie blev der blandt andet. organiseret en tur til Ebeltoft, et besøg på AROS og i
Skandinavisk Dyrepark.
Det skal sluttelig bemærkes, at det er Arnab
Biswas, som udvælger vores sponsorbørn i Bagnan
skoleprojektet. Under besøg hos forældrene fornemmer han hurtigt, om deres engagement er til
stede, altså om barnets, specielt pigens uddannelse
prioriteres højere end et hurtigt giftermål.
Han besidder en vis evne til at se potentialet og
resultaterne taler deres tydelige sprog: Af vores 70
sponsorbørn i Bagnan er 34 procent p.t. på college
og 20 procent i High School (gymnasiet).
Her får vores faddere fuld valuta for pengene! Når
en pige fra en indisk landsby når så langt i sit studium som Moumi, så kipper vi med flaget i Terre
des Hommes!

Moumi, Ole Thomsen og Arnab Biswas under besøget i Ebeltoft.

terredeshommes.dk
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Tre børn i Bagnan Skoleprojekt mangler en fadder
Animesh Maity, 19 år
Midlertidigt fadderskab. Animesh har i år bestået studentereksamen fra Bagnan
High School. Han er optaget på college, hvor han vil læse matematik. Hans mål er
at blive en god skolelærer. Hans far er løsarbejder og moderen arbejder som hushjælp. Animesh er en begavet ung mand, som fortjener at få hjælp til at færdiggøre
sine studier. Et fadderskab koster 50 kr. om måneden.
Rojina Khatun, 11 år
Rojina går i 5. klasse i en skole som er beliggende i en landsby ca. 40 km nord for
Kolkata. Hendes far er daglejer og tjener ca. 95 kr. om måneden. Rojina har en
søster og en bror. Familien bor i et lerklinet hus uden elektricitet. – Et fadderskab
koster 50 kr. om måneden.

Sarvik Sarkar, 13 år
Sarvik går i 7. klasse i Santoshpur landsbyskole ca. 40 km nord for Kolkata. Sarvik
har to søskende og bor med sin familie i et delvist lerklinet hus, hvor elektricitet er
indlagt med en enkelt stikkontakt. Vand hentes fra en offentlig brønd i landsbyen.
Sarviks far har ikke noget fast arbejde. Familiens indkomst er ca. 150 kr. om måneden. – Et fadderskab koster 50 kr. om måneden.
Henvendelse til Mogens Pedersen, lenmog9@gmail.com Tlf. 25184366.

GALLA-SHOW I GANLØSE
SØNDAG DEN 1. MARTS 2015

For sjette gang inviterer Terre Des Hommes Danmark til Galla-show på Ganløse Kro.
Det sker søndag den 1. marts 2015 med start kl. 12.00.
Her vil Terre Des Hommes’ landsambassadør og skuespiller Jan Schou præsentere en
række populære danske kunstnere, skuespillere og sangere, som vil underholde. Hele
overskuddet fra dette arrangement går ubeskåret til Terre des Hommes.
Det store kolde bord med alskens lækkerier og Galla-showet
koster kun 399 kroner.
TILMELDING:
Ganløse Kro, Bygade 30, Ganløse, 3660 Stenløse
Tlf.:48 18 30 01 . mail: mail@ganlosekro.dk
Direkte billetbestilling på www.ganlosekro.dk
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Projektrejse til Rumænien

Der fortsat behov for nye faddere til rumænske børn
Af Doris Dalgaard Petersen, projektleder
dorislydia@ka-net.dk

23. september:
Endelig lykkedes det. Lise Jensen og jeg havde sat
hinanden stævne i lufthavnen tidlig tirsdag morgen, hvor flyet skulle afgå kl. 8.45. Det var imidlertid aflyst på grund af fejl på maskinen, men hurtigt
blev et andet sat ind, så forsinkelsen blev blot på
en time. Da vi landede i Bukarest væltede regnen
ned – nærmest helt skybrudsagtigt. Altmuligmanden, Sorin fra kontoret Sct. Stelian Association
stod med et skilt, så vi kunne nemt finde hinanden.
Da vi kom til hotellet – forsinket på grund af flyet
og vejret blev besøget på kontoret, som ligger i den
anden ende af byen, aflyst. Men næste dag skulle vi
køre mod projektet ”Hope for Tomorrow”, hvor 15 forældreløse børn
i alderen 9-21 år bor sammen med
deres plejeforældre.
24. september:
Vi blev hentet meget præcist på
hotellet. Bagefter skulle vi samle
vores kontakt, Gabriella op inde i
byen, inden vi så satte kursen mod
Greaca, som ligger 65 km syd for
Bukarest. Vi kørte igennem mange
fattige områder, men vejene var som
i mange af Danmarks kommuner,
så på godt en time var vi fremme.
De tre familiehuse, hvor plejeforældrene bor sammen med 5-8 børn,
var let genkendelige fra fotos derfra.
I det første familiehus blev vi mod
taget af mor og en af de store piger,

som først skulle i skole om eftermiddagen. De små
går i skole om formiddagen og de større om eftermiddagen i tøj lå pænt, rent og ordentligt i skabene.
De bor sammen tre og tre – sådan ca. Disse værelser er ovenpå sammen med ”forældrenes” soverum.
”Faderen” i dette hus var på job i Bukarest, hvor han
er tilknyttet projektet Sct. Stelian som økonomiansvarlig, sådan som vi forstod det. Han kom hjem
lidt senere.
I det andet hus blev vi også vist rundt af ”moderen”,
som var i gang med middagsmaden – fisk stegt i
olie. Hendes mand var på job som viceborgmester
i Greaca, som er på ca. 2.700 indbyggere. Plejefor-

Doris Dalgaard Petersen og Lise Jensen i en hyggestund
sammen med forældrene og nogle af børnene.

terredeshommes.dk
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ældrenes to egne børn bor også i huset, men er nu
mere eller mindre flyttet hjemmefra.
I det tredje hus var plejeforældrene stoppet for små
14 dage siden, og man ventede på et nyt par (i bedsteforældrealderen med en mor er 50). De skulle
starte om mandagen. Der var knapt så rydeligt
på børnenes værelser, men ellers pænt. Da vi kom
ud derfra, var de mindre børn begyndt at komme
hjem fra skole. Nogle af dem genkendte jeg hurtigt
fra billederne - andre ikke, da der var startet seks
nye børn på projektet i december 2013, så nu er der
fyldt godt op. Da det startede tilbage i 2004 blev
det bygget til 21 børn, som der så er nu.
Bagefter var vi en tur på skolen i Greaca, men de
små børn var taget hjem. Den lignede en dansk
skole, dog gjorde de meget ud af potteplanter, som
børnene skulle passe. På vejen dertil kørte vi forbi
børnehaven, hvor nogle af de nye børn går.
De meget store børn/unge på projektet (der er tre
drenge på 18 år udover ham på 21) er i skoleprak-

Mor med tre af de seks børn i stuen/soverummet
i kælder i boligblok i Bukarest.
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tik og bliver uddannet, særlig kokkefaget er in.
Til sidst var vi i fælleshuset. Der var flere steder,
hvor der trængtes til reparationer. Sidste år modtog de 20.000 fra Tipsmidlerne, hvoraf nogle af
pengene blev brugt til lys i dette hus, hvor de er ved
at planlægge nogle fælles dage med de andre børn
fra skolen i Greaca. Vi blev også vist deres madopbevaringsrum/køleskabe, hvor alle de henkogte
produkter fra haven stod. De er selvforsynende
med grøntsager. Vi fik også et kig ud i haverne og
til deres kæledyr - hunde i en indhegning. Et par
andre hunde var løse og meget venlige. Også en
kat mødte vi.
Til sidst var der en fin hyggestund i et af husene
sammen med forældrene og børnene. Særlig mærkede vi tre af de nye børn, som hele tiden ville fotografere. De tre børn var et hold søskende i alderen
4, 5 og 7 år? Den ældste gik i skole og de to yngste
i børnehave. I det hus boede der også en dreng på
21, som er i uddannelse i Bukarest, en dreng på
18, en pige på 17 og en på 12. Sidstnævnte bor
sammen med et andet barn fra projektet i Bukarest
ugens fem dage og går i skole derinde, men kommer hjem i weekenden. Og så en dreng på 11 år – i
alt nu otte børn i dette hus. Forældrenes eget barn
bor ikke hjemme mere.
Selv om der ser pænt ud i familiehusene bemærker
man, at det er godt nedslidt efter 10 års brug. Vi
var der en pæn sensommerdag, hvor vinterens bidende kulde endnu ikke er sat ind.
25. september:
Denne dag var sat af til besøg på Sct. Stelians maduddelingsprojekt i det indre Bukarest. To dage om
ugen kan mødre/bedstemødre med børn komme
med deres tomme gryder/bøtter og få fyldt varm
mad i. Inden fik vi lov at opleve deres lektielæsningshjælp, hvor mange voksne var tilknyttet –
nogle frivillige, andre lønnede. Det var nogle artige
børn, som også i de små klasser skrev smukt med

fyldepen og blæk. Senere på dagen viste vores kontaktperson os rundt i det indre/gamle Bukarest,
hvor vi til sidst blev inviteret på middag. Nogle af
resterne fra middagen fik vi med os og fandt tæt
på hotellet fattige, som blev glade for lidt spiseligt.
26. september:
En regnvejrsdag, hvor det senere klarede op. Vi
skulle på besøg hos en fattig familie, som består af
mor/enke med seks børn. Far var død to måneder
tidligere. De bor i en blok i kælderen. Sove- og opholdsrum er på 6 m2. I køkkenet er alle børnenes
skoletasker/sager opbevaret og så et toilet med bad
– meget, meget kummerligt. Den eneste indtægt,
mor har, er løn for selv at passe den handicappede
dreng på syv år. Der ville blive lukket for elektriciteten, så vores kontakt Gabriella spurgte om, vi
havde mulighed for at yde strakshjælp. Der klarede
Lise, Hedehusene Støttegruppe med gaver i form
af bleer med mere til familien og 200 euro kontant.
Fremover påtænkes dette som støttegruppens projekt. På vej derfra var vi til møde på kontoret, hvor
vi traf vicepræsidenten Luminita Vlad. Det blev en
god kontakt, som kan vare ved. Hun fortæller om,
hvordan taget på projektet i Greaca ikke kan klare

meget mere, så vi kan godt gå i gang med at søge
tipsmidlerne - igen, igen. Inde ved siden af kontoret var der frisørsalon og systue – også tilknyttet
Sct. Stelian.
Inden dagen sluttede gik Lise og jeg en hurtig tur
ud til ”Republikkens Palads” for lige at få oplevet
byen selv på gåben.
27. september:
Så er det hjemrejsedag. Der er sagt farvel på kontoret dagen inden, og kl. 9 bliver vi hentet og kørt til
Lufthavnen af Sorin/altmuligmanden. Det er lørdag, så trafikken er ikke så tæt som de andre dage,
dog mærker vi, at der skal være koncert i byen.
En spændende tur er slut, hvor ”Hope for Tomorrow” blev besøgt og Sct. Stelian udforsket.
I februar i år skiftede vi kontaktperson, idet Cristina startede op i andet projekt ligeledes i Bukarest.
Vores nuværende kontakt Gabriela har arbejdet 17
år i Sct. Stelian, men er nystartet i ”Hope for Tomorrow”, så der var et og andet historisk, hun ikke
lige kunne svare på. TDH kom med i projektet i
2006 med Lars Ole Justesen som

Der mangler faddere i Rumænien
Vi mangler 13 faddere i Rumænien, da tre faddere deles om et barn på grund af prisen, der
er 300 kroner om måneden.
Fem børn mangler faddere i Rumænien. Det er Alberto (9 år, mangler 3 faddere), Nina
(14 år, mangler to faddere), Nicoletta (16 år, mangler tre faddere), Liliana (15 år, mangler
2 faddere) og Luminita (13 år, mangler 3 faddere).
Gå ind på akutlisten på hjemmesiden www.terredeshommes.dk og læs mere om børnene.

terredeshommes.dk
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Nye projekter
ser dagens lys på Haiti

Belgien, der selv har adopteret børn fra sr.
Veronique, og som selv har oprettet et børnehjem på øen, besøger børnene hvert år.

Status for sr. Veroniques børnehjem Notre Dame Des
Victoires ”La creche”
Af Grethe Kvist
kvist@mail.dk

Skolen i Gouerant er den anden nye skole,
som det har været muligt at bygge.

Mange sponsorer har fortsat støttet projekter på Haiti, og det har givet en ny skole i Mareminerve

Mange sponsorer har fortsat støttet projekter på Haiti, og det har givet en ny skole i Mareminerve
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Mange børn fra sr. Veroniques børnehjem på Haiti
har gennem de sidste 35 år fået et helt nyt hjem i
blandt andet Belgien, USA, Canada og Danmark.
Samtidig har vi i Danmark støttet op omkring
sr.Veroniques mange projekter og været hendes
økonomiske garant. En hjælp, der fortsatte også efter adoptionerne til Danmark ophørte.
I 2008 overgik projektet af økonomiske årsager til
blandt andet at være et fadderskabsprojekt.
I 2010 indtraf så det forfærdelige jordskælv, hvor ingen mirakuløst kom til skade, og vi fik genopbygget
såvel børnehjem som skole. Det tog meget hårdt på
den efterhånden 83-årige sr. Veronique, der døde,
og sr. Altagrac arvede børnehjem og skole. Den nye
leder skulle desværre vise sig at være umulig at samarbejde med, så vi var af mange årsager nødt til at
afbryde samarbejdet pr. 1. januar 2014.
Besøg på Haiti 2014
Der har været besøg på børnehjemmet denne sommer, og nye sponsorer må have gjort det muligt for
hende at udbygge skole med en første sal, de små
børn er flyttet eller blevet adopteret, de større forbliver på børnehjemmet til de er voksne, og de ser
ud til at have det godt. En god bekendt af mig fra

Nye projektet ser dagens lys på Haiti
Mange sponsorer har ønsket at fortsætte
med at støtte børn på Haiti, og det har
muliggjort, at vi har kunnet bygge to skoler, i Mareminerve og Guerant. I Guerant
er det desuden blevet muligt at bygge en
kantine, hvor der hver dag uddeles mad til
skolebørnene. Endvidere har denne kantine fået indlagt elektricitet via opsatte
solfangere. Kantinen bruges også som forsamlingssted i kommunen.
Nyt gruppefadderskab for meget fattige børn på
skolen i Guerant
Opret et gruppefadderskab på de meget fattige
børn, der går på skole i Guerant. Et gruppefadderskab koster 50 kroner og giver et trængende
barn mulighed tøj, mad og skolegang. Se i øvrigt
hjemmesiden.
TDH støtter også i samarbejde med TDH Italien
børn og unge i fængslet i Port-au-Prince, og se
hjemmesiden.

Sådan så der ud på sr. Veroniques’ børnehjem
i sommeren 2014

terredeshommes.dk
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250 bakkede op om flot TDH modeshow
Terre Des Hommes’ støttegruppe i Silkeborg fik et overskud på knap
40.000 kroner på sit modeshow

Cirkusdirektør Irene Thierry og
skuespilleren Jan Schou var et
par festlige konferencierer ved
modeshowet.

Af Jens Rasmussen
JingfredR@gmail.com

”Jeg tænder på dig dag og nat”, sang entertaineren Martin Knudsen.
”Jeg bliver altid forvekslet med Jakob Sveistrup”, sagde han bagefter.

Børn i Silkeborg gik modeopvisning, så der blev indsamlet penge til Terre Des Hommes projekt i Tanzania.
Det var en glad landsformand for Terre Des
Hommes, Dorthe Kristensen, der kunne gøre
status over det årlige modeshow, der fandt sted
i Citroën-forhandler Poul Munks udstillingslokaler i Silkeborg, arrangeret af den lokale støttegruppe.
”Der var en omsætning på cirka 60.000 kroner på
indgangsbilletter, bidrag fra forretninger, lotteri-
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salg og salg af drikkevarer, og overskuddet bliver
på knap 40.000 kroner”, fortalte Dorthe Kristensen efter showet.
250 havde løst billet til showet, og overskuddet
var på forhånd øremærket til TDH’s projekt i
Tanzania, der omfatter skoleprojekt, fadderskabsprojekt og et projekt for forældreløse børn.
Skole- og fadderskabsprojektet arbejder på at

skabe ordnede forhold for 100 forældreløse børn.
Det sker blandt andet igennem et iværksætterprojekt, hvor Terre Des Hommes med sponsorstøtte har etableret en kyllinge- og hønsefarm.
Det er fortrinsvis kvinderne, der har mulighed
for at starte en forretning med iværksætterstøtte.
De får så 7500 kroner, som de betaler tilbage over
tre år. Og det har været en stor succes, oplyser
Dorthe Kristensen.
Ved modeshowet deltog Babysam, Blomsterbutikken Kvisten, Brud og Galla, Change, Elisabeth
Katballe, Farstad Optik, Lisell Mode, Lord Nelson, Noa Noa, Parfumeriet, Salon Mohair, Selected og Sport 24.
Aftenens program blev kædet sammen af TDH’s
ambassadør skuespilleren Jan Schou og Cirkus
Krones direktør Irene Thierry som konferencierer
på sædvanlig fornøjelig vis. Underholdningen

stod entertaineren Martin Knudsen for med
evergreens, som der kunne synges med på, mens
René Nielsen sang uddrag fra den lokale musicalforestilling Chess.

Landsformand Dorthe Kristensen tog selv imod de
mange gæster ved indgangen til Citroën i Silkeborg.

terredeshommes.dk
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”Dronningen” og borgmesteren bakkede op

kisteglad, når vi dukker op”, sagde ”Dronningen”.
Vi lader dog borgmesteren får det sidste år.
”Alle børn har krav på at vokse op med kærlighed
og tryghed, men det er desværre ikke alle forundt.
Alt for mange børn vokser op under fattige kår
og får ikke den mad, tøj, skolegang, lægehjælp og
omsorg, som de har behov for. Det er det, Terre
Des Hommes arbejder for: At hjælpe børn til
at få et sundt og godt liv med skolegang og rettigheder – uanset økonomisk baggrund, race elle
religion”, sagde Michael Ziegler.

Det 35. julemarked i Hedehusene nåede en omsætning tæt på 40.000 kroner

Af Jens Rasmussen
JingfredR@gmail

Borgmester Michael Ziegler holdt en flot tale
og roste arbejdsgruppen i Hedehusene for
35 års arbejde.

Der var fremstillet over 1000 forskellige nisser til julemarkedet i Hedehusene.
”Kan en retmaske hjælpe et barn i den tredje verden? Ja, hvis der er rigtig mange af dem, som tilfældet er her.”
Sådan indledte borgmester Michael Ziegler sin
tale ved det 35. julemarked i Hedehusene, som den
lokale arbejdsgruppe under Terre Des Hommes
arrangerede for nogle uger siden, og han forsatte:
”Så kan rigtig mange ret- og vrangmasker blive
til tøjdyr og nisser, som er med til at samle penge
ind – og i sidste ende være med til at give et barn
på den anden side af jorden en lidt mere tryg til-

14
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værelse. Nogle små masker kan sagtens gøre en
stor forskel,” sagde Michael Ziegler.
”Og I har godt nok strikket og hæklet mange masker, kan jeg se. I har været flittige,” lød de rosende
ord fra borgmesteren.
Deri havde borgmesteren ret, for arbejdsgruppen
i Hedehusene mødes hver 14. dag hos Lise Jensen
i Hedehusene for at lave alle de små ting i fællesskab, mens alle de større strikke- og hæklerier
bliver færdiggjort derhjemme imellem møderne.

Over 1000 nisser i alle størrelser og faconer var der
i boderne på julemarkedet sammen med andre tøjdyr, forklæder, grydelapper og duge, og handelen
gik rigtig godt på det velbesøgte marked.
”Vi havde en omsætning på knap 40.000 kroner,
og vi har næsten ingen omkostninger haft”, siger
en meget tilfreds Lise Jensen, der er leder af arbejdsgruppen.
Også selveste ”Dronningen” kom forbi markedet.
Det skete i skikkelse af Per Dahl fra Fløng Forsamlingshus, og han kom i det helt store skrud
med rød slyngkappe, høje hæle og fasanfjer i hatten. Hans ankomst på den røde løber var et festligt indslag på markedet.
”Vi tror faktisk ikke, at vi har været i Hedehusene
før, men vi er ofte kørt forbi, når vi har skullet
besøge familien i Roskilde. Og den bliver altid så

Dronning Margrethe alias Per Dahl fra Fløng Kro
var med til at sætte kolorit på julemarkedet.

terredeshommes.dk
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Nødhjælpstransport til Vilnius

Stopfyldt lastbil fra Tylstrup Arbejdsgruppe fik afleveret et års indsamling i Litauen
Af Henrik Bøg
Tylstrup Arbejdsgruppe

Den sidste sæk af de 1100 er læsset på lastbilen og derfra gik turen til Litauen.

16
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Mandag den 20. oktober var en dag,
vi i Tylstrup Arbejdsgruppe havde set
frem til. Vi havde nu endelig tilendebragt et par års arbejde med sortering
af tøj, legetøj, sengetøj, cykler, madrasser, tæpper m.m. og var således
klar til at fylde en stor lastbil – med
Vilnius i Litauen som mål.
Godt 10 stærke frivillige mødte op
i vores indsamlings-/sorteringshal
i Sulsted mandag eftermiddag. Ca.
1.100 sække lå klar á ca. 20 kg. – fint
sorteret op i forskellige størrelser og
til hhv. piger, drenge, unge kvinder og
mænd samt voksne.
Vi havde jo prøvet det 20-25 gange
før, så det var jo bare at gå i gang, og
efter ca. 2½ timers hårdt, men veludført arbejde var lastbilen fyldt op til
bristepunktet med ca. 20 tons nødhjælp til nødstedte familier i Vilnius.
Det var forudbestemt, at jeg skulle tage til Vilnius, dels for at sikre, at nødhjælpen var kommet
i de rigtige hænder samt for at tilse nogle af de
steder, hvor hjælpen gerne skulle gøre gavn. Det
er jo ikke ukendt, at Vilnius er i en rivende udvikling – især efter at Litauen er kommet med i EU,
og vi ville derfor gerne med egne øjne konstatere,
om der stadig er brug for vores hjælp. Jeg ankom
således til Vilnius om fredagen, hvor jeg blev taget
godt imod af projektlederen, Gražina Vaivadienė,
og jeg skal her kort beskrive mine iagttagelser fra
besøget i Vilnius.
• De har lånt en bygning ved et gammelt og
nedslidt hospital. Men det ligger centralt og er
opvarmet, så det fungerer til formålet. Jeg kan
konstatere, at al vores nødhjælp er stablet efter
alder, så det bliver nemt at fordele. De er også
meget glade for cyklerne, selvom de trænger til en
kærlig hånd!

Sækkene med nødhjælpen er læsset af i Litauen
og venter på at blive fordelt.

• Det gamle hospital lukker om et års tid, hvorefter hele området skal laves om til et slags rekreativt område. De ved derfor ikke p.t., hvor de vil
kunne opbevare fremtidige sendinger.
• De har et akut behov for små hætter/huer og
vanter til nyfødte børn, som opholder sig i et nært
tilstødende ”foster-hospital”. Jeg vil derfor gerne
appellere til, om der skulle være sponsor/er hertil.
Jeg vil senere modtager fotos herfra.
• I udkanten af Vilnius besøgte jeg det ene af to
krisecentre, som støttes af vores projektpartner,
og til hvem en del af vores nødhjælp går til. Der
er I alt plads til knap 100 kvinder og børn, som
af især sociale årsager samles på disse centre. Der
er en modtagelsesafdeling, hvor alle kan komme
ind og bo en uges tid, indtil deres sag behandles.
I denne fase må man ikke nægte de unge kvinder
m/børn at komme ind (meget analog til Terre des
Hommes’ vedtægter f. s. v. angår børn!). Hvis de
terredeshommes.dk
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Den anden familie i landsbyen Mostiskes boede i den midterste lejlighed. Resten var ubeboet.

godkendes til et længere varende ophold, bliver
de flytter over i en anden 2 etagers afdeling, hvor
de får et værelse med enkle møbler og lidt legetøj.
Herudover er der fælleslokale m/køkken, hvor de
selv tilbereder deres mad.
De kan bo på krisecentret i op til ½ år, og i den tid
er der socialrådgivere tilknyttet centret. De forsøger således at hjælpe kvinderne med at løse de
problemer, de måtte have (dette kan f. eks. være
ægtefællevold….),således at de bliver klar til at
kunne klare sig selv fremover.
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• Lederen af krisecentret, Angelé Danuté Cepenaite
fortæller imidlertid, at socialrådgiverne desværre
ikke altid er tilstrækkeligt uddannet.
Jeg tænker, at da Aalborg og Vilnius er venskabsbyer
med hinanden, kunne der måske arrangeres en slags
seminar eller lignende, hvor vores ekspertise i Danmark via coaching m.m. kunne ”overføres” til socialrådgiverne i Vilnius, således at de bliver bedre rustet
til at tackle de mangeartede problemer.
• Et andet sted, der får glæde af vores donation, er
ca. 50-80 familier i landsbyen ”Mostiskes”. Sammen med Angelé og Gražina besøgte jeg lands-

byen, der ligger ca. 30-40 km. udenfor Vilnius.
Det var en særdeles kontrastfuld køretur derud.
Nyere og faldefærdige huse ligger spredt imellem
hinanden, men da vi når frem til Mostiskes, er det
tydeligt, at her bor rigtigt mange særdeles fattige
familier. Vi besøger 2 af dem.
Den første familie består af en mor og far med 3
børn, 2 drenge på hhv. 9 og 12 år og deres storesøster på 14 år. Huset ligner et gammelt træskur fra
det vilde vesten (dog har de lige fået isat ny fordør), og indenfor er der et værelse, som børnene
deler samt et kombineret stue og køkken. Toiletforholdene er ildelugtende, og alle ydervæggene
er på indvendig side beklædt med gamle flamingoplader, som udgør isoleringen i den strenge vintertid! Huset opvarmes via brændsels-komfuret i
køkkenet/stuen. Børnene går i den lokale skole.
Moderen går hjemme, og manden arbejder som
altmuligmand på skolen, hvilket gør, at familien
dagligt får et måltid mad på skolen. De har en
smule jord tilknyttet deres ejendom. Herfra dyrker de lidt grøntsager m.v..
De går alle i meget nedslidt tøj – ingen tvivl om,
at vores hjælp kommer i rette tid inden vinteren
for alvor sætter ind.
Den anden familie består af mor og far og to
piger i teenage-alderen (som absolut ikke ville
fotograferes!). Denne familie bor endnu mere usselt end den første familie. Udover et lille køkken, som selv den dårligst stillede danske kvinde
ville nægte at lave mad i, opholder de sig alle i eet
rum – lad os kalde det stuen! – og samtidig sover
pigerne her i samme seng, mens forældrene sover
i køkkenet på en 1-personers seng.
Pigerne går i skole, mens ingen af forældrene har
arbejde.
Jeg træffer den lokale by-formands hustru, Ange-

lina, som har lovet at være behjælpelig med at få
vores nødhjælp fordelt hurtigst muligt – i samarbejde med Grazina!
Angelina fortæller i øvrigt, at der er begrundet
håb om, at der i løbet af 2015 bygges en større
fabrik, der skal fabrikere madrasser. Dette skulle
betyde over 100 arbejdspladser – forhåbentlig
mange af dem til de lokale landbyboere.
• Børnehjemmet ”Vilnius Minties Children Foster Home” (VMCFH), Minties Street 1, LT08233, Vilnius, som jeg besøger den sidste dag
før hjemturen. Det er 1 af 2 børnehjem, der også
får glæde af vores nødhjælp.
VMCFH, der blev indviet i 1980, har plads til i
alt ca. 60 børn i alle aldre op til maksimalt 22 år
(maks. alderen afhænger af, om de stadig er under
uddannelse).
Lederen, som har arbejdet på børnehjemmet i
mere end 30 år, viser mig rundt.
Bygningen, som er i 2 etager, er indrettet således,
at børnene er opdelt i 4 såkaldte ”familier/boenheder” – altså med ca. 12 børn i hver boenhed.
Der er socialrådgivere og plejere til stede hos hver
enhed døgnet rundt.
I hver enhed er der soverum til børnene (nogle er
3-4 personers). Desuden er der køkken, opholdsrum og nogenlunde OK badeforhold. Alle steder
er der pænt og rent, og alle børn motiveres til såvel lektier, oprydning, madlavning m.m.
VMCFH’s fornemste opgave er at udvikle og
uddanne børnene tilstrækkeligt til, at de bliver i
stand til at klare sig selv og således blive ”optaget”
i samfundet udenfor børnehjemmet. Alle børnene sikres således skolegang. En del går på kommuneskolen, og nogle får specialundervisning på
selve børnehjemmet.
Børnene er blandede piger og drenge. Hvis der er

terredeshommes.dk
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Terre Des Hommes adresser
søskende, sikres det, at de kommer i samme boenhed. Fælles for alle børnene er, at deres forældre enten er døde eller uegnede til at passe dem,
f.eks. p. g. a. alkoholisme, stoffer eller lignende.
Det er tydeligt, at nogle af børnene har psykiske
udfordringer.
Den yngste på 3 år og hans storebror på 5 år, blev
bragt på børnehjemmet for 1½ år siden, og forventes at skulle bo dér indtil deres voksenalder.
Jeg traf også Daniel på 7 år, der går på specialskole p. g. a. hans autisme.
VMCFH støttes af Vilnius Kommune – dog kun
til selve ”driften”, d. v. s. udgifter til selve bygningen (husleje, el, vand og varme), hvorimod de må
skaffe sponsorer til alt andet (tøj, legetøj, udgifter
til eventuelle udflugter med børnene). F. eks. har
de et meget stort behov for ekstra sengetøj, da

mange af børnene, p. g. a. deres situation, tisser
i sengen. Godt vi har sendt en masse af dette af
sted med transporten, tænker jeg! Endvidere har
de brug for køkkenudstyr, skoletasker og tæpper.
Udenfor har de f.eks. en basketball bane (basketball er sport nr. 1 i Litauen). Banen er OK, og
det ene basket ring (ingen net!) er nogenlunde
i orden, mens basket pladen/ringen i den anden
ende er itu. Og de har ingen basketball! Vi må
prøve at skaffe nogle bolde og evt. kasserede, men
brugelige, basket trøjer til dem!
Der skal lyde en stor tak til den ”Den Humanitære Forening Rambøll”, som har doneret pengene
til denne transport.

Hovedbestyrelsen
Landsformand – Dorthe Kristensen
Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk
Træffetid onsdag kl. 16-20
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

Efterskrift:
Som det fremgår af ovennævnte artikel, er der stadig et stort behov for at indsamle
nødhjælp, især i form af tøj, tæpper, sengetøj, sko og madrasser.
Vi efterlyser derfor disse effekter. Så ligger du inde med noget, du gerne vil give videre
i den gode sags tjeneste, kan du kontakte Henrik på email; ”henboe@mail.dk” for at
aftale leveringen, som helst skal ske til vores indsamlingshal på Holtevej, 9381 Sulsted
(skråt overfor Sulsted Kro). Der står i øvrigt altid en grøn container udenfor bygningen,
hvori tøjet meget gerne må lægges.
På forhånd TAK

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 · iba1001@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

Elsinore

Ranjit Fernando · Jernbane Allé 18A · 3060 Espergærde
Tlf. 49 13 16 36 · dk.ranjitfernando@gmail.com
birgit.fernando@gmail.com
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
Joan Jessen · Elmeallé 21 · 4760 Vordingborg
Tlf.: 22 16 97 85 · jessens@webspeed.dk
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

Bjarne Michael Jensen · Egevangshusene 331 ·
2630 Tåstrup
Tlf. 51 22 12 01 · bjarne0603@gmail.com
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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
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@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

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

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

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

terredeshommes.dk

|

23

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:

