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Næste blaD uDkommer
juNi 2015

DeaDliNe
15. juNi 2015

Af landsformand Dorthe Kristensen
ad.kristensen@mail.dk

Landsgeneralforsamlingen afholdes på 
Assensskolen, Skelvej 29, Assens lørdag den 
30. maj 2015 kl. 10.00 

Dagsorden for den ordinære generalforsam-
ling er følgende:

1:  Valg af dirigent og 3 stemmetællere.
2:  Beretning om organisationens virksom 
 hed i årets løb.
3:  Fremlæggelse af det reviderede regnskab  
 og forslag til kommende års budget(ter)  
 til godkendelse.
4:  Behandling af evt. indkomne forslag fra  
 bestyrelse eller medlemmer.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
og at disse kan findes på hjemmesiden.
Folk, der ikke har adgang til hjemmesiden, 
kan få vedtægtsændringerne ved henven-
delse til sekretær Torben Enevoldsen

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne 
optages på dagsordenen (herunder ekstraor-
dinær generalforsamling), være formanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlin-
gen (ekstraordinær generalforsamling).

5A: i ulige årstal vælges kasserer og 3 be 
 styrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 
Valgene er gældende for 2 år.
Laila Grosen på valg som kasserer (hun har 
meddelt, at hun ikke ønsker genvalg som 
kasserer)
Kirsten Pedersen
Jessie Rosenmeier
Torben Enevoldsen (han har meddelt at han 
ikke modtager genvalg).
Suppleanter: Bjarne Michael Jensen.
Anders Blokager Olsen
Begge valgt for 2 år i 2014.
Joan Jessen blev valgt for 1 år i 2014 og er 
derfor på valg

5B: I lige årstal vælges formand og 4 besty 
 relsesmedlemmer samt to suppleanter.  
 Valgene er gældende for 2 år.

6:  Valg af en statsautoriseret revisor.

7:  Eventuelt.

Midlertidigt regnskab kan ses på hjemmesi-
den www.terredeshommes.dk

landsgeneralForsamling

Jeg er netop vendt hjem fra en projektrejse til Tan-
zania, hvor jeg har besøgt to af Terre Des Hom-
mes projekter. Rejsen var ikke finansieret af Terre 
Des hommes, men af egen pung.
En verden til forskel trods kun 9 timers flyvning. 
En verden, hvor der skal penge under bordet for at 
få ønsker og budskaber igennem.  Et eksempel er, 
at hvis du taler med en journalist og gerne vil have 
dit indslag igennem, så udløser det et ”krav” om 
penge under bordet, når interviewet er afsluttet. 
Så får det afgørende betydning for det afsluttende 
forløb, hvor mange penge man har givet.  
Nu skal man jo ikke være så naiv og tro, at oven-
nævnte kun finder sted i det små, nej det findes 
sågar på det øverste niveau i landet.  Det er ikke 
småpenge, som landet modtager, der forsvinder ud 
i det blå. 
Mange er opmærksomme på det, men må stilti-
ende se på, at der f.eks. forsvandt et større beløb 
skænket af et andet land. Hvor blev de penge af ? 
De kunne have betydet en afgørende forskel for 
mange mennesker i landet - bedre veje, iværksæt-
telse af hjælpeprogrammer for landbefolkningen, 
som mange steder lever på sultegrænsen, bedre 
vandforsyning og ikke mindst bedre skolegang, 
som på mange punkter halter bagefter i det of-
fentlige skoleprogram. 
Mangel på skolebøger er ikke en joke, men virke-
ligheden. En skolebog til DKK 40 er mange pen-
ge for en familie, som intet ejer, hvorfor flere børn 
må deles om én bog. Den er så slidt til sidst, at den 
end ikke kan gensælges på et loppemarked. Med 
et uddannelsessystem på dette niveau undgår man 
at få så mange børn som muligt til at uddanne sig 
til håndværker eller tage en videregående uddan-
nelse, så de med tiden kan bidrage til udvikling 

af landet. Det er meget nemmere, at de fortsat er 
analfabeter, så man ved, hvor man har dem i deres 
uvidenhed.
Ak ja, tankerne flyver, når man ser, hvor meget der 
endnu skal til for at få landet videre, men det er 
dejligt at vide, at de penge, som Terre des Hom-
mes sender derned, ikke først skal omkring en 
regering, hvor de bliver ”udhulet”, inden de når 
vores projekter. Pengene fra Terre des Hommes 
bliver sendt direkte til vores projektkonto i Tan-
zania, hvorfra vores projektleder kan administrere 
dem og bruge dem på de børn, som er tilknyttet 
Terre Des Hommes.  Når jeg ser regnskabet på 
projektet er det mig uforståeligt, hvor meget vo-
res projektleder kan få ud af de penge, som hun 
får tilsendt til mad, tøj skolegang samt ophold for 
forældreløse børn.
Tankerne flyver også til de mange børn, som man 
møder, børn som har sko på fødderne, som vir-
kelig er udtjente, tøj som er i stykker og snavset, 
skolegang som mangler. Alt det ville være et for-
tidsminde, hvis alle verdens ledere vågnede op og 
gjorde noget ved problemet korruption i stedet for 
stiltidende at se, at den ene portion penge efter 
den anden forsvinder ud i det blå. Hvorfor bliver 
pengene ikke fuldt til dørs til de projekter, hvor de 
skulle gøre en forskel? 

BestiKKelse - Korruption
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I efteråret 2014 besøgte jeg, i forbindelse med mit 
bachelorprojekt, et af Terre Des Hommes’ skole-
projekter i Surakarta i Indonesien, og sjældent har 
jeg følt mig så velkommen, som da jeg trådte ind 
af døren hos projektet Koperasi Harapan.

Harapan er indonesisk og betyder håb - Dette er 
netop, hvad de ansatte i skoleprojektet søger at 
give de børn og forældre, som er tilknyttet projek-
tet. Håbet er også det, som motiverer og fastholder 
familierne i drømmen om at undslippe den fattig-

domscirkel, som de har været en del af igennem 
flere generationer. Visionen i skoleprojektet er, at 
uddannelse er vejen ud af fattigdom og derfor er 
samarbejdet med Terre Des Hommes afgørende 
for børnenes fremtid. 

Koperasi Harapan bestræber sig på at skabe job-
muligheder for forældrene igennem projektets 
egne små virksomheder og dette er et vigtigt led i 
at sikre familiens basale overlevelse i et land, som 
er så ekstremt præget af fattigdom. Derudover 
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indonesisK sKoleprojeKt
gør HåB til virKeligHed

Af socialrådgiver Sarah Eriksen
saraheriksen@outlook.com

Fra et klasselokale i projektet i Indonesien.

Fra ekskursionen, hvor Sarah Eriksen er sammen med alle børnene. Hun står midt i hele flokken.

arrangerer de en årlig ekskursion for alle fami-
lierne, som skaber sammenhold og ikke mindst 
afleder dem fra en ofte belastet hverdag. Vigtigst 
for børnenes fremtid er dog faddernes bidrag til 
skolegebyrer, skoleuniformer, blyanter, bøger og 
ekskursioner - Da dette er afgørende for børnenes 
tilknytning til skolesystemet og fremtidige mulig-
heder for et bedre liv end det, som de kommer fra. 

Under mit ophold besøgte jeg flere familier i deres 
eget hjem og fik på den måde et rørende indblik 
i deres dagligdag og de til tider barske levevilkår, 
som de lever under. Alle har været meget imøde-
kommende og ivrige efter at fortælle om deres liv 

og de drømme, som de en dag håber på bliver til 
virkelighed. Børnene drømmer om alt lige fra at 
blive sygeplejerske eller mekaniker til kunstner og 
der er ingen tvivl om, at de er motiverede samt har 
en god støtte i deres forældre. Samtidig eksisterer 
der dog en stor bekymring hos forældrene om, at 
børnene aldrig når længere end deres grundud-
dannelse, da en videregående uddannelse er meget 
omkostningsfuld i Indonesien. Der er simpelthen 
ikke råd til at forsørge en familie og samtidigt be-
tale for en videregående uddannelse – hvilket må-
ske i virkeligheden er det der skal til for at bryde 
med fattigdommen. 
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Min mand, landsformanden Dorthe Kristensen og jeg har netop af-
sluttet en rejse til Arusha i Tanzania. Her har Terre Des Hommes et 
skoleprojekt med blandt andet forældreløse børn, der bor på skolen. 
En ny bygning med foreløbig fire sovesale – to til drengene og to til 
pigerne – 100 børn har deres hverdag her. Drømmen er at kunne bygge 

sKoleprojeKtet i tanzania 
gør en ForsKel
Af Laila Grosen
lailagrosen@gmail.com

Det der gjorde størst indtryk på mig i Indonesien 
var den store taknemmelighed og værdsættelse, 
som jeg igen og igen mødte hos børn, forældre 
og ansatte. Der er ingen tvivl om, at Terre Des 
Hommes’ fadderskaber gør en enorm forskel for 
disse børn og smilet på deres læber, når de løber 
igennem skolegården, er et tydeligt bevis.

Der akut mangel på flere faddere til børnene i Sura-
karta, så hvis du overvejer at støtte et barn eller flere 
så kan det varmt anbefales at overveje dette projekt 

– Det gør en stor forskel for børnenes fremtid.
De ansatte hos Koperasi Harapan er utroligt åbne 
og imødekommende mennesker, som er ivrige ef-
ter at fortælle om projektet og vil til enhver tid 
tage glædeligt imod faddere eller andre interes-
serede – Og det er helt bestemt et besøg værd!

Læs hele Sarah Eriksens omfattende og flotte 
rapport fra Indonesien på vores hjemmeside 
www.terredeshommes.dk

Laila Grosen fra Terre Des Hommes sammen med nysgerrige afrikanske børn

Imardian med sin mor. Den unge dreng er i gang med en universitetsuddannelse .
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1. sal på og udvide til at kunne rumme dobbelt så 
mange og dermed tilbyde at fortsætte skolegan-
gen med secondary school (fra 12 til 17 år)
Sovesalene er spartansk indrettet med køjesenge. 
Hvert barn har en kuffert med deres tøj og en 
spand til toiletsager (et stykke sæbe, en klud samt 
en tandbørste). De mindste af børnene deler en 
seng. Der er to kvinder ansat til at passe børnene 
udenfor skoletid, vaske deres tøj m.m. De bor 

sammen med børnene på sovesalen og er på ar-
bejde døgnet rundt – syv dage om ugen.
Vi havde hjemmestrikkede tæpper og hyggelige 
bamser med til børnene. Inden vi tog fra Dan-
mark havde fået tilsagn om økonomisk støtte til 
en legeplads. Det blev til to gyngestativer og to 
rutschebaner. Der blev taget kontakt til en af de 
mange smedeværksteder der er i byen og aftalt 
levering. I vanlig afrikansk stil blev delene leveret 

dagen efter det aftalte tidspunkt. De stillede dog med fire mand, der 
arbejdede på at samle delene, grundmale m.v. Vi nåede desværre ikke 
at se det færdige resultat inden hjemrejse, men vi er lovet at få tilsendt 
billeder af det færdige resultat.
Der var ingen tvivl om, at børnene var nysgerrige og spurgte, hvornår 
de kunne få lov til at bruge de nye redskaber. Det bliver helt sikkert til 
mange gode timer i aktiv leg.
Tak til støttegruppen i Aarhus for den økonomiske støtte – det er utro-
ligt hvad 4500 danske kr. kan gøre af forskel.
Som nævnt i TDH-NYT september 2014 blev der etableret en hønse/
kyllingefarm på skolens grund. Vi har nu med egne øjne set både byg-
ningen og indholdet. Det er en bygning der i den ene ende har hønse-
gård, i midten har kyllingerne eget rum og den anden ende er der lavet 
plads til at får og geder kan gå inden døre i ly i den voldsomme regntid. 
Dyrene har det fint og får naturligvis de få madrester der kommer fra 
den daglige produktion, når mere end 100 børn skal bespises.

Afrikanerne var ved at bygge en legeplads, da vi forlod projektet

Tæpper og strikkede bamser gjorde lykke hos børnene på skolen
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galla i ganløse 
gav den Fuld gas

Lisbeth Kjærulff var sjov og så 
kunne hun bare synge. 

Terre De Hommes-ambassadør Jan Schou og en 
lang række kunsterne sørgede for en forrygende 
eftermiddag på Ganløse Kro til fordel for Terre 
Des Hommes, og udbyttet til organisationen stod 
mål med det store forarbejde, der var udført af såvel 
Jan Schou som lokalt i Ganløse. Omkring 45.000 
kroner blev overskuddet til Terre Des Hommes.
Det er svært at trække den ene kunstner frem for 
den anden, men alle morede sig både på og uden 
for scenen. Jan Schou var en sprudlende og særde-
les veloplagt konferencier, der bandt showet sam-
men på smukkeste vis, og Mickey Pless’ orkester 
sørgede for musikken. 

Keld og Hilda Heick sang de sange, vi kender dem 
så godt for, og der blev også til en lille sød historie 
fra privatlivet. Den var om to kufferter, der blev 
byttet om på vejen, og det var ikke så heldigt for 
børnebørnene. Men den endte godt.

Af Grethe Kvist, kvist@mail.dk
og Jens Rasmussen, JingfredR@gmail.com   

Jan Schou var i hopla som konferencier. 

Foto: Erik Lyngholm Pedersen Keld og Hilda Heick sang alle 
de sange, som de er kendt for
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bog, der var højt humør og guitarspil med Bjarne 
Lisby, der var revyskuespil af Liselotte Krogager, 
og så fik Anne Herdorf alle til at synge med på - 
og også alene – ”En Lille Melodi”. Martin Ali var 
to gange på scenen og fik publikum til at synge 
med på ”Vi Er Alle I Samme Båd”.

Og mon ikke publikum kommer igen, for en fyldt 
sal blev virkelig underholdt på bedste vis, og der var 
ikke noget med at sidde tilbagelænet hele tiden. El-
sebeth Dalsgaard fik således publikum op af stolen 
og med til at danse både ”Saturday Night Fever” a 
la John Travolta og ”Gang Nam Style” al la Bassim. 
Det var herligt, selv om de fleste var +50.
Og stemningen fik endnu mere fart og tempo, da 
”Bakkens Hvile” flyttede ind for en stund med 
bakkesangerinde Annette Oxenbøll, der sang 
”Køb Blomster, køb blomster”, mens hun samlede 
penge ind til Terre Des Hommes i både strøm-

pebånd og kavalergang. Hun var sprudlende og 
var med til at få penge i kassen, da hun sammen 
med Hilda Heick solgte lodder til tombolaen , der 
var udsolgt i løbet af 10 minutter. Tombolaen, der 
for en stor dels vedkommende var sponseret af de 
handlende i Ganløse by, indbragte meget flot 8100 
kroner.

Til sidst kom alle kunstnere på scenen, og næstfor-
mand i Terre Des Hommes, Sven Røddik, uddelte 
roser til alle, også til personalet på Ganløse Kro, 
der havde arbejdet gratis ved galla-forestillingen.
Og dagen sluttede med at Simone og Stefan, der 
som altid havde ansvaret for den smukke og velas-
sorterede tombola, kunne uddele gevinsterne til de 
glade vindere.

Men der var andre vindere den 1. marts i Ganløse. 
De største vindere var Terre Des Hommes og de 
børn, som organisationen hjælper ude i verden. 
Tak for det alle sammen.

Årets revynavn 2013 ved Tv2 Charlies revygalla hedder 
Lisbeth Kjærulff, og det forstår man, når hun totalt 
underspiller rollen som festarrangør, for derefter 
til sidst at bryde ud i vidunderlig sang af nogle 
partier fra kendte musicals, som hun også har 
spillet med i.
Finurlige Flemming Jensen underholdt i vel-
oplagt stil om blandt andet ”De 72 Jomfruer”, 
fordele og ulemper for en mand på 72 år. 
Flemming Jensen er 72.
Desuden var der tryllerier med blot 16-årige 
Lasse Lisby, der blev nordisk juniormester i 
trylleri sidste år. Der var Volmer Sørensens søn 
Stefan Føns, der læste op af sin nye erindrings-

 ”Vi er Alle I Samme Båd” leverede Martin Ali med rumsterstang. 

Bakkesangerinden Annette Oxenbøll  var festlig 
i sit kostume fra ”Bakkens Hvile”. 

Lune Flemming Jensen morede sig med 
Mickey Pless orkester. 

Dagen på Ganløse Kro sluttede med fællessang af 
de medvirkende. 
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Drengene har ofte været udsat for misbrug, før de 
er kommet til Vatsalya. Mange af dem er blevet 
banket, tvunget til at tigge og nogle udsat for sek-
suel udnyttelse. Det er bemærkelsesværdigt, hvor-
dan de efter kort tid på det trygge hjem begynder 
at føle sig værdige, og hvor dygtige de bliver til 
både at skrive og læse. Mange har ikke haft nogen 
forudsætninger for det,, da deres slægtninge ofte 
er analfabeter og ikke forstår vigtigheden af skole-
gang i det lange løb. 
Mange tror faktisk, at det er bedre at bruge bør-
nene som arbejdskraft for at tjene penge. En udvik-
ling som gadebørnshjemmene er med til at stoppe.
Ligeledes er den 20. februar en særdeles vigtig dato, 
da det er deres fælles fødselsdag.
Desværre ved mange af børnene ikke selv præcis, 
hvornår de har fødselsdag, og derfor er der
lavet denne ”fødselsdag” for alle. Her besøgte jeg 
dem igen og var med til at fejre dem, men på
trods af at det var en helt fantastisk fest, hvor flere 
hundrede børn, både fra pigehjemmet og
drengehjemmene deltog, var det også en hård dag 
med blandede følelser, for lige så stor min
glæde var ved at deltage og se deres flotte opvisnin-
ger, var mit hjerte også tungt. 
Under mit opdateringsmøde med lederen Swathi 
Mukherjee en time før festen begyndte, fortalte 
hun nemlig, at ejerne af det stykke land, hvor det 
ene hjem ligger har sat deres husleje op, og de står 
nu til måske at komme til at miste det. 
De har indtil nu betalt det, der svarer til cirka 3000 
kroner per måned, men skal per 1. april til at be-
tale cirka 8700 kroner per måned. Det er næsten to 
gange så meget som i de forgangne år, og med de i 
forvejen store udgifter til undervisning, mad, skole 
bøger, tøj osv, er det nu meget usikkert, om de vil 
få råd til at blive i det hjem, de har haft siden 1982.
Siden 2008 har jeg fulgt børnene og deres udvik-

ling og en ganske særlig succes-historie varmede 
ovenpå de ellers triste nyheder. Tre af de store 
drenge, som har boet hele deres barndom på hjem-
met, er nu blevet entreprenører. De har startet deres 
egen internet cafe, SKY cafe, og den stolthed, jeg 
følte på deres vegne, er helt ubeskrivelig. De taler 
perfekt engelsk, den ene står for regnskab, en anden 
for PR og den tredje laver maden, sørger for drik-
kevarer mv. Jeg glæder mig meget til at besøge dem 
i deres forretning på min næste tur til Indien.

En stor tak skal lyde til Rambøll Foreningen, som 
generøst har doneret 3700 kroner til en udflugtstur 
for børnene. Denne tur er ved at blive planlagt til 
april. Det er en stor luksus for dem at få lov til at 
opleve sådan en dag på bustur med madpakker og 
eventyr.

Barnets Dag i Indien den 20. november er en vigtig dato, da den belyser barnets velfærd 
og rettigheder. Her havde jeg den store fornøjelse at besøge gadebørnene fra Vatsalya. 

Jeg havde medbragt flere kufferter fra Nordjylland fyldt med sportstrøjer, jeans og t-
shirts, og det nye tøj vakte stor begejstring, og børnene lavede danseopvisning. De 
yngre fra 7-12 år lavede stolt forskellige spring-teknikker, som de større drenge havde 
vist dem. Det varmede, at se dem optræde med stor selvsikkerhed. 

projeKtBesøg Hos vatsalya gadeBørnene i mumBai

Af Dina Rosenmeier

Dina Rosenmeier besøgte gadebørnene i Vatsaly på barnets dag den 20. november

Vatsalycake. Det var en stor fælles fødselsdag den 
20. november.
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sekretariat – tlf. 60 74 20 15 – tdhsekr@sol.dk – telefontid: onsdag fra 16.00 til 20.00

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

Lise Jensen · Lyngevej 9 · 2640 Hedehusene 
Tlf. 35 11 39 90 · lise2640@live.dk

Dina Rosenmeier · Højmarksvej 3 · 9000 Aalborg 
drosenmeier@mac.com

Jens I. 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 · Hastrupvej 9 · 4720 Præstø
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 I. 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

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

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

Terre Des Hommes adresser

Ændringer i listen over FaddersKaBsledere

Der er sket en række ændringer i listen over fad-
derskabsledere, som man skal være opmærksom på.
Bjarne Michael Jensen har overtaget Evelyn 
Nurseries og Day Care Centre på Sri Lanka fra 
Maja Søgaard Kristensen, der fortsætter med 
Mattagota og Halabawava-projekterne.

Kalutatra-projektet på Sr. Lanka er overtaget 
af Ina Steen Knudsen, der afløser Jørn Verner 

Stendorff. Hans projekt Endulen i Tanzania bli
ver overtaget af sekretariatet.

Vores projekt i Indonesien bliver overtaget af Sa-
rah Eriksen, der netop har besøgt det.

Bliv Fadder
For kun kroner 2,50 om dagen er dit fadderskab med til at gøre en forskel for det 
enkelte barn. En gave med mening. 

gå ind på vores hjemmeside www.terredeshommes.dk og bliv fadder.

Det er ubeskriveligt, hvor stor hjælp en donation 
på 2000 kroner er på Sri. Lanka, hvor Birgit Ber-
telsen har et projekt. Hun har modtaget et smukt 
takkekort fra Sr. Christala, der rejser imellem 
klostrene inden for nonneordenen ”Sisters of the 
Cross” derude. Klosteret havde doneret hende en 
pc, men hun manglede en printer med tilbehør. 
Den har hun nu købt for pengene, der er doneret 
af støttegruppen Hedehus-pigerne i Hedehusene. 

Her ses Sr. Christala med sin pc, der hjælper 
hende i arbejdet, så hun kan have navnelister på 
sponsorbørnene med rundt.

det er så lidt, der 
sKal til …
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sri lanKa
ELSINORE
Ranjit Fernando · Søndermarken 24, st,tv 
· 3060 Espergærde
Tlf. 49 13 16 36 · dk.ranjitfernando@gmail.com
birgit.fernando@gmail.com

MATTAGOTA – HALABAWAVA 
Maja Søgaard Kristensen · Borup Byvej 87
8920 Randers NV · Tlf. 28 86 73 14
maja_soegaard@hotmail.com

EVELYN NURSERIES – DAY CARE CENTRE
Bjarne Michael Jensen
Egevangshusene 331, 2630 Tåstrup
Tlf. 51 22 12 01 · bjarne0603@gmail.com

HIKKADUWA
Ina Steen Knudsen · Holmgårdvej 4, Tykhøjet
7321 Gadbjerg · Tlf. 74 51 93 76 · isk04@mail.dk

KATOLSKE NONNER
Joan Jessen · Hastrupvej 9 · 4720 Præstø
Tlf.: 22 16 97 85 · jessens@webspeed.dk

NUGEGODA – DØVESKOLEN 
– 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
Ina Steen Knudsen · Holmgårdvej 4,  Tykhøjet
7321 Gadbjerg · Tlf. 74 51 93 76 · isk04@mail.dk

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

CASP BALWAADI, NEW DELHI
Mogens Pedersen · Havrevænget 17, Thorsager
8410 Rønde · Tlf. 25 18 43 66 � lenmog9@gmail.com

COIMBATORE
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

Fadderskabsledere
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 og Flemming Kvist Andersen  
Hundshøjvej 5 · 3660 Stenløse
Tlf. 48 18 44 49 · kvist@mail.dk

indonesien
Sarah Eriksen · Hedemannsgade 5,1
8000 Aarhus C · Tlf. 28 29 51 04
saraheriksen@outlook.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
tdhsekr@sol.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



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:

Navn:

Gade:

Postnr. / By:

Tlf.:

E-mail:

land


