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Hjælp os med at hjælpe andre...

Man kan ikke hjælpe hele verden
Af landsformand Dorthe Kristensen
ad.kristensen@mail.dk

Vi sætter snart to streger under 2015 og skriver
2016. I november oplevede vi desværre igen på
den mest tragiske vis terrorens grusomme ansigt.
Hvad mon det nye år vil bringe os? Heldigvis ved
vi det ikke på forhånd, men et stort ønske om fred
på jorden er nok det ønske, vi alle har.
Igennem medierne hører vi hver dag om flygtninge, som er blevet til et problem. Jeg mener
ikke, at et menneske er et problem, men derimod
en udfordring, der skal løses. Det er svært, ingen
tvivl om det! Mange følelser er på spil, når man ser
strømmen af ulykkelige mennesker, som søger et
bedre og mere trygt sted at bo.
Det gør dog et særligt indtryk, at så mange børn er
involveret. Vi ser dem på armene af deres forældre
med bange øjne, eller vi ser dem komme traskende
bagefter forældrene eller slægtninge. Hvad mon
der foregår i børnenes hoveder? Bliver de til hele
mennesker efter sådan en traumatisk oplevelse?
Man kan godt frygte det modsatte. Frygt og angst
gavner ikke et lille barn.
Der samarbejdes i det internationale Terre Des
Hommes for at forbedre forholdene for de migrerende børn, som står uden tryghed i et fremmed
land. Det er et større arbejde, for ingen kunne
have forudse den strøm, som prøver at finde et
sted, hvor de kan leve i sikkerhed.
Jeg håber, at det internationale samfund, inkl. vores egen regering, vil finde den rigtige vej for de
mange, som søger hjælp, således at de behandles
på en værdig måde.Det er dog ikke kun de mennesker, der søger tryghed i andre lande, som har
brug for hjælp. Der er mange børn/ unge mennesker rundt omkring i verden, der stadigvæk har
brug for hjælp til skolegang m.m.
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Særligt pigerne er i flere lande den gruppe af befolkningen, som bliver overset. Mange forældre har
det synspunkt, at deres døtre blot skal giftes, og
derfor er der ingen grund til, at de skal gå i skole.
Af den grund bør der også være fokus på pigernes
vilkår og udviklingsmuligheder, og her er skolegang/uddannelse den vigtigste og mest afgørende
faktor for pigernes fremtid. Dét, at en pige får en
uddannelse, vil smitte af på den familie, som hun
stifter. Det vil igen betyde skolegang, uddannelse,
vaccination og en ordentlig kost for hendes børn.
2016 vil ikke være anderledes end de tidligere år
i Terre Des Hommes, for der vil stadigvæk være
hårdt brug for den hjælp, som ydes til alle vores
projekter takket være vores sponsorer og donorer.
Jeg vil gerne takke hver og én af jer for jeres hjælp
og støtte til børnene og Terre Des Hommes Danmark igennem året. Jeg håber, at I også i 2016 vil
hjælpe vores mange sponsorbørn, så de kan nå i mål
med deres eksamensbeviser. Der findes stadigvæk
mange børn på vores akutliste på vores hjemmeside,
jeg håber at I i julen vil tage familie og venner med
på et besøg på vores hjemmeside, og finde et barn
som ønsker hjælp til en bedre fremtid.
Man kan ikke hjælpe hele verden, men for hvert
eneste barn, som bliver hjulpet, betyder det, at der
er én mere i verden, som kan få tryg fremtid.
En rigtig glædelig jul samt et godt og fredfyldt
nytår ønskes I alle.

Næste blad udkommer
starten af marts 2016
Deadline
25. februar 2016

Det sidste nummer i papir af TDH-Nyt
Dette eksemplar af Terre Des Hommes Nyt er det sidste, som bliver trykt i papir. Bladet har
været en inspirationskilde for mange og været med til at formidle fadderskaber til de mange
børn ude i verden, ligesom det har været information fra foreningen til medlemmerne.
Bladet bliver dog på ingen måde nedlagt, men vil fortsat blive udsendt i en elektronisk udgave og blive lagt på foreningens hjemmeside www.terredeshommes.dk.
Men der vil også ske en mere løbende opdatering af hjemmesiden med nyheder og foromtaler i fremtiden.
For at modtage TDH-Nyt i fremtiden elektronisk, skal man – hvilket mange allerede har
gjort - sende sin mailadresse til: Sekretær i Terres Des Hommes Jens Rasmussen, mailadressen: JingfredR@gmail.com.

Nu har du også mulighed for at betale via
MOBILEPAY/SWIPP
Terre Des Hommes er glad for nu også at kunne tilbyde vore medlemmer mulighed for at
betale medlemskontingent og støtte-bidrag via Mobilepay og Swipp.
Fadderskabsbeløb kan dog ikke betales via mobilepay eller swipp.
Vore medlemmer og støtter kan selvfølgelig stadig betale via girokort, nets og bankoverførsel som sædvanlig, men nu er muligheden her også for nemt, hurtigt og uden gebyr at betale
via Mobilepay og Swipp.
Blot oplys dit navn og adresse, når du betaler disse via Mobilepay eller Swipp, så vil betalingen automatisk registreres her hos os.

Terre Des Hommes mobilpay/swipp har nummer 32
37 00 0029
29
3137

Sæt X i kalenderen:
Generalforsamling 2016

Den ordinære generalforsamling i Terre Des Hommes Danmark er fastlagt til lørdag den
30. april 2016. Der følger nærmere om tid og sted samt dagsorden.

terredeshommes.dk
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Kunst i børnehøjde med Per Hillo og Terre Des Hommes

-Årets julegave fra de små…
Terre Des Hommes er super stolte af at kunne
præsentere et samarbejde med den kendte og
anerkendte kunstner Per Hillo, som i sit smukke
atelier vil guide de små i male-kunstens skønne
kunstfærdigheder.
Nu tilbyder Terre Des Hommes en enestående
mulighed: Giv de små en helt unik oplevelse, og
lav samtidig årets julegave fra de små: Et maleri
de har malet hos den kendte kunstner Per Hillo.
Over to dage, den 5. og 6. december, guider kunstneren de små i kunstmaling i hans eget galleri.
De får mulighed for at lave et rigtigt maleri, eller
flere, samt nyde højtlæsning af kendte forfattere
og andre celebrities.

De voksne kan imens juleshoppe på vores lille julebazar eller nyde et glas glögg. Der vil være højtlæsning for de små, ved blandt andre Manu Sareen og
skuespilleren Therese Glahn, og der vil være mulighed for at få fingrene i signerede bøger af den
anmelderroste forfatter Anne Sofie Allarp, samt
finde årets julekort blandt unikke vintage-julekort.
Hjemmelavede nisser og juleting, samt forfriskninger og godter sælges også, og dette års Voice Junior
finalist Johanne kommer og hygger med os.
Alt overskud går ubeskåret til børnene i Terre
Des Hommes.

Mal din egen julegave- kunst med Per Hillo
Dato:
Pris børn:
Pris voksne:
Hvor:

Dette års
Voice Ju
kommer o nior finalist Johan
g hygger m
ne
ed os.

Per Hillo sælger sin egen kunst med 10% rabat
denne dag.

Sareen
ere minister Manu
Forfatter og tidlig
g.
bo
sin
fra
kommer og læser op

Enten Lørdag den 5. december eller søndag den 6. december mellem kl. 12-16
200 kr. inklusiv første lærred, materialer samt en forfriskning.
50 kr. inklusiv en forfriskning
Waterfront Shopping Center, Tuborg Havnevej 4-8, 2900 Hellerup.
3 timers fri parkering

Der er et stærkt begrænset antal pladser, og der forventes udsolgt hurtigt, så skynd dig at få
fat på dine billetter.
Billet salg via biletto.dk eller mobilepay/swipp på telefon 31370029. Ved køb via mobilepay/
swipp husk at skrive hvilken dag du vil komme, samt antal voksne og børn, og medbring telefonen på dagen, så du kan vise kvitteringen, det er din billet
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Den kendte og anerkendte kunstner Per Hillo
lægger kundskab og lokaler til.
terredeshommes.dk
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Vi mangler faddere til Indonesien
Af Dorthe Kristensen
ad.kristensen@mail.dk
Målgruppen for vores projekt i Indonesien er fattige familier, hvor forældrene ønsker
at give deres børn en uddannelse, således de på sigt kan undslippe den fattigdom, som
præger rigtig mange familier i Indonesien.
Selv om skolegang mange steder i Indonesien er gratis, så er skolen alligevel forbundet
med en meget høj egenbetaling. Et fadderskab betyder, at børnene får den obligatoriske skoleuniform, skolebøger, skriveredskaber, skoletaske, hæfter m.m. og dermed sikres
børnenes skolegang.

Lorianur, 12 år
Lorianur er 12 år og går på junior high School i Surakarta. Familien består af far, mor og en bror. Familiens svigtende indkomst
betyder at et fadderskab vil betyde, at hun kan fuldende sin skolegang og få et eksamensbevis.

Rivaldi, 13 år
Rivaldi er 13 år og går på Junior High School i Surakarta. Han
bor sammen med sine forældre og to brødre. Et fadderskab vil
sikre at han trods forældrenes økonomi kan fortsætte i skolen.

Et fadderskab koster 85 kr. om måneden.
Ivone, 17 år
Ivone er 17 år og mangler et år tilbage af sin skolegang. Hun
ønsker sig brændende en ny fadder. Hun går på Senior High
School og får gode karakter. Hendes ønske er at blive læge.

Dwi, 12 år
Dwi er 12 år og går i Junior High School i Surakarta. Hun ønsker sig brændende en sponsor så hendes skolegang er sikret.
Hun har et stort ønske om en uddannelse som lære.
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Grahasto, 15 år
Grahasto er 15 år og går i Senior High School i Surakarta. Han
bor sammen med sin far og mor, men har ingen søskende. Det
er kun hans far, som har arbejde som daglejer, derfor er det et
spørgsmål, om han på et tidspunkt kan fortsætte sin skolegang på
grund af familiens økonomi.
Andine, 15 år
Andine er 15 år og går på Senior High School i Surakarta. Hun
bor sammen med sine forældre og en bror. Hendes far har arbejde, men ikke hendes mor. Andine har en drøm om at blive
uddannet som fotograf, når hun er færdig med sin skolegang.

terredeshommes.dk
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Divangi Roy – den lille pige med det store handicap
Af Mogens Pedersen fadderskabsleder,
lenmog9@gmail.com
Jeg har fået en rapport om en succes: Divangi
har fået indopereret et implantat i begge ører og
har nu en fuldstændig normal hørelse. Der blev
indsamlet i alt ca. 11.000 kr., dels på caremaker.
dk, dels på min fadderskabskonto. Vi nåede altså
ikke målet på 55.000 kr., men Divangis forældre
kunne ikke vente på at vi kom i mål. For at sikre
at Divangi kom i gang med sin terapi hurtigst
muligt efter operationen, måtte de træffe en hurtig beslutning. De skaffede de nødvendige midler
ved at sælge en ejendom, nogle værdigenstande
og ved at optage et banklån.
Vores indsamling på caremaker.dk er derfor
stoppet. En forudsætning for at kunne deltage er
at man anfører hvad de indsamlede midler skulle
bruges til hvis målet ikke blev nået.
I så fald ville der blive tegnet Terre Des Hommes
fadderskaber for pengene. Vi har derfor i TDH
besluttet, at pengene skal indgå i den pulje, som

er oprettet for at sponsorere de børn, som af en
eller anden grund har mistet deres fadder. Det
er den samme pulje, som det ekstra månedlige
bidrag på 10 kr. skal indgå i – se omtalen i TDH
Nyt nr. 2, august 2015.
På den måde kan vi fortsat støtte disse børn indtil der er fundet en ny fadder til dem. De bliver
ikke ladt i stikken!

Divangi Roy

Projekt Balwadi mangler fortsat faddere

Af Mogens Pedersen / lenmog9@gmail.com

I sidste nr. af TDH Nyt efterlyste jeg faddere
til børn i dette projekt – det gør jeg stadig.
Projekt Balwadi fortjener opmærksomhed,
fordi det specielt er rettet mod ressourcesvage
familier, hvor forældrene ofte udviser omsorgssvigt overfor deres små børn.
Balwadi systemet blev indført af den indiske
regering i 1945 i første omgang som hjælp til
betrængte familier i landdistrikterne, men findes nu også i de større byer. Balwadi projektet
i New Delhi udmærker sig ved at personalet
8
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hos vores samarbejdspartner CASP administrerer såvel en børnehavefunktion som den
efterfølgende skolegang i kommuneskoler i
lokalområdet.
I Balwadi, som også kaldes pre-school, optager man 50 børn i alderen 3-5 i to hold, 25
om morgenen og 25 om eftermiddagen. Her
forberedes børnene til skolegangen, der bliver
undervist i Hindi, sang, tegning og de deltager
i forskellige gruppeaktiviteter, leg og spil. Forældrene betaler 50 Rs. (ca. 5 kr.) om måneden.

En husstandsindkomst i dette område er på
6000-9000 Rs (600-900 kr.) om måneden.
Når børnene er 5 år, søger CASP optagelse i
en kommuneskole. Alle vores sponsorbørn går
i skole hvor det ikke er ualmindeligt med 8090 børn i klassen. Sponsorbidraget anvendes
til skoleuniform, - tasker, sko og sokker, skrivematerialer, vandflaske, hygiejne kit, sportsaktiviteter. CASP sørger for læge check-up,

medicin om nødvendigt og hjælper med at løse
problemer med fejl- og underernærede børn.
En familie består af forældrene og 4-5 børn.
Deres hjem er et enkelt rum på 12-18 kvadratmeter, enten i eget hus på lejet grund eller et
lejet værelse uden toilet. Der benyttes et offentligt toilet. Der er indlagt el, men ikke vand
som hentes fra en tankvogn i nærheden.

Hemant, 9 år
Hemant går i 2. klasse i en kommuneskole i New Delhi. Hans far er
chauffør og tjener ca. 750 kr. om måneden. Moderen er hjemmegående.
Hemant har en ældre bror på 11 år. Familien bor til leje i et hus der
består af et enkelt rum på 10 m2, altså uden separat køkken. Huslejen
koster ca. 200 kr. Der benyttes et offentligt toilet i lokalområdet. Kommunen leverer drikkevand fra en tankvogn.
Ishika, 7 år
Ishika går i 2. klasse. Faderen har forefaldende arbejde i en butik med en
indtægt på ca. 550 kr. om måneden. Moderen er hjemmegående, men er
på kursus for at lære computer betjening. En ældre bror går i 8. klasse.
Familien bor i et lille hus uden køkken eller toilet. Der hentes vand fra
en tankvogn.
Harshita, 7 år
Harshita går i børnehaveklasse. Hendes far er daglejer og tjener pt. ca.
850 kr. om måneden. Moderen er hjemmegående. Harshita har en søster på 5 år. Familien bor til leje i et hus på 15 m2 uden separat køkken
eller toilet. Vand hentes fra en tankvogn i lokalområdet.
Amit, 7 år
Amit går i 2. klasse. Hans far er daglejer og tjener ca. 650 kr. om måneden, hvis der ellers er arbejde at få. Moderen har en lille bod med
grøntsager, som giver familien en supplerende indtægt på ca. 550 kr. om
måneden. Amit har to brødre på 1 og 14 år samt en søster på 15. De
bor i eget hus på 10 m2 uden separat køkken og uden toilet. Hvis den
offentlige tankvogn er løbet tør, må der købes flasker med vand på det
lokale marked.

Et fadderskab koster 60 kr. om måneden.
Henvendelse til Mogens Pedersen, lenmog9@gmail.com tlf. 251845366.
terredeshommes.dk
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Modeshow i Silkeborg
skaffede penge til vand i Afrika
Tekst og foto: Jens Rasmussen
JingfredR@gmail.com
Det er så lidt, der skal til, er sloganet for den humanitære organisation Terre Des Hommes i Danmark,
men ved den årlige modeshow i Silkeborg den 6. oktober gav det faktisk MEGET, og det var en tilfreds
landsformand, Dorthe Kristensen, Silkeborg, der
kunne gøre status på.
- Der var solgt 250 billetter, og vi har fået et overskud
på omkring 40.000 kroner til vores hjælpearbejde.

Det er vi rigtigt godt tilfredse med og taknemlige
for, sagde Dorthe Kristensen efter showet.
Overskuddet fra showet går til Terre Des Hommes’ arbejde, og i år vil pengene blandt andet blive
brugt på det børnehjem, som lokalafdelingen støtter
i Arusha i Tanzania. Her er der stadigvæk et stort
behov for hjælp til de mange forældreløse børn, som
befinder sig i Arusha.
- Et andet projekt, som støttes, er to timers kørsel
fra Arusha, hvor tørst, sult og død er dagligdag
for de børn, som bor i området. Særligt vand
er et kæmpe problem i området, da det me-

Musicalstjernen Henrik Launbjerg sang en sang
fra forestillingen Den Eneste Ene. På armen
havde han Tatianna og ved hånden Mille, der
begge havde en replik i forestillingen.

get sjældent regner, og når det regner, bruges vandet
fra vandpytterne både til drikkevand og madlavning,
fortalte Dorthe Kristensen i sin velkomst.
Det var 12. gang, foreningen afholdt modeshow i
biludstillingen hos Poul Munk Citroën. Terre Des
Hommes’ landsambassadør, skuespilleren Jan Schou,
stod for præsentationen af modeshowet sammen
med Karin Paaskesen.

Børne-mannequinerne vækker altid jubel ved Terre Des Hommes’ modeshow, og konferencier Jan Schou elsker
børn. De var på først i showet, så de kunne komme hjem i seng før næste dag i skole eller børnehave.
10
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Showet blev indledt med et par sange fra musicalen
»Den eneste Ene«, der har premiere i Jysk Musik
Teater den 17. oktober. Musicalstjernen Henrik
Launbjerg med børnene Tatianna på armen og
Mille, der begge havde én replik i forestillingen,
sang sammen med de lokale sangfugle Stine Aya
Schweitz og Rikke Johnsen.

Henning Amstrup, der har spillet med De Nattergale
og Østjysk Musikforsyning, underholdt ved modeshowet blandt andet på sine mange båthorn..

Derefter kom efterårets mode fra yderst til inderst fra forretningerne Brud og Galla, Elisabeth
Katballe, Familie Frisøren, Farstad Optik, Fleur
Bodywear, Kære Børn, Lisell Mode, Lord Nelson,
Noa Noa, Parfumeriet, Sport 24, Vero Moda og
Kvisten.
Der var masser af flotte modeller lige fra de 17-årige tvillingepiger Emma og Julie til håndboldstjernerne fra ligahåndboldklubben BjerringbroSilkeborg, færingen Johan Hansen og svenskeren
Anders Hallberg.
Sponsorer på arrangementet var Citroën Poul
Munk, FC Lyd og Lys, Silkeborg Slagteren og
Teltudlejning v/Hardy Nielsen.

terredeshommes.dk
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Skal vi bevare Welfare Home for
Children, Delhi, Indien?
Af Jessie Rosenmeier
jessierosenmeier@me.com
Igennem de sidste 35 år har dette børnehjem været et af vore faste projekter.
De første børn, der blev givet til Terre Des
Hommes lå på hospitalet, hvor de var født.
Men forholdene var så dårlige, at ingen
overlevede ventetiden, hvor retsforløbet
skulle finde sted, selv om det var væsentlig
kortere tid dengang end nu.
Derfor lejede vi et værelse og fik sygeplejersker til at passe børnene dag og nat. Dette
værelse blev hurtigt til en hel underetage af
et hus. Det gamle Welfare Home, hvor der
stod en vugge udenfor, og hvor der mange
gange blev lagt et nyfødt barn i, ofte i ly af
natten.
Snart var der mangel på plads, og vi Achla
Khanna og undertegnede fik en drøm om
at bygge et helt nyt børnehjem, for med 2-3
børn i hver seng, der stod tæt op de andre
senge, så var der stor smittefare for sygdomme og infektioner.
Helt uventet skete der så noget. Ledelsen
hos firmaet Rambøll, hvor Børge Rambøll
havde hørt om børnehjemmet og selv overrakte mig Rambøll prisen på 100.000 kroner, hvilket betød, at nu kunne vi købe en
byggegrund.
Børge Rambøll har siden været vor faste
støtte. Firmaet Rambølls medarbejdere la-
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Børnene på hjemmet er flittige med
deres lektier.

Jessie Rosenmeier på besøg på børnehjemmet.

Børnene på hjemmet er glade, når der kommer gæster
fra Danmark.

vede selv under ledelse af Inger Luzina, og senere
Hanne Lind m.fl. Den Humanitære Forening,
der nu i 25 år har bakket op om børnehjemmet.
Flere hundrede børn har igennem årene fået et
leveværdigt liv på børnehjemmet, hvorefter de senere er blevet adopteret både i Indien, Danmark
og mange andre lande.
Adoptionslovene er blevet ændret igennem tiden,
så meget, at det i nogle år har været meget vanskeligt at gennemføre adoptioner til udlandet (Intercountry adoptions),hvor adoptanterne betaler for
barnets ophold medicin m.m. Dette har medført
at økonomien ikke har kunnet følge med.
I maj i år var vi nede på blot 12 børn, hvor de fire
skulle til USA og Italien, man var nærmest ved at
opgive at køre videre og har derfor undersøgt om,
man kunne finde andre løsninger, men har indset,
at adoptionerne var det område, man havde mest
indsigt i.

I øjeblikket. er vi nu oppe på 18 børn, De fire børn
er kommet til de nye forældre, men økonomien
halter.
Måske kan vi ved at løfte i flok redde børnehjemmet. Er vi mange nok, der vil give et mindre bidrag, vil det sammenlagt have enorm betydning.
Vil du give en hånd med, kan dit beløb fratrækkes i skat, nu helt op til 15. 000 kr., og du kan
indbetale dit bidrag på konto nr. 7449 -1056797,
mærket Welfare Home Delhi.
Hver eneste krone vil få stor betydning, så børnenes behov kan blive dækket. Vi må se fremtiden
an og prøve på at finde frem til den bedste løsning.
Jeg siger på forhånd tak for jeres støtte og ønsker
alle vore medlemmer, vore adoptanter og deres familier en glædelig jul og et lykkebringende nytår
i alle hjem.

terredeshommes.dk
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Vand giver liv i Gujaret
Gujaret-projektet er et projekt med mere end 400
sponsorbørn støttet af danske familier. Projektet
så dagens lys efter et meget voldsomt jordskælv
for en del år siden. Området er meget fattigt, og
der er derfor stadigvæk hårdt brug for hjælp således, at så mange børn som muligt kan komme
i skole, og derved undgå analfabetismen, som er
udbredt i området.
Hvis man bevæger sig med nord og øst grænser
området op til en saltørken, der er på størrelse
med Danmark. Når monsunregnen kommer, er
der i en kort periode vand i saltørkenen.
I området er der mange små landsbyer med et
indbyggertal på ca. 15.000. De fleste af mændene
arbejder i de større byer langt derfra. Ingen steder

i de små samfund findes der rent drikkevand, eller
vand i det hele taget, hvilket medfører, at mange
børn har diarre, og det betyder igen at mange børn
dør inden de fylder fem år.
Vores projektleder på projektet, Ivan Dalsgaard,
har besøgt området flere gang og har været medvirkende til igangsættelse af boringer efter vand
sammen med organisationen CASP, som er en af
vores samarbejdspartner i Indien. Vand vil betyde
alt for beboerne og deres sundhed.
Det kræver en del penge at få det hele sat i værk,
der er blevet etableret nogle boringer, men det er
et stort projekt der skal udføres, der er lang vej
igen. Det er Ivan Dalsgaards håb, at der er personer, som har lyst til at støtte projektet, og dermed
være med til at gøre en forskel.

For yderlige oplysninger kan Ivan Dalsgård kontaktes på mail
tdh@ivanmail.dk eller tlf. 22 16 14 32.

Eventuelt kan der overføres gaver til projektet på konto 7448 – 1025133.

Galla i Ganløse:

Kunstnere støtter børn i
den tredje verden
Jan Schou og Ganløse Kro står igen i år for et
forrygende show til fordel for Terre Des Hommes

kunstnere, skuespillere og sangere, som vil
underholde.

Instruktøren og skuespilleren Jan Schou vil
gerne underholde, og han har også et stort
hjerte for børn – og også for børn i den
tredje verden, der har det svært.

Hele overskuddet fra dette arrangement
på Ganløse Kro går ubeskåret til Terre des
Hommes Danmark.

Som landsambassadør for Terre Des Hommes Danmark præsenterer Jan Schou igen
i år et stort Gallashow på Ganløse Kro til
fordel for organisationen.
Det sker søndag den 13. marts 2016 kl.
12.00 med en række af populære danske

Personalet donerer også deres løn denne dag
til den internationale hjælpeorganisation.
Så hjælp Jan Schou og Ganløse Kro med
denne gode sag ved at lade dig underholde.
Billetprisen er kr. 399,inkl. det store kolde bord.

TILMELDING:
Ganløse Kro, Bygade 30, Ganløse,
3660 Stenløse
Tlf.:48 18 30 01 .
mail: mail@ganlosekro.dk
Direkte billetbestilling på
www.ganlosekro.dk
aret..

Saltørkenen i Guj

Der bliver arbejdet hårdt for at finde vand.
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Jan Schou var i hopla ved sidste års
galla i Ganløse.

terredeshommes.dk
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Fæld et træ og plant et håb
Kære sponsor og medlem af Terre
Des Hommes, Danmark
Af Dina Rosenmeier
drosenmeier@mac.com

Fra første januar 2016 vil der komme nogle mindre
forandringer i vores økonomiske styring af fadderskaber og kontingent indbetalinger. Dog er og
forbliver vores forenings grundlag det samme.
Alle donationer går som altid ubeskåret til børnene
i vores projekter og takket være jeres hjælp, sikrer vi
sammen mange børns velfærd og tryghed.
Terre Des Hommes Danmark har igennem de seneste år valgt at sende penge fra vores hovedkonto
til de børn, der ikke længere har haft en sponsor i
adskillige af vores projekter.
Det valgte vi at gøre, fordi vores økonomi tillod det,
og vi ikke ønskede at lade børnene i stikken i de
tilfælde, hvor betalingerne enten var stoppet, eller
fordi at barnets danske sponsor var gået bort.
Desværre må vi stramme mere op nu for at sikre, at
foreningens økonomiske fundament fremover kan
forblive stabilt, og det blev på den ordinære generalforsamling i maj 2015 derfor besluttet, at sponsorbeløb nu hæves med 10 kroner om måne
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den. Det ekstra beløb går i en fond, der udelukkende bruges til at hjælpe de børn, som i perioder
står uden en fadder.
Desuden har vi i foreningen indtil nu betalt sponsorernes NETS-udgifter, men ligeledes vil dette
beløb fremover blive lagt oveni sponsorbeløbet.
Såfremt I ønsker at undgå denne ekstra udgift i
forbindelse med betalinger af jeres meget værdsatte
sponsorat til børnene, opfordrer vi jer til at bruge
den simple konto-overførsels metode, som ikke har
noget ekstra gebyr.
I er naturligvis velkomne til at betale for hele året
på en gang, halvårligt eller kvartalsvis halv kvartal.
Det gøres forud i januar.
Disse tiltag er nødvendige for at sikre foreningens
fundament og dermed børnenes vedvarende velfærd.

Det årlige juletræsmarked i Holbæk henter penge til
børn ude i den tredje verden gennem hjælpeorganisationen Terre Des Hommes
Anne Marie og Steen Harrsens populære juletræsmarked på Skovhøj ved Holbæk har nu igennem 16
år samlet penge ind til hjælpeorganisationen Terre
Des Hommes.
Det er muligt både at købe og endda også selv fælde
sit juletræ på Skovhøj, og derigennem tænde et håb
hos børn ude i verden. Juletræerne bliver nettet, så de
er nemme at transportere i en almindelig personbil.

Det er samtidig mulighed for en god udflugt, for
Skovhøj ligger i et smukt område ved Munk
holmbroen og skoven ved Eriksholm Slot, der ligger ud til Isefjorden.
Indendøre på Skovhøj er der julestue med duft
af gran, æbleskiver, nybagte vafler, kaffe, gløgg og
kakao, og der er tændt op i den gamle smede-esse
på Skovhøj. Alt sammen ligger kun tre kvarters
kørsel fra Rådhuspladsen.
Hele indtægten går ubeskåret til Terre Des Hommes’ projekter for børn ude i den tredje verden.

Juletræssalg og julestue på Skovhøj, Bredetvedvej 24, 4300 Holbæk,
finder sted i weekenderne 12.-13. december og 19.-20. december
fra kl. 10.00 til kl. 16.00.

Ny næstformand

Næstformand Sven Røddik er udtrådt af bestyrelsen i Terre Des Hommes af helbredsmæssige grunde,
og bestyrelsen har derfor valgt ny næstformand. Det blev Dina Rosenmeier, der samtidig er foreningens
internationale repræsentant og som har et indgående kendskab i foreningens mange projekter.

Kontingent 2016
Som vedtaget på den ordinære generalforsamling
den 30. maj 2015 er den lille stigning i kontingentindbetaling, som vil have stor betydning.
Fra 1. januar 2016 vil et medlemskab årligt koste
250 kroner per husstand, og det bliver nu ens for alle.
Vi har brug for jeres hjælp, for selv om vi alle
arbejder frivilligt, er der omkostninger til daglig

drift og ligeledes til akutte situationer, hvor vi må
sætte ind og hjælpe. Kort sagt er jeres medlemskab med til både at sikre foreningens overlevelse
og børnenes fremtid.
Vi takker af hjertet for jeres medlemskab og støtte for de mange nødstedte børn i vores projekter.

terredeshommes.dk
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Terre Des Hommes adresser
STØTTEGRUPPER
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
Aarhus: Louise Bønneland Elkjær · Lollandsgade 49 st.
8000 Århus C · Tlf. 22 13 04 05 · iba1001@gmail.com
www.hedehuspigerne.wordpress.com

Fadderskabsledere
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
Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1
8600 Silkeborg · Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk

HALABAWAVA
Ina Steen Knudsen · Holmgårdvej 4, Tykhøjet
7321 Gadbjerg · Tlf. 74 51 93 76 · isk04@mail.dk
EVELYN NURSERIES – DAY CARE CENTRE
Gerda Steffensen og Leo Jensen · Baunevej 22
8361 Hasselager · Tlf. 23 29 83 23 · gsleo@mail.dk
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HIKKADUWA
Ina Steen Knudsen · Holmgårdvej 4, Tykhøjet
7321 Gadbjerg · Tlf. 74 51 93 76 · isk04@mail.dk
KATOLSKE NONNER
Gerda Steffensen og Leo Jensen · Baunevej 22
8361 Hasselager · Tlf. 23 29 83 23 · gsleo@mail.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

indien

CASP

Dorthe Mikkelsen · Stenshøj 11 · 8800 Viborg
Tlf 43 71 44 17 · dorthe.eam@gmail.com
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

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

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

INDONESIEN
Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk

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 Steffensen og Leo Jensen· Baunevej 22
8361 Hasselager · Tlf. 86 28 23 20 · gsleo@mail.dk
TIBETANSKE FLYGTNINGE
Anne Marie Harrsen · Bredetvedvej 24
4300 Holbæk · Tlf. 59 18 28 03
skovhoej@post.tele.dk
VATSALAY FOUNDATION, MUMBAI
Dina Rosenmeier · Højmarksvej 3
9000 Aalborg · drosenmeier@mac.com

KENYA
WEMA
Dina Rosenmeier · Højmarksvej 3 · 9000 Aalborg
drosenmeier@mac.com
RUMÆNIEN
Doris Dalgaard Petersen · Enggårdsvej 45
4490 Jerslev · Tlf. 59 52 12 72
dorislydia@ka-net.dk
TANZANIA
ENDULEN
Terre Des Hommes sekretariatet
Tlf. 60 74 20 15
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

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

terredeshommes.dk
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HOVEDBESTYRELSEN
Landsformand: Dorthe Kristensen
Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk
Træffetid onsdag kl. 16-20
Næstformand: Dina Rosenmeier ·
Højmarksvej 3 · 9000 Aalborg
drosenmeier@mac.com
Kasserer: Mogens Pedersen
Havrevænget 17, Thorsager
8410 Rønde · Tlf. 25 18 43 66 · lenmog9@
gmail.com
Sekretær: Jens I. Rasmussen
Bragesvej 3 · 8600 Silkeborg
Tlf. 40 83 56 71 · JingfredR@gmail.com
ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER
Jessie Rosenmeier · Højmarksvej 3 ·
9000 Aalborg
Tlf. 41 68 07 12 · jessierosenmeier@me.com
IFTDH-repræsentant: Dina Rosenmeier ·
Højmarksvej 3 · 9000 Aalborg
drosenmeier@mac.com
Eva Nabi · Tagesmindevej 5 · 2820 Gentofte
Tlf. 53 58 00 00 · Eva.nabi@gmail.com
Johnny Heinmann · Merkurvej 3 ·
Gjessø · 8600 Silkeborg
Tlf. 20 15 86 08· Johnny@heinmann.dk

Anders Blokager Olsen · Borup Byvej 87
8920 Randers NV · Tlf. 20 84 34 94
anders_blokager@hotmail.com
SUPPLEANTER
Helle Ørskov · Gothersgade 107,
1123 København K
Tlf. 26 16 50 00 · helle@missing-ink.dk
Leo Jensen · Baunevej 22, 8361 Hasselager
Tlf 40 58 58 39 · gsleo@mail.dk
Ina Steen Knudsen · Holmgårdvej 4,
Tykhøjet · 7321 Gadbjerg · Tlf. 74 51 93 76 ·
isk04@mail.dk
Anni Qvistgaard, Ankerets kvt. 14c, 2620
Albertslund
Tlf. 27 39 45 4 · anniqv@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
WEBMASTER
Morten Lauridsen, Silkeborg
lauridsen65@gmail.com

