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Hjælp os med at hjælpe andre...

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I TERRE DES HOMMES DANMARK

DER ER ALVOR BAG DET FESTLIGE
Af landsformand Dorthe Kristensen
ad.kristensen@mail.dk

En weekend er netop afsluttet, hvor Ganløseshowet løb af stablen med vores landsambassadør,
Jan Schou, som primus motor. En søndag hvor
latter, humor og god mad var i centrum. Alvoren
ligger dog bag det hele, for selv om vi har haft
en festlig søndag, så er der stadigvæk børn på verdensplan, hvis hverdag eller bare en søndag i ny og
næ ikke er præget af sjov og ballade. For dem og
deres forældre handler hver eneste dag om overlevelse. Af den grund betyder denne søndag i Ganløse så utroligt meget for de børn, som bliver hjulpet af de penge, der kommer ind ved dette show.
I år betyder overskuddet blandt andet skolegang
for 575 børn i den nordlige del af Sri Lanka, da
der bliver givet penge til indkøb af skoletasker og
skolematerialer. Vi er her i det område, hvor civilbefolkningen blev hårdt ramt af den borgerkrig,
som ødelagde så meget igennem mange år, og der
vil desværre gå mange år, inden forholdene bliver
normaliseret. Fattigdom i området er ikke bare
hist og pist, men overalt, og man står magtesløs,
når man ser, hvordan mange bor i området. Her
ligner folks boliger de huse, som vores egne frilandsgrise bor i, hvor kun højden er til forskel.
Om et år har Terre Des Hommes Danmark 50 års
jubilæum. Det vil sige, at vi sammen med adskillige mennesker i Danmark har hjulpet børn i rigtig
mange lande. Et spørgsmål, der i den forbindelse
kunne dukke op er, om vi skal fortsætte med at
hjælpe eller om vores indsats slet ikke er nødvendig længere? Desværre er sandheden, at vi ikke
kan slippe hjælpen endnu. Selvom det går bedre
på verdensplan, er der dog stadigvæk behov for
hjælp, og sådan vil det forholde sig mange år frem.
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Helt sikkert vil nogle af de lande, hvor vi nu yder
hjælp, på et tidspunkt kunne klare sig selv, men
nye lande vil komme til og her tænker jeg specielt
på Afrika, hvor der vil være behov for hjælp i de
næste mange år frem.
Selvom det er sørgeligt, at vi efter 50 år stadigvæk
har en berettigelses, så er vi i bestyrelsen blevet
enige om, at vores organisation skal markeres i
forbindelse med jubilæet. Det er ikke noget, som
vi kan klare alene, og derfor kommer jeg her med
en opfordring til, at vi i så mange byer som muligt får markeret vores jubilæum. Jeg håber, at alle
vores faddere/medlemmer/adoptanter/donorer og
hvem, der ellers har haft forbindelse med Terre
Des Hommes igennem årene, vil være med til at
sætte Terre Des Hommes på landkortet i 2017.
Det kan eksempelvis være ved at foreslå eller
planlægge et mindre eller større arrangement. Ja,
alt, hvad der kan hjælpe vores mange børn rundt
omkring i verden, vil blive taget imod med den
største taknemmelighed.
Derfor: hvis I har en god idé til markering af jubilæet, så kontakt os venligst på tlf. 60 74 20 15
eller på vores hjemmeside under punktet ”50 års
jubilæum”. Her kan I også finde en arrangementsoversigt.
På forhånd tak for jeres hjælp.

NÆSTE BLAD UDKOMMER I
SLUTNINGEN AF MAJ 2016
DEADLINE
15. MAJ 2016

Ordinær generalforsamling afholdes på
Assensskolen, Skelvej 29, Assens
LØRDAG DEN 30. APRIL 2016 KL. 14.00.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i
årets løb.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
og forslag til kommende års budget(ter)
til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
I § 3 ændres ordlyden til:
Personer, som kan tilslutte sig foreningens
formål, kan blive medlem af foreningen
mod betaling af det af generalforsamligen
fastlagte kontingent. Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem.
§4 ændres til:
Bestyrelsen kan med 2/3-dele flertal eks
kludere personer.
Eksklusionen har omgående virkning.
En ekskluderet person kan ikke forlange
eksklusionen forelagt generalforsamlingen.

Fadderskabsledermøde

Der indkaldes til fadderskabsledermøde lørdag
den 30. april 2016 på Assensskolen, Skelvej 29,
Assens kl. 10.00

3.

Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Formand Dorthe Kristensen
(modtager ikke genvalg)
Sven Røddik (modtager ikke genvalg),
Jens Rasmussen (modtager ikke genvalg,
Anders Blokager Olsen (modtager genvalg).
Valg af to suppleanter:
På valg er Leo Jensen (modtager genvalg,
Ina Knudsen (modtager ikke genvalg)
Valg af revisor (registreret/statsautoriseret)

Eventuelt
Indkomne forslag fra medlemmerne skal være
formanden Dorthe Kristensen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret på generalforsamlingen har alene
personer, der har været medlem i mindst tre
måneder inden generalforsamlingen.

Prisen er 65 kroner og bestilles hos
Dorthe Kristensen, tlf. 60 74 20 15,
mailadresse ad.kristensen@mail.dk

Det er forud for den ordinære generalforsamling.
De personer, som ønsker det, kan bestille frokost.
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Taknemlighed på Trankebar

Leo Jensen og Gerda Steffensen sammen med nogle af børnene i Trankebar-projektet.

Projektbesøg i Sydindien: Trankebar og Sri Lanka: Projekt Katolske nonner
samt Evelyn Nurseries. 29. januar - 11. februar 2016

lige rapporter + billeder af børnene. Vi accepterer
og vil ikke støtte projekter, der ikke samarbejder.

Af Leo Jensen og Gerda Steffensen
gsleo@mail.dk
Vi besøgte projekt ”Trankebar”, og her lå et veltilrettelagt fem dages program klar. Vi besøgte
sponsorbørnenes hjem i landsbyerne Pudhu Udhayam, Pudhu Vasantham. Mange ville gerne
have besøg, og mange forældre udtrykte deres
taknemlighed over den hjælp, børnene modtager.
Vi var også i Dindigul, hvor der er mange gode
tiltag i gang for at hjælpe gadebørn og arbejdende
børn tilbage til skolebænken.
I Pudhu Punal bor der 175 børn i alt, og her var
vi indlogeret under almindelige indiske forhold.
Ved flere lejligheder optrådte børnene for os med
kulturelle danse, hvilket de er rigtig gode til.
Her fungerer alt fint i samarbejde med fader Se4 | Det er så lidt der skal til ...

Gerda Steffensen modtager gaver fra kvinderne på Trankebar.

bastian. Der er orden i såvel det økonomiske samt
vores samarbejde, og der hersker stor åbenhed for
vore eventuelle spørgsmål til projektet.
Besøg på Sri Lanka
Sri Lanka-projektet er opdelt i Evelyn Nurseries i Kandy med 23 piger og de katolske nonner i
Seeduwa, Columbo og Matale. Vi var der for første
gang, og der var mange uafklarede spørgsmål med
hjemmefra fra sponsorerne. Vores største problem
er den manglende tilbagemelding fra nonnerne.
Omvendt var de lidt frustrerede over projektet har
skiftet fadderskabsleder gentagne gange, her er
måske gået nogen kommunikation tabt.
Det håber vi der nu i fællesskab rettes op på. Vi
var lidt skrappe og gentog, at TDH forlanger år-

både frokost og rundvisning.
Vi håber på et godt samarbejde også her.

Hos Evelyn Nurseries tjekkede vi om pigerne var
tilstede og fotograferede dem. Herved opdagede
vi, at enkelte piger var udgået af projektet - uden
nogen havde fortalt os det!
Hos Evelyn er der også et daycare center, der tidligere har modtaget penge fra Tipsfonden, men vi
turde ikke love dem noget, hvilket de ikke fandt
så tilfredsstillende.
I Seeduwa ”Good Shepherd centre” støtter TDH
16 voksne, ugifte, arbejdende kvinder, der trods
hårdt arbejde 6 dage om ugen. Men de tjener ikke
nok til, at de kan bo og forsørge sig selv. Klostret
har en fløj, hvor disse kvinder bor under søster Sirillas kærlige vejledning. Vi besøgte klostret og fik

Gerda Steffensen sammen med nonnen Sister
Sirilla i Seeduwa ”Good Shepherd centre”.
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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
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

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.
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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.

Medlemskontingent betyder meget
for TDH’s arbejde
Alle medlemsbidrag betyder utroligt meget for
vores organisation, da vi alle arbejder frivilligt.
Det vil sige, at ingen modtager løn, hverken projektledere, bestyrelsesmedlemmer eller for den
sags skyld landsformanden.
Derfor er dit/jeres bidrag af højeste betydning for,
at vi også i fremtiden kan udsende de indbetalte
fadderskabsbeløb til børnene, uden der går så meget som en krone til vores administration.
Der er naturligvis udgifter forbundet med at drive
en organisation, bl.a. til regnskabsføring, gebyrer og
pengeoverførsler til projekterne i udlandet. Det kan
også være til akut opstående behov på projekterne,
hvor et barn for eksempel skal haste-opereres, og
hvor forældrene ikke har mulighed for at betale på
grund af deres økonomiske situation.

Jeg håber at du/I vil støtte os ved at indbetale årskontingent 2016 til:
reg. nr. 7448 kontonr. 1011513 (Nordjyske Bank)
Vi har virkelig brug for din/ jeres støtte.
På forhånd tak
Dorthe Kristensen
Landsformand, Terre Des Hommes Danmark

Årskontingent er
250 kr. pr. husstand

terredeshommes.dk | 7

En søndag i fest og farver
Gallaforestillingen på Ganløse Kro gav
50.000 kroner til Terre Des Hommes

Af landsformand Dorthe Kristensen
ad.kristensen@mail.dk
Foto: Erik Lyngholm Petersen

Jan Schou og Rikke Buch leverede gallaens første nummer.
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Vores landsambassadør Jan Schou havde igen i år
fået sammensat et team af frivillige til at give et
forrygende show på Ganløse Kro søndag den 13.
marts. Det blev en sikker succes.

- Tusind tak til jer alle, fordi I er med i dag for
at hjælpe de børn, som har det meget svært rundt
om i verden, sagde Jan Schou, inden kunstnerne
overtog scenen.

For at det kan lykkes, er der mange involverede musikere, lydteknikere, skuespillere, og ikke
mindst ejeren af Ganløse Kro og hele hans personale, som netop den søndag arbejder gratis og
dermed donerer deres løn for at hjælpe børn til
et bedre liv.

Efterfølgende kunne han konstatere, at showet
havde indbragt det meget runde resultat på 50.000
kroner til Terre Des Hommes. Det runde beløb
fremkom ved at en kunstner donerede de sidste
penge.

Det var syvende gang, der var Galla Show på kroen, og 118 havde løst billet til frokost og show, og
som sædvanlig var der en række donerede gaver til
tombolaen. Tombolaen er altid et sikkert hit, og
i år var der udsolgt af lodder på rekordtid, og de
mange flotte gevinster strålede om kap med eftermiddagens forestilling.

Næste års Galla Show på Ganløse Kro er allerede
fastlagt. Det bliver søndag den 19. marts 2017,
og vil dermed være med til at markere Terre Des
Hommes 50 års jubilæum i Danmark.

Eventyrteatret gav et fortryllende nummer.
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Martin Knudsen og Stine Bruun kaldte genkendelsen
frem hos publikum med nummeret ”Sølvbryllup”.

Ulla Jessen var sjov i et nummer
som Fru Hyacinth.

Kim Brandt fik for alvor publikum til at røre lattermusklerne i sit nummer ”Mad-dans”.
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1. Bakkesangerinden Annette Oxenbøll er fast inventar ved Gallaen i Ganløse.
2. Lune Carlsen spillede som en Kim Larsen-kopi, så han næsten var bedre end originalen.
3. Liselotte Krogager fik selv orkesterleder Mickey Pless til at grine i sit nummer om at score mænd og
i det hele taget den svære opgave at komme op på en barstol.
4. Tak for i dag. Kunstnerne sang ”Kys hinanden”.
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Vatsalya Foundation, Mumbai, Indien:

GADEBØRNENES SMILENDE HJERTER
Af Dina Rosenmeier
drosenmeier@mac.com
Som projektleder for Vatsalya forsøger jeg gerne årligt og så vidt muligt kalenderen og økonomien tillader det, at være hos gadebørnene
i Mumbai enten i forbindelse med
BørneRettighedsdagen i november
eller på deres fælles fødselsdag, der
meget passende afholdes den 14. februar: Hjerternes Dag også kaldet
”Valentins Dag”.
Vatsalya Foundation har tre forskellige centre, et for drenge, hvor
de bor og sover på stedet, og et for
piger, som kun er åbent fra morgen
til aften. Her kan pigerne komme
ind fra gaden og finde tryghed i
dagtimerne og lære engelsk, håndarbejde, få hjælp til deres lektier
mv. Stedet køres dagligt af en ung
mand, som selv voksede op på Vatsalya Centret
for drenge. Derudover er der et center uden for
Mumbai i et landsbyområde tynget af helt ekstrem fattigdom.
I år begyndte min rejse til Indien i januar, hvor
jeg havde aftalt at flyve til Mumbai for at mødes med en kvindelig advokat, Louise Stoten og
hendes kæreste Paul. Louise brænder for netop
at gøre en forskel for piger. Hun er selv opvokset
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Louise Stoten og hendes kæreste Paul besøger
Vatsalya pigecentret, hvor pigerne fremviser
håndarbejde.

Pigerne laver dans show i forbindelse
med fødselsdagen.

Swathi Mukherjee har været leder af Vatsalya
Gadebørnscentret, siden det startede i 1982. Hun
har skrevet bogen ”Smiling Hearts”, og ses her
sammen med projektleder Dina Rosenmeier.
i England og har kæmpet sig igennem livet til
at opnå en topkarriere i dag inden for virksomhedsjura. Vi tilbragte tre dage sammen i storbyen,
hvor jeg viste hende Vatsalya-centrene og flere
andre af vores Terre Des Hommes projekter. Da
hun skulle rejse tilbage til London, gik jeg meget
spændt og ventede på om hun havde fået lyst til

at hjælpe børnene. Og det var med kæmpe stor
glæde, at jeg kunne deltage i Vatsalya-fødselsdagen i år og samtidig overbringe den fantastiske
nyhed, at advokaten fra England havde besluttet
sig for fra nu af og igennem de næste mange år at
give en donation svarende til cirka 50.000 kroner
til pigecentret.
Denne donation betyder, at adskillige af de piger,
der er teenagers nu, kan komme i en særlig skole
og blive uddannet til fashion designers, og de cirka 45-50 piger, der dagligt kommer på centeret,
kan modtage engelsk undervisning året rundt.

Fødselsdagen var ganske særlig i år, da det også var
book launch på Swathi Mukherjee’s bog ”Smiling
Hearts”, på dansk ”Smilende Hjerter”. Swathi har
været leder af Vatsalya Gadebørnscentret, siden
det startede i 1982, og hun er det nærmeste man
kan komme at være en mor for børnene. De kalder hende for ”Ma”, og hun er deres største støtte
i livet. Swathi har nu skrevet en bog med skønne
fortællinger fra Vatsalya, og overskuddet går til at
hjælpe hendes børn på de tre centre. Det er en
helt vidunderlig bog, som kan købes for kun 500
rupees (cirka 50 danske kroner + porto). Den kan
dog indtil videre kun fås på engelsk.
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Tushars historie
En af drengene, som jeg har fulgt de sidste otte år,
hedder Tushar og hans historie er med i ”Smiling
Hearts”, og jeg vil gerne her dele et lille udsnit fra
Tushars kapitel:
Tushar historie, 25 år, Dance Instruktør:
Hvordan var din barndom?
- Min bror og jeg blev efterladt ved Malad togstation i Mumbai, da vi var helt små. Vi var rigtig
bange og meget kede af det. Vi stod helt alene
i en stor by, men blev heldigvis hurtigt fundet af
Vatsalyas medarbejdere og blev eskorteret til et
midlertidigt sted for gadebørn og senere, da Mahalaxmi Centret åbnede, blev vi overført dertil.
Beskriv dig selv?
- Menneskene omkring mig har en stærk indflydelse på mig specielt mine gode venner. Min bror
og min ven Krishna og hans familie har været en
stor støtte for mig. Jeg ved jo ikke, hvor min egen
familie er. Jeg har kun min bror.

Tror du på Gud?
- Ja, min familie er her ikke med mig. Jeg er her i
dag, på grund af Gud. Jeg ser og føler Gud i mig.
Hvad gør du, når du er ensom?
- Jeg lytter til sange - ofte er det triste sange, som
handler om at have en mor - og så begynder jeg at
danse for at give slip på mine frustrationer.
Dine kampe?
- Vi åbnede en café, men forretningen kom ikke
til at fungere. Det var et hårdt nederlag, men min
anden drøm var at starte et danse academy. Lige
siden jeg var lille, har jeg haft en lidenskab for
skuespil og dans. Og nu har vi startet danseundervisning på Worli, og vi vil gerne udvide til områderne Bandra og Andheri.
Din filosofi i livet?
- Lev simpelt.

Ingen fødselsdag uden kage,
og børnene ser forventningsfulde ud.

Motivation i livet?
- Krishnas mother gav hele hendes indtjening til
os, så vi kunne åbne vores egen café. Det kommer
vi aldrig til at glemme og ligeledes vores erfaringer fra at vokse op i Vatsalya Foundation-centret i
stedet for et forblive i et usselt liv på gaden.
Hvad har TheVatsalya Foundation givet dig?
- At se livet i øjnene - at værdsætte livet. Og at
vide, at der er menneske,r som både elsker og respekterer mig.
Besked til alle!
- Respekter alting og respekter alle mennesker.
Mine drøm?
- En dag at eje en BMW.

som et par nye sko, når de starter i skole eller skal
til et job interview eller såmænd blot, fordi sålerne
er gået i stykker på dem, de har.
Hvis du gerne vil give dem et beløb, hver en krone
gælder, kan du enten lave en overførsel til Vatsalya
Kontoen i Nordjyske Bank.
Konto nummer: Terre Des Hommes:
7448 0001019300
eller via MobilePay/ Swipp
Tlf. 31370029 med teksten ”Vatsalya”.
På forhånd mange tak.

Tushars historie er blot en af mange, men det giver stof til eftertanke, at en dreng, som blev forladt som lille barn, er kommet så langt livet og
trods nederlag bliver ved med at kæmpe for sine
drømme.
Børnene har ingen goder i hverdagen og selv en
lille donation kan være med til at sikre dem en tur
i biografen, et stykke legetøj eller noget så enkelt

Tushar ses her med den lille ”fe ambassadør” til
fødselsdagen og med bogen ”Smiling Hearts” i
hænderne, sammen med Vandana Sawanth, som
er social arbejder på Vatsalya.
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TAKNEMLIGE ØJNE I SKÆRET
FRA NYE PC’ERE
Indvielse af WindowMaster Khetwadi IT uddannelsesprogram
Af Dina Rosenmeier
drosenmeier@mac.com

På min projektrejse i Indien havde jeg den store
glæde og fornøjelse at deltage i åbningen af Khetwadi-skolens to nye flotte computerlokaler.

dybt taknemmelige, når danske virksomheder
vælger at gå ind og hjælper de underprivilegerede
børn i vores projektlande.

Det danske firma WindowMaster, som blev
grundlagt i 1990 har i dag ca. 120 medarbejdere fordelt i Danmark, Tyskland, England og
Schweiz samt et bredt forgrenet net af certificerede partnere kloden rundt. Virksomheden blev
skabt med visionen om at skabe bedre bygninger med masser af frisk luft samt et fremragende
og sikkert indeklima. Læs gerne mere på deres
hjemmeside; www.windowmaster.com

Børnene, der går på Khetwadi-skolen bor i den
største slum i Mumbai og er dybt afhængige af
den støtte, de modtager fra vores danske faddere til skolegang, uniformer, bog-materiale og
et måltid mad. Hvis de var uden den månedlige
støtte, ville de desværre nok i langt de fleste tilfælde være nødsaget til at lave børnearbejde eller tigge på gaden. For dem er muligheden for
computer undervisning som en inderlig drøm,
der bliver opfyldt. Det var glædestårer, der trillede og stor jubel den 23. februar 2016, da dørene
blev åbnet, og børnene så de 20 flotte computere.
Endvidere støtter Windows med to års undervisning af fuldtidsansatte computereksperter og
naturligvis også nye printere.

I nogle lande, for eksempel i Indien, er der de senere år blevet indført en modul, der kaldes corporate responsibility, ”Virksomhedsansvar”,
Det betyder, at virksomheder der har en vis fortjeneste og udbytte per lov skal yde en lille procent til velgørenhed i det pågældende land. Det
er endnu ikke tilfældet, at et sådan program er
implementeret i Danmark, og derfor er vi altid
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Da jeg stod i Indien og hørte de trængende børnene fortælle om, hvordan de hver især håber en

De nyinstallerede pc’ere og børnene i deres skoleuniformer står i
skærende kontrast til de rå betonvægge i klasselokalet.

dag at blive uddannet til ingeniør, doktor, revisor
eller lærer, gav det mig både en lettelse i hjertet og
ro i sindet at se, hvordan de nu takket være Windowmaster har fået muligheden for at følge med
i vores konstant og hurtigt udviklende moderne
samfund og de undervisningsmetoder inden for
IT, der for os i den vestlige verden har været normen i mange år allerede.

den generøse donation. Jeg spurgte børnene, om
de nu ville huske flittigt at studere og gøre god
brug af denne store gave fra Windowmaster, og
de sagde alle sammen i kor ”yes” med stor begejstring og glæde i øjnene. Jeg er ikke et øjeblik i
tvivl om at denne donation kommer til at gøre en
helt uvurderlig forskel for børnene i vores Khetwadi-skoleprogram.

Der skal fra foreningen Terre Des Hommes’
side på vegne af børnene i Khetwadi-projektet
i Mumbai i Indien, lyde en kæmpe stor tak for

Af hjertet tak til Windowmaster A/S.
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MIT FØRSTE PROJEKT
-BESØG PÅ SRI LANKA
Af Dina Rosenmeier
drosenmeier@mac.com

For første gang nogensinde ankom jeg i februar til Sri Lanka. Jeg
havde fået at vide, at min fødselsdag den 4. februar var en ganske
særlig dag på øen, for det var Sri Lanka uafhængighedsdag.
Pudsigt nok samme dato, som vores formand Dorthe Kristensen,
der for mange år siden og forsat er en ildsjæl med sit arbejde for
børnene på Sri Lanka. Det er en helt utrolig smuk og spændende
ø, som jeg syntes bærer meget præg af at have været koloniseret af
tre forskellige nationer. Især den stil og blanding, der er mellem
moderne bygninger og religiøse monumenter og statuer falder en
i øjet i gadebilledet.
Mange havde fortalt, at det var som en paradisø, og ud fra billeder
havde jeg også fået det indtryk, men da jeg oplevede Sri Lanka i
virkeligheden overgik det alle mine forventninger. Turen føltes som
et ægte eventyr.
Den første dag havde jeg møde med en af vores projektpartnere
i Colombo og mødte fem senior fadderskabsbørn. Jeg var meget
imponeret over deres skoleresultater, og de fortalte om deres am-
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Dina Rsenmeier under sit første besøg på Sri Lanka
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bitioner. Det var dejligt at høre, hvor meget deres fadderskab ved Terre Des Hommes igennem
årene havde betydet for dem, og de var enormt
taknemmelige.
Jeg havde desværre kun en enkelt dag i Colombo,
som virkede til at være en lidt uoverskuelig by,
men meget interessant, og jeg håber en dag at
komme tilbage med mere tid til at komme under
overfladen på byen. Det var slående, at der som
mange steder i for eksempel Indien, var så stor en
kontrast mellem rig og fattig. Store luksusbiler
susede af sted, mens mennesker lå på gaden og
tiggede med intet til dagen og vejen, og det slog
mig også, at der var utrolig stor forskel på priser.
Man kunne for eksempel rejse 7-8 timer med tog
for kun fem danske kroner, mens en bilkørsel på
blot et par timer nemt kostede over 500 kroner.
De lokale fortalte mig, at mens priser på madvarer, transport og boliger er steget, er lønningerne
forblevet de samme, hvilket gør det meget svært
for mange, hvis ikke helt umuligt at følge med.
Netop derfor er det stadig yderst vigtigt, at vi
fortsat kan finde faddere til at hjælpe børnene til
en uddannelse og dermed en lysere fremtid.
Med transportpriserne i tankerne, tog jeg tog toget op til byen Kandy, hvor Terre Des Hommes
støtter adskillige projekter. Det er jeg glad for, da
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det var en af de smukkeste ture, jeg har oplevet i
hele mit liv. Naturen er fortryllende. Toget kører
af sted imellem bjerge og plantager med udsigt
til små farverige hussamlinger og spændende
tog perroner. Turen tog cirka fire timer, men jeg
kunne nemt være blevet ombord mange timer
endnu, for det var helt fantastisk og kostede kun
25 kroner.
I Kandy har vi fadderskabs-projekter for de ekstremt fattige børn, hvis forældre arbejder som
”plukkere” i teplantagerne, et børnehjem og et
hjem for retarderede piger. Besøget hos Seth
Medura-hjemmet for de retarderede piger var en
oplevelse, som jeg vil have med mig hele livet, for
sjældent er jeg blevet mødt med sådan en åbenhed
og glæde. Det var bemærkelsesværdigt, hvor glade
og fulde af selvtillid alle pigerne var, hvilket i høj
grad vidnede for mig om, at de virkelig bliver passet godt på i hjemmet. De dansede og optrådte og
viste mig rundt på centeret. Alle værelserne havde
en mægtig god stemning, med farverige gardiner,
tegninger og senge. De viste mig også adskillige
håndlavede produkter. Det var ærgerligt, at jeg allerede havde mit maximum kg af bagage, for ellers
havde jeg nok købt det hele.
Jeg købte selv to pudebetræk, og de giver mig et
stort smil på læben her i sofaen i min lille stue

I Kandy viste børnene smukke produkter, som eksempelvis pudebetræk med håndmalede tegninger og broderier.

hver eneste dag. Lavet med smukke håndmalede
tegninger og broderier. Jeg aftalte med hjemmets
ledere, at de kan rekvireres mod en donation.
Send mig gerne en e-mail, om du også ønsker at
have et ganske særligt stykke håndlavet ”kunst”,
som vil gøre en forskel for dem. Ikke blot økonomisk men også til at give pigerne oplevelsen af at
have udrettet noget særligt, som der er bud efter.
Det var mit første besøg på Sri Lanka, men jeg
tror bestemt ikke, det var det sidste. Længere

oppe nordpå støtter Terre Des Hommes adskillige andre projekter, blandt andet en døveskole.
Jeg drømmer om en dag at komme tilbage for at
opleve mere af vidunder-øen og få muligheden
for at besøge flere projekter, for det varmer sådan
om hjertet at se den store forskel, vi i alle i foreningen sammen udretter. Hermed skal der lyde
en særlig tak til vores medlemmer og faddere, for
alt hvad I gør for Sri Lanka børnene.
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Terre Des Hommes navne og adresser
STØTTEGRUPPER
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

Vasanthi Jayaweera
Ravnsnæsvej 41a, 3460 Birkerød
vasanthijayaweera@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
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
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NUGEGODA – DØVESKOLEN
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

INDIEN

’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
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

CASP

Dorthe Mikkelsen · Stenshøj 11 · 8800 Viborg
Tlf 24 86 64 73 · dorthe.eam@gmail.com

TIHAR JAIL
Dorte Stenbryggen · Vægtervej 7 · 9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 17 03 / 22 90 13 45 · findot@mail123.dk

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

TRANKEBAR
Gerda Steffensen og Leo Jensen· Baunevej 22
8361 Hasselager · Tlf. 23 29 83 23 · gsleo@mail.dk

COIMBATORE OG SHANTI BHAVAN
Dorthe og Per Hasselgren · Nørgårdsvej 16
9260 Gistrup · Tlf. 40 93 17 48 · dorthehas@9260.dk

TIBETANSKE FLYGTNINGE
Anne Marie Harrsen · Bredetvedvej 24
4300 Holbæk · Tlf. 59 18 28 03
skovhoej@post.tele.dk

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

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

INDONESIEN
Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk
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
HAITI
Grete og Flemming Kvist Andersen
Hundshøjvej 5 · 3660 Stenløse
Tlf. 48 18 44 49 · kvist@mail.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

