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Hjælp os med at hjælpe andre...

KÆRE MEDLEM
Af Johnny Heinmann
johnny@heinmann.dk
Først og fremmest vil jeg gerne takke
for valget som ny landsformand i Terre
Des Hommes Danmark. Jeg glæder mig
til et godt samarbejde med bestyrelsen,
sponsorerne og alle de frivillige, der yder
en stor indsats for at hjælpe nødstedte
børn med beskyttelse, sundhed og ikke
mindst skolegang.
Som erhvervsmand og privatperson har
jeg sammen med min familie støttet
TDH siden 1998. Jeg hørte første gang
om TDH gennem en artikel i Børsen,
som handlede om Rambølls medarbejderforening, der støttede TDH. Det
fremgik, at TDH byggede på frivilligt
og ulønnet arbejde, og at pengene derfor
gik ubeskåret til børnene. Dette tiltalte
mig meget, og gør det stadig. I stedet for
at sende julegaver til vores kunder i virksomheden, som vi plejede, så begyndte
vi i stedet at sende pengene til TDH via
Rambølls medarbejderforening. Flere
andre virksomheder lod sig inspirere
af dette, og Børsen omtalte os senere i
denne forbindelse. Julegave-donationen
fortsatte i 14 år, indtil jeg solgte en større del af virksomheden og fratrådte som
adm. direktør.

Min plan som ny formand er, at jeg vil
bruge den første tid på at få et overblik
over alle foreningens aktiviteter og potentialer. Jeg skal tale med mange, mere
erfarne, TDH kræfter, og med de andre
TDH lande, som alle har haft betydelig større vækst – og dermed muligheder for at hjælpe flere børn – end vi er
lykkedes med i Danmark. Hvad gør de
anderledes? Hvad kan vi lære? Jeg skal
lytte og blive klogere, og efter sommerferien fremlægger jeg på den baggrund
en konkret plan for den nye bestyrelse.
Som medlem vil du komme til at opleve nogle forandringer og forbedringer i
det kommende år. Nogle er allerede slået igennem. F.eks. udkommer TDH-nyt
digitalt og ikke længere i en papirudgave. Det sparer porto og trykomkostninger. Alle numre er tilgængelige på
hjemmesiden, og nye udgivelser sendes
direkte til din e-mail adresse på udgivelsesdagen.
Vi er desuden ved at teste et nyt medlemssystem, som automatiserer kontingentopkrævning, håndterer bidrag til
fadderskaber, udsendelse af TDH-nyt,

indberetning af donationer til Skat mv.
Det sker for både at yde en bedre service,
reducere risikoen for fejl, samt spare tid
og penge. Økonomistyringen er ligeledes en integreret del, og som medlem
vil du bl.a. via hjemmesiden kunne logge ind og rette kontaktdata, se tidligere
indbetalinger mv.
Efter min mening skal den nye bestyrelse måles på to overordnede punkter: 1)
Hjælper vi i dag flere børn, bedre, end vi
gjorde i går? og 2) vil vi i morgen være i
stand til at hjælpe flere børn, bedre, end
vi gør i dag? I disse mål ligger både et
løfte om effektivisering af måden vi gør
tingene på i dag, samt et løfte om at vi
skal vokse os større og dermed blive i
stand til at hjælpe endnu flere børn.
Derfor er det vigtigt, at flere hører om
os, og lærer os at kende. Det hjælper du
med til ved at fortælle andre om TDH,
ved at være medlem, ved at være fadder,
starte en støttegruppe eller ved at arbejde som frivillig på andre måder. Tusind
tak!
Jeg glæder mig til et godt samarbejde og
ønsker dig en god sommer.

”Terre Des Hommes Danmark, har til formål i en række udviklingslande at hjælpe nødstedte børn i
overensstemmelse med det, for Det internationale Terre Des Hommes gældende, charter af 30. april
1966 (se bilag) med følgende uddybelse:
TDH Danmark hjælper via fadderskaber og sponsorater fattige familiers børn til at opnå skolegang og uddannelse.
Yderligere behov for barnet i form af mad, vaccinationer og andre nødvendige sundhedsomkostninger er også dækket
af det månedlige fadderskabsbidrag. Også HJÆLP til SELVHJÆLP er et højt prioriteret indsatsområde, hvor TDH
Danmark iværksætter en række lokale landsby-projekter, der hver for sig skal være med til at stimulere udviklingen,
selvforsyningen og indkomstgrundlaget i lokalområdet.”

NÆSTE BLAD UDKOMMER
I NOVEMBER 2016
Forsidefotos: Ester Alexander og hendes mand Alex Samson fra Tanzania på besøg hos søstrene Bine og Mia
Lind (t.h.), der står bag virksomheden LIND DNA i Aarhus, der hjælper fattige søskende, som de to piger
på det nederste foto, Janet Emmanuel og Rehema i Tanzania.

DEADLINE
1. NOVEMBER 2016
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JOHNNY HEINMANN BLIVER

NY LANDSFORMAND

FOR TERRE DES HOMMES DANMARK
Efter otte år som landsformand for
hjælpeorganisationen Terre Des Hommes Danmark, har Dorthe Kristensen,
Silkeborg, som for nylig fyldte 65, valgt
ikke at genopstille til posten.
Afløseren bliver en anden silkeborgenser, nemlig Johnny Heinmann, 51,
fra Gjessø, der har støttet Terre Des
Hommes’ arbejde siden 1998. Johnny
Heinmann blev valgt uden modkandidater. Dorthe Kristensen fortsætter
som sekretær i bestyrelsen og som leder af foreningens sekretariat.
Gennem sponsorater og fadderskaber hjælper foreningens medlemmer
med at sikre skolegang til tusindvis af
fattige børn, og gennem mikrolån til
iværksættere, får familier – ofte enlige
mødre – hjælp-til-selvhjælp så de kan
skabe sig et forsørgelsesgrundlag.
”Børnene er vores fremtid og alle børn
uanset baggrund, race og religion har
ret til beskyttelse, mad, sundhed og
ikke mindst skolegang” siger Johnny
Heinmann, der glæder sig til sammen
med den øvrige bestyrelse at tage fat på
de nye udfordringer.
Bestyrelsen består herefter af Johnny Heinmann (landsformand), Dina
Rosenmeier (næstformand), Dorthe
Kristensen (sekretær), Mogens Pedersen (kasserer) Annette Rambøll Jessen, Anders Blokager Olsen, Kirstine
Kloster Andersen, Eva Nabi og Jessie
Rosenmeier. Suppleanter: Leo Jensen,
Helle Ørskov og Anni Qvistgaard.

TDH er en non-profit organisation.
Både formand og bestyrelse arbejder
pro bono. Alle indsamlede midler fra
projekter og sponsorater går ubeskåret
til børnene.
Terre Des Hommes Danmark, er
grundlagt i 1967 og kan således til
næste år fejre 50 års jubilæum. De 10
medlemslande i Terre Des Hommes
har til sammen 870 projekter i 68 lande, 8.500 volontører og en årlig omsætning på cirka 1 mia. kr.
OM JOHNNY HEINMANN
Født 1965, gift med Lidia siden 2001
og bosiddende i Gjessø ved Silkeborg.
Far til Mette, Laura og Julie.
Startede sin første virksomhed i Folkeskolen i 1980 og har siden beskæftiget sig med privat virksomhedsdrift
og -ledelse.
Bestyrelsesmedlem og medejer af ag
analytics a/s (tidl. Analysegruppen

A/S) med kontorer i Silkeborg og
København. Medlem af flere virksomhedsbestyrelser og advisory boards.
Frivillig rådgiver i Erhvervsstyrelsens
“Early Warning” program, som én af
110 erfarne erhvervsfolk, der årligt
hjælper ca. 600 kriseramte virksomheder med at overleve eller afvikle så
skånsomt som muligt.
Bestyrelsesmedlem og kandidat for
Liberal Alliance Silkeborg.
Medlem af Klub 100 Marathon Denmark (forening for løbere, der har gennemført minimum 100 officielle maratonløb).
For yderligere oplysninger:
Johnny Heinmann, mobil 20158608
E-mail: johnny@heinmann.dk
Dorthe Kristensen, mobil 60742015
E-mail: ad.kristensen@mail.dk
Johnny Heinmann

OM TERRE DES HOMMES
DANMARK
Siden grundlæggelsen i 1960 har Terre Des Hommes (TDH) kæmpet for
at hjælpe børn i nød. TDH forsvarer
børns rettigheder i overensstemmelse
med FN’s børnekonvention. Formålet
er at give alle børn mulighed for en
opvækst med sundhed og skolegang
uanset baggrund, race og religion.
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BESTYRELSESMEDLEMMER:
ANETTE RAMBØLL JESSEN
Af bestyrelsesmedlem
Kirstine Kloster Andersen
Anette Rambøll hørte for første gang
om Terre Des Hommes for næsten
tre årtier siden gennem sin far, Børge Johannes Rambøll, en af stifterne
bag Nordens største rådgivende ingeniørvirksomhed, Rambøll Gruppen.
Tilbage i 1980’erne var han med til at
finansiere Terre Des Hommes børnehjemmet i New Delhi, og igennem alle
årene har Rambøll-virksomheden via
Jubilæumsfonden af 1963 doneret penge til børnehjemmet. Da Anette Rambøll i midten af 1990’erne selv trådte
ind i bestyrelsen for Jubilæumsfonden
af 1963 voksede hendes interesse for
Terre Des Hommes hjælpearbejde
yderligere. Hun valgte herefter

selv at blive medlem af foreningen og
har lige siden ydet et aktivt bidrag for at
hjælpe nødstedte børn i verden.
Anette Rambøll er blandt andet uddannet tekniker, og hun har arbejdet på
ingeniørkontor i flere år. Hun har også
en uddannelse som væver, og hun har
undervist i over 40 år på aftenskoler,
folkeskoler og højskoler. Siden 1972
har hun indtaget en række formandsposter i skolevæsenet, blandt andet som
amtsformand for Skole og Samfund.
Anette Rambøll Jessen i Mumbai
ved donation af ny bil til gadebørnshjemmet
Vatsalya Foundation

KIRSTINE KLOSTER ANDERSEN
Kirstine Kloster Andersen er uddannet journalist og cand. scient. soc, og
hun har i en årrække arbejdet som erhvervsjournalist. I sin karriere har hun
også haft forskellige job i tv-branchen
og arbejdet med pr, blandt andet som
pressekoordinator i Saxo Bank.
Kirstine Kloster Andersen hørte for
første gang om Terre Des Hommes’
arbejde gennem sin svigermor, Jessie
Rosenmeier, tidligere formand i Terre
Des Hommes og nuværende bestyrel-

sesmedlem, hvis store engagement og
arbejde i foreningen er svært ikke at
blive imponeret af.
Ud over bestyrelsesposten i Terre Des
Hommes arbejder Kirstine på et større
skriveprojekt, så hun forhåbentlig
snart kan skrive forfatter på visitkortet.
Kirstine er mor til Betty Vera på to år,
og i sin fritid er hun at finde på grønsværen, hvor hun spiller fodbold.

|

4

SUCCESFULDT BESØG FRA

TANZANIA

Ester Alexander og hendes mand Alex Samson fra Tanzania modtog 22.500 kroner
fra ABC Pavilloner i Silkeborg til et bibliotek og masser af briller fra Farstad Optik

Af Dorthe Kristensen
ad.kristensen@mail.dk
Vores projektleder på Arusha-projektet i Tanzania, Ester Alexander, og
hendes mand Alex Samson var på et
privat besøg i Silkeborg i starten af
maj måned. De skulle være her i 12
dage og et program var sat sammen,
så de i perioden fik så mange indtryk
af vores land, som det nu engang var
muligt.
Der var besøg i Sorring Vuggestue og
Børnehave og på Rødegaard Ældrecenter.
På privatskolen Kornmod Realskole
fik Ester lov til at fortælle om Tanzania i to engelsktimer, både om landet
Tanzania og om forholdene på den
skole, som hun er rektor på.
Endvidere var der besøg på Vestergaard i Sepstrup, hvor der drives et
økologisk landbrug.

Der blev også tid til at overvære en
højmesse med dåb i Råsted kirke ved
Randers.
Tre firmabesøg var også lagt ind i programmet; det ene hos firmaet LINDDNA, hvor besøget er omtalt i en
anden artikel her i bladet. Det andet
firma var ABC Pavilloner i Silkeborg,
og det tredje Farstad Optik i Silkeborg, der gennem en periode havde
samlet brugte briller sammen, som
Ester skulle have med tilbage til Tanzania.
Flere sponsorfamilier havde også inviteret Ester og Alex på besøg, for at
høre mere om projektet, men der blev
dog også tid til et par afslapningsdage
på Samsø.
De var begge overvældet over, hvordan
det hele fungerede, lige fra vuggestuen
til børnehaven og til det økologiske
landbrug, hvor køerne selv kunne bestemme, hvornår de ville malkes. Tan-

ken om, hvor meget en ko kunne give
af mælk på en enkelt dag, fik Ester til
at tænke på sine fire køer, som hun
har gående på skoleområdet, og som
skal give mælk til 400 børn – det tålte
slet ingen sammenligning. Ej heller en
sammenligning mellem den danske
besætning og de køer, som masaierne driver rundt med, hvor hver enkelt
dråbe er som guld, da hver ko ikke
giver mere end en halv liter pr. dag –
hvis man altså er så heldig.
Ester kunne også fortælle nyt fra projektet i Tanzania. Hidtil har alle børnene, når de har afsluttet ”primary
school”, forladt hendes skole, fordi det
ikke har været muligt at gå i ”secondary school” dér. Det betød, at mange
af børnene i en alder af 12-13 år, i de
tilfælde, hvor familierne ikke havde
råd til at sende dem i ”government
school”, blev gift eller måtte hjælpe familierne med at tjene penge, hvis der
da var et arbejde at få.
Nu bliver det muligt fra 1. januar at
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Ester Alexander, og hendes mand
Alex Samson med de indsamlede
briller, som de fik med hjem til
Tanzania fra Farstad Optik i
Silkeborg

gå i ”secondary school” på Esters skole, hvilket betyder, at de først forlader
skolen, når de er 18-19 år. I første omgang drejer det sig om 45 elever, heriblandt flere af vores sponsorbørn, men
der er det problem, at hvis skolen ikke
bliver godkendt af regeringen, så må
de ikke begynde undervisningen på
overbygningen. Godkendelsen består
i, at der på skolen skal være et bibliotek med bøger til børnene, og at der er
fysik- og biologimaterialer.
Skolen har ikke mange penge at gøre
godt med, da der nu er 178 børn, der
bor på skolen – det vil sige børn, som
er forældreløse, eller hvis forældre ikke
kan magte den opgave at varetage deres børn på grund af deres økonomi.
Derfor håber Ester at kunne få hjælp

til at etablere og blive godkendt til ”secondary school”. Lykken smilede dog
til Ester, da de var på besøg på ABC
Pavilloner ved Keld Facius, som tilbød
at donere kr. 22.500,-, hvilket er det
beløb, som det koster at etablere biblioteket. Efter den fornemme donation
fra Keld Facius, mangler der derfor
kun kr. 22.500,- til anskaffelse af fysik- og biologimaterialer.
Af den grund har jeg en bøn til vores
læsere om at hjælpe med en donation,
så vi kan få gang i skolens overbygning. Alt vil blive modtaget i dybeste
taknemmelighed.
BELØBET KAN INDBETALES
PÅ KONTO 7448 1019870.

Dagen kom, hvor de skulle rejse tilbage til Tanzania; denne gang med
fyldte kufferter, men heldigvis var der
ansøgt om at kunne medbringe ekstra
bagage på tilbagevejen. Kufferterne
var fyldte med bærbare computere, tøj,
sportstøj, legetøj, kæmpe paraplyer og
andet godt.
Til slut vil jeg takke alle, som på den
ene eller den anden måde bidrog til at
gøre Ester og Alex’ besøg i Danmark
til en oplevelse for dem – en oplevelse,
som de selv siger, vil tage lang tid at
fordøje. Da jeg spurgte dem på afrejsedagen, hvad de forbandt mest med
Danmark, var deres svar gul (de gule
rapsmarker), grøn (alt er frodigt) og
mad (danskere spiser hele tiden), syntes de.
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DESIGNVIRKSOMHED I AARHUS

RAMMER PLET

MED UNIKT PRODUKT, DER HJÆLPER
FATTIGE SØSKENDE
Hver gang LIND DNA sælger et sæt af deres Curve Candle Holder,
går 40 kr. ubeskåret til at hjælpe søskende i Tanzania

Designvirksomheden LIND DNA i
Aarhus, der skaber eksklusive livsstilsprodukter ved anvendelse af naturlige
og genanvendelige materialer, er ikke
en helt almindelig virksomhed.
For det første har søstrene Bine og
Mie Lind på få år opbygget en succesfuld millionforretning med egne
designs, der håndlaves i Danmark,
og forhandles i mere end 30 lande.
For det andet så involverer søstrene
sig personligt i at gøre en forskel for
søskende i fattige familier. Det sker i
et unikt samarbejde med Terre Des
Hommes Danmark.
Hver gang LIND DNA sælger et sæt
af deres Curve Candle Holder, går 40
kr. ubeskåret til at hjælpe søskende i
fattige familier i Arusha, Tanzania så
de kan vokse op sammen. De foreløbige salgstal tyder på, at søstrene igen
har ramt plet.
Curve Candle Holder består af to lyseholdere, der med magneter - ligesom søskende – både kan skilles ad og
stå sammen.
Det var LIND DNA, der tog kontakt
til Terre Des Hommes for at starte et
samarbejde.
”Vi vil gerne give søskende mulighed
for at vokse op sammen. Vi vil gerne
give familierne, vi støtter, adgang til
tøj, mad, sundhed og uddannelse. Terre Des Hommes er en etableret hjælpeorganisation som bygger på frivilligt
arbejde og hvor både ledelse og bestyrelse arbejder ulønnet. Det betyder, at
bidragene går ubeskåret til børnene og
projekterne” forklarer Bine Lind og
fortsætter: ”Vi har valgt at gøre det,

fordi det er vigtigt og fordi vi har muligheden for det. Som søstre kender vi
det stærke bånd, der eksisterer mellem
søskende, og som virksomhed ønsker
vi at gøre en forskel med vores designs
og vores produkter”.
Hos Terre Des Hommes sætter landsformand Johnny Heinmann også pris
på samarbejdet. ”LIND DNA er et
rigtig godt eksempel på, at det er muligt både at opbygge en stor succesfuld
virksomhed, og samtidig hjælpe med
at gøre verden til et bedre sted for de
mange børn, der har brug for hjælp. Vi
har netop modtaget den første opgørelse over salget, og det er positiv læsning. Sammen med LIND DNA vil vi
komme til at hjælpe mange søskende i
Arusha”.
Den daglige leder af projektet i Arusha, Ester Alexander, er også nyvalgt
medlem af Tanzanias parlament, hvor
hun blandt andet kæmper for kvinders
rettigheder. En privat invitation fra
tidligere formand Dorthe Kristensen,
bragte i begyndelsen af maj 2016 Ester
Alexander og hendes mand, Alex
Samson til Danmark hvor parret havde et tætpakket program. Den 4. maj
2016 besøgte vi LIND DNA, hvor vi
efter en dejlig frokost fik en rundvisning og fik lov at fremstille hver vores
Curve Candle Holder. Besøget omfattede også et møde med LIND DNA’s
medarbejdere, som viste stor interesse
og engagement i sagen.
Pigerne på billedet på forside er Janet Emmanuel 4 år og 6 måneder og
Rehema Emmanuel 3 år, og de indgår i salgsmaterialet for GLOW TO-

GETHER. De er nu, som de første
søskende i projektet, startet i skole,
og mange flere vil takket være LIND
DNA snart kunne følge i deres fodspor.
OM ARUSHA PROJEKTET
I Arusha i det nordlige Tanzania
kæmper mange familier for at holde
søskende sammen. Mange er så fattige, at børnene enten må tigge på gaden
eller sendes på et børnehjem. Dette er
ofte virkeligheden for familier med
flere børn. Når disse børn skilles fra
familien og sendes på børnehjem, mister de chancen for en sund opvækst i
et sikkert, velkendt miljø tæt på deres
søskende.
Tanzania er et af de fattigste lande i
verden, beliggende i Østafrika blandt
en række andre fattige, lande, som er
plaget af væbnede konflikter, politisk ustabilitet og fødevaremangel på
grund af tørke. Den globale flygtningekrise i disse år hænger direkte sammen med den kritiske tilstand i mange
af disse lande, men krisen er samtidig
med til at flytte fokus fra de lokale befolkningers levevilkår i disse lande.
Arusha ligger i det nordlige Tanzania
og har en befolkning på 400.000.
Derfor er der brug for hjælp for at
sikre, at disse familier kan blive sammen og samtidig gå en lysere fremtid
i møde.
Formålet med projektet er at gøre det
muligt for søskende at vokse op sammen og samtidig sikre, at hele familien har adgang til tøj, mad, sundhed og
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Ester Alexander og hendes mand Alex Samson fik til stor morskab lov til at producere de magnetiske lysestager,
som LIND DNA producerer. I midten er det den ene af de to søstre, Bine Lind, der har bygget virksomheden
op, og sekretær i TDH Danmark Dorthe Kristensen

uddannelse. Børn adskilles fra deres familie hver dag i Tanzania på
grund af familiens manglende ressourcer til at tage sig af dem. Selv
når en familie har sendt et barn på
børnehjem, er det stadig en kamp
at sikre de andre børn adgang til
mad, sundhed og uddannelse.
OM LIND DNA
LIND DNA er en dansk designvirksomhed, som blev grundlagt af
søstrene Bine og Mie Lind i 2013.
Lind søstrene arbejder med naturlige og genanvendte materialer for
at skabe eksklusive livsstilsprodukter, som i søstrenes 2.000 m2 pro-

duktionsfaciliteter bringes til live
af erfarne, danske håndværkere.
I en alder af henholdsvis 21 og
22 år besluttede Lind søstrene at
udvikle designs, som både respekterer og udvikler den danske designtradition. Lokal produktion
og håndværk, brugen af naturlige
og bæredygtige materialer samt familiebåndet er blandt den danske
designvirksomheds grundlæggende
værdier.
I dag sælger LIND DNA deres
designs i mere end 30 lande, hvor
de modtager stor opmærksomhed
for deres minimalistiske og funktionelle tilgang til bæredygtigt og
dansk produceret interiør design.

Lysestagerne GLOW TOGETHER fra LIND DNA,
der indbringer 40 kroner til TDH, hver gang der sælges et sæt
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INTERNATIONALE
ARBEJDSGRUPPER

FRA TDHIF I KØBENHAVN FOR FØRSTE GANG
Terre Des Hommes Danmark blev mere kendt i det internationale arbejde,
og det gav fordele begge veje

Deltagerne i mødet på Hotel Cabinn i København med TDH Danmarks nye landsformand Johnny Heinmann yderst til højre, og TDH Danmarks internationale
repræsentant Dina Rosenmeier nummer fire fra venstre

Af Dina Rosenmeier
drosenmeier@mac.com
Over tre dage, 6.- 8. juni 2016, blev der
for første gang afholdt internationale
arbejdsgruppe-møder for Terre Des
Hommes Internationale Federation i
København.
Disse møder finder normalvis altid
sted i Geneve eller Basel, hvor mange
af de ansatte og frivillige fra Terre Des
Hommes bor til daglig, men denne

gang var Danmark blevet bedt om at
afholde forsamlingen.
Inden for federationen er der mange
forskellige grupper, der arbejder med
at styrke vores projekter og kampagner,
childrenwin,
destination-unknown,
child safeguarding m.fl. for børn i nød
verden over.
Det var i disse dage lederne af medlemsforeningernes projekter og den
humanitære arbejdsgruppe, der mødtes
over tre dage på det solskinsberigede

Frederiksberghotel Cabinn.
Cecile fra den belgiske organisation
Geomoun Terre des Enfants var inviteret til at fortælle om deres vigtige
hjælpeprojekt på Haiti og ligeledes var
der et fantastisk oplæg fra Italien om,
hvordan vi i federationen kan styrke
vores samarbejde, selv om vi har meget forskellige virksomheds/ forenings
strukturer. I Danmark arbejder vi alle
frivilligt og alle donationer går 100
procent ubeskåret til projekterne, mens
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nogle af de andre lande har 16-20 procents administrations-omkostninger
indregnet i donationerne og ligeledes
fuldtidsansatte.
Der blev også afholdt to sociale aftener
med fælles middage for deltagerne i
København, og der skal lyde en stor tak
til Anh fra restauranten Lele, som gav
os en favorable pris på en helt forrygende menu. De internationale deltagere
var meget imponerede over Anh’s baggrund som vietnamesisk bådflygtning
til stor dansk restauratør, og det passede perfekt, når samtalen faldt på vores
store www.destination-unknown.org

kampagne om, hvordan vi bedst hjælper børn på flugt.
Den anden aften blev afholdt på Nørrebro Bryghus, hvor alles menuer var
indkøbt på forhånd via den danske
charity site ”spis og støt”, så det var med
god samvittighed, at deltagerne nød de
interessante omgivelser, dansk hjemmebryg og en dejlig middag, for den
danske forening Kræftens Bekæmpelse
modtog nemlig 40 kroner per kuvert
fra aftenen.
Endvidere skal vores suppleanter til
bestyrelsen Anni Qvistgaard og Helle
Ørskov, bestyrelsesmedlem Kirstine

Kloster Andersen og medlem af støttegruppen Gentofte Hannah have en
meget stor tak, fordi de kom ind til
Frederiksberg og hjalp os med kaffe,
te, snacks, forplejning og skønne smil i
dagtimerne. Af hjertet tak for jeres frivillige og flotte indsats.
Det var første gang, vi i Danmark afholdt disse møder, men adskillige af
deltagerne sagde allerede før deres afrejse, at de slet ikke kunne vente med
at besøge København igen, så jeg tvivler på, at det var den eneste eller sidste
gang, at Danmark har lagt lokaler til
TDHIF Humanitære forsamlinger.

Cecile fra den belgiske organisation
Geomoun Terre des Enfants
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Her er jeg lige ankommet til Københavns lufthavn i 1994 og har mødt min nye familie Allan Pagh, Priyanka Pagh og Birgit Øelund

EN DATTER VENDER HJEM

Et adoptivbarn fra Danmark besøgte Welfare Home for Children, fik sat nogle ting på plads
i sit liv og fik set sit sponsorbarn
Af Pernille Bindekrantz
Jeg blev født den 9. december 1992.
Det var en vinterdag i det varme New Delhi, Indien. Dagen efter blev jeg afleveret anonymt af
min biologiske mor, uden nogen anden note, end hun var ugift.
Jeg boede i 13 måneder på Welfare Home for Children i den
gamle bygning i Raja Garden.
I marts 1994 ankommer jeg til Danmark i en blå KLM flyvemaskine til
Københavns Lufthavn, hvor min nye
familie venter spændt på at møde mig.

I mine tidlige år forstod jeg ikke helt,
hvad det betød af være adopteret, blot
at jeg var en smule anderledes end de
andre børn i børnehaven og skolen.
Jeg havde svært ved at forstå, hvorfor jeg var blevet bortadopteret. Dog
var mine forældre altid ærlige, og gav
mig de svar, de kunne give på det tidspunkt, selv om jeg først forstod dem i
takt med, at jeg blev ældre. Jeg havde
altid villet tilbage til Indien og se, hvor
jeg kommer fra. Hvordan kunne jeg
afslutte mit liv som en gammel dame
en dag uden at have været der, hvor det
hele startede?

I foråret 2016 så jeg tilfældigvis en
artikel i Alt for Damer med Jessie
Rosenmeier. Det navn fik en klokke
til at ringe, for det var jo hende fra
Terre Des Hommes, som havde med
adoptionerne at gøre. Jeg undrede
mig over, hvorfor jeg aldrig før havde
tænkt på at tage personlig kontakt til
hende. Samme aften skrev jeg en besked til Jessie Rosenmeier, og hendes
yngste datter Dina Rosenmeier. I beskeden skrev jeg, hvem jeg var, hvor
jeg kom fra, og at jeg var interesseret
i at vide mere. Kort efter kontaktede
Dina mig og skrev, at hun var glad
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Her sidder Pernille Bindekrantz med
Santoosh Khanna (Mohinders søster).
Santoosh udlejede i sin tid værelser i
stuen til Welfare Home for Children.
I dag bor hun endnu i den gamle
bygning på 1. sal i Raja Garden

for at høre fra mig, og hvis jeg ville,
kunne jeg sagtens besøge børnehjemmet Welfare Home for Children.
Det var mere, end jeg kunne drømme
om, for jeg havde frygtet, at børnehjemmet ikke eksisterede mere. Jeg
mødtes med Dina i København et par
uger efter, og her fik jeg hendes dokumentar ” In my mother’s Footsteps”
med hjem, som er en fortælling om
Jessies arbejde og passion for børnene
i Indien. Dina sagde, at jeg skulle se
dokumentaren først, da jeg med sikkerhed ville have spørgsmål bagefter.

Jeg tog tilbage til Aarhus, og så filmen
med det samme. Da rulleteksterne
kom frem, fik jeg en stærk følelse inden i, en følelse af, at jeg måtte af sted
med det samme. Jeg skrev derfor til
Dina, at jeg nu havde set dokumentaren og meget gerne ville til Indien
i maj måned. Jeg bookede flybilletter,
fik vaccinationer, og søgte visum, og så
manglede jeg bare et hotel. Dina havde
taget kontakt til Mohinder Singh og
hans kone Achla, som stiftede Welfare
Home for Children i 1979 sammen
med Jessie. Mohinder og Achla ville

helt ekstraordinært have mig boende
i den uges tid, jeg skulle af sted. Det
blev mere og mere spændende, og jeg
begyndte at købe legetøj og søge om
sponsorater fra forskellige virksomheder, så jeg kunne tage noget med ned
til børnene.
Den 31. maj 2016 tager jeg flyet fra Billund til New Delhi. Nu begynder det
eventyr, som jeg har drømt om hele mit
liv. Jeg nåede frem onsdag den 1. juni
kl.19.20 i Indira Ghandi Int. Airport.
Jeg havde fået arrangeret med Mohinder, at han eller en repræsentant
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Pernille Bindekrantz sammen med sit sponsorbarn Sana

ville hente mig og medbringe et skilt
med mit navn i ankomsthallen. Da
jeg træder ud i ankomsten og mærker
den trykkende sommervarme og de
dyttende biler, ser jeg ikke nogen med
mit skilt. Jeg ringer for en sikkerhedsskyld til Mohinder, for at sige jeg er
kommet. Han siger jeg ikke skal være
bekymret, for han har sendt sin kone
Achla afsted. Jeg lægger røret på og
venter lidt endnu, nu melder spændingen sig for alvor. Jeg ser pludselig en
kvinde, der ser meget søgende ud henne ved indgangen til lufthavnen. Jeg

går hen mod hende og spørger “ Achla?”. Kvinden smiler stort, yes yes, og
giver mig et kæmpe kram - jeg føler en
vis lettelse - Nu er jeg sikkert fremme.
Vi kører med hendes chauffør Babu
til New Friends Colony, hvor hun og
Mohinder bor, godt og vel en times
kørsel fra lufthavnen. Da vi kommer
hjem, møder jeg Mohinder, og der står
aftensmad klar, og jeg bliver præsenteret for mit første indiske måltid, og så
er det ellers direkte i seng.
Den første dag tager Achla mig med
ud til Welfare Home for Children i

Sarita Vihar. Det er den nye bygning,
som blev bygget i 1998. Jeg sitrede af
spænding, og jeg var meget spændt på
at møde børnene på børnehjemmet og
ikke mindst på at møde personalet. Jeg
har taget lidt legetøj med til børnene,
så vi havde noget at lege med, når jeg
kom. Jeg havde taget smølfebamser,
skumgummi-terninger og plastik-fingerringe med. Det faldt straks i god
smag, og jeg blev hurtig populær. Jeg
fik tildelt et nyt kaldenavn, “Didi”,
som betyder “older sister”. Jeg følte at
jeg hørte til, og at jeg var et af deres
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Her er jeg sammen med børnene, personalet og ledelsen på børnehjemmet

Her sidder Pernille Bindekrantz
med to af børnene fra
Welfare Home for Children

børn lige så meget som de børn, der
boede på børnehjemmet nu, og at jeg
var som en storesøster for dem.
Dagen efter blev Achla og jeg kørt ud
til den gamle bygning i Raja Garden,
hvor jeg boede fra 1992-1994. Køreturen varede ca. en time. Stueetagen
i bygningen bliver i dag anvendt som
kontor af et nyt firma, og facaden er
lavet om. På 1.sal bor Santoosh, Mohinders søster, som i sin tid lejede
stueetagen ud til Welfare Home for
Children. Det var fantastisk at møde
en kvinde, som har taget sig af en som
baby, det var et meget rørende og glædelig gensyn.
Dagene gik hurtigt, og jeg følte at jeg
var kommet hjem til en ekstra ydre
ring af familie. Achla og Mohinder
tog sig godt af mig, og sørgede for at
alt, jeg puttede i munden var tilberedt
ordentligt og ikke var for krydret. For
dem var mit besøg som at få deres datter hjem igen. De var meget rørt over
at se min udvikling, og at se jeg havde
det så godt; det bekræfter dem blot i at
deres arbejde redder liv.
Turen var efter nogle fantastiske dage

ved at være ved vejs ende, men der var
lige én ting, jeg skulle have klaret, inden jeg kunne komme hjem. Jeg valgte
i foråret at få et fadderskabsbarn, hvis
skolegang jeg kunne støtte i et helt år
ad gangen. Mit sponsorbarn hedder
Sana, hun er 12 år gammel, og jeg blev
nødt til at møde hende. Achla tog mig
derfor med ud til CASP organisationens hovedkontor for at møde Sana.
Her møder jeg en smilende, livlig,
smuk og glad pige. Hun giver mig en
flot tegning af to hinduistiske guder,
og jeg giver hende linealer, skrivehæfter og blyanter. Jeg kan ikke beskrive,
hvilken glæde det giver at være i stand
til at kunne give et andet menneske en
uddannelse; det var en stærk oplevelse,
som jeg aldrig glemmer.
Tirsdag den 7. juni var den sidste dag.
Achla havde planlagt, at jeg skulle
holde en fest på Welfare Home for
Children, så jeg kunne sige farvel til
børnene og give dem en god oplevelse og ikke mindst en oplevelse, jeg
selv kommer til at huske resten af mit
liv. På børnehjemmet har de en samlingsstue på 1. etage. Her begyndte

jeg straks at pakke resten af legetøjet
ud og puste balloner op. Da børnene
kom ned fra deres værelser ovenpå,
løb de med smil fra det ene øre til det
andet og kaldte “ Didi, Didi, Didi”.
Jeg tror ikke, jeg har oplevet en så intens glæde og kærlighed fra børn nogensinde. Vi satte os straks på gulvet
og begyndte at lege med de legesager,
jeg havde taget med, inden der skulle
serveres is.
Det er en rejse jeg aldrig vil glemme. Det er en rejse, der for mig var
nødvendig for at få udfyldt nogle tomrum, og for at opnå en bedre
forståelse for min egen adoption og
den verden, jeg kommer fra. Achla og
Mohinder har været helt fantastiske,
og har passet godt på mig, og jeg ser
dem ligeledes som familie, som de ser
mig som deres datter. Alle børnene
på Welfare Home for Children ser
de, og behandler de som deres egne.
Jeg har lovet at vende tilbage og tage
min familie og kæreste med næste
gang. Så da jeg tog afsked med dem
i lufthavnen onsdag den 8. juni, blev
det ikke et farvel, men et på gensyn.
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BEDRING PÅ VEJ

– MEN STADIG HÅRDT BRUG FOR STØTTE
TIL WELFARE HOME FOR CHILDREN
Af Jessie Rosenmeier
jessierosenmeier@me.com
I efteråret 2015 så det meget sort ud
for børnehjemmet Welfare Home for
Children i Delhi, hvorfra rigtig mange børn er kommet til nye familier i
Danmark.
Jeg har selv fulgt både det første børnehjem og det nye, som vi fik bygget
op fra grunden af i år 2000. Børnene
er blevet passet så godt som overhovedet muligt, de lidt større børn har fået
engelskundervisning for bedre at falde
til hos de nye forældre, ligeledes har
mange fået album med fotos, så man
allerede kendte ansigterne på far og
mor og sengen, man skulle sove i.
I maj 2015 besøgte jeg på min årllge
tur igen Welfare Home. Da var der 12
børn, de seks skulle i juli bortadopteres til andre lande. Siden er flere nye
børn kommet ind, så nu er der 19,
hvilket betyder, at der er en rotation
og man prøver at gøre det hele så godt
som muligt. Men med en ekstra økonomisk håndsrækning vil det kunne
gøres endnu bedre, for så vil man kunne genansætte noget af det personale,
man har måttet sige op.
Man skal også kunne købe mad til
både børn og ansatte Da jeg her i foråret 2016 spurgte til situationen, lød
svaret ”We do think that it is slightly
better”, altså en lille smule bedre. En
dejlig dansk adoptivmor havde aflagt
et besøg før jul og skænket 1000 kr.,
det var virkelig dejligt. Hver en eneste krone betyder noget, og bare vi er
nok, der hjælper, skal vi nok få det til
at køre godt igen.
Adoptionerne i Indien bestemmes nu
helt af staten, og nogle af børnehjemmene findes endnu, selv om mange
er bukket under, mens de resterende
kontrolleres af ansatte under ministerierne. For eksempel kommer der
næsten hver dag en person, der smager
på børnenes mad, andre kontrollerer
lægejournalerne osv.

Vi forventer også at genoptage udsendelse af volontører. I flere tilfælde har det været unge piger, der selv
kommer fra hjemmet. En oplevelse
for livet, lærerigt men ofte svært at
forestille sig, hvordan et sådant ophold vil være. Derfor er det vigtigt at
få talt med vor rådgiver Mogens Pedersen, der kender stedet.
Med hensyn til at hjælpe kan man
øremærke penge til for eksempel kylling til alle en dag, is eller frugt. Piz
zaer elsker de jo, så er der mange, der

giver en 50 eller 100 kroner, vil det
være en kæmpe hjælp - bare vi er
nok, der giver en skilling!
Glem ikke at det er en stor glæde at
hjælpe.
Uanset størrelse modtages enhver
krone med stor taknemlighed, og vi
vil følge op med oplysninger om det
videre forløb.
En pengegave kan indsættes på konto nr. 7449 000-1056797 og mærkes
“Welfare Home Delhi”.

Jessie Rosenmeier

|

15

Naturen er skøn på Sri Lanka.

REJSE TIL INDIEN OG
SRI LANKA I JANUAR 2017

Der vil blive arrangeret en rejse til det
sydlige Indien nærmere betegnet Kochi i Kerela provinsen. Vi vil besøge et
af vores projekter, som stammer tilbage til 2004, hvor området blev ødelagt
af tsunamien, men der vil også blive
arrangeret besøg i to landsbyer, hvor
Terre Des Hommes har iværksætterstøtte projekter. Endvidere vil der
blive brugt et par dage på en husbåd
på en af de utallige floder i området,
og hvis tiden tillader det, vil vi også

se nærmere på, hvordan krydderierne
bliver brugt i et lokalt køkken.
Turen vil gå videre til Sri Lanka, hvor
vi fra Jaffna i nord til Hikkaduwa i syd
og fra Trincomalee i øst og til Colombo i vest vil besøge de fleste af vores
projekter, men også undervejs vil der
blive tid til at se de seværdigheder, som
findes i de områder, som vi kommer
igennem. Der vil også blive mulighed
for et par dages badeferie i det sydlige
Sri Lanka, som afslutning på ferien.

Der forventes at rejsen vil tage 12-14
dage, og turen vil anslået koste mellem
15.000 og 17.000 kroner. Der vil blive
afholdt en informationsmøde i august
for interesserede.
Er du interesseret, så kontakt
venligst Dorthe Kristensen på mail:
ad.kristensen@mail.dk
eller telefon 60 74 20 15
senest den 1. august.
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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

INDIEN

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

CASP BALWAADI, NEW DELHI

SILKEBORG

Mogens Pedersen, Havrevænget 17, Thorsager, 8410 Rønde
Tlf. 25 18 43 66, lenmog9@gmail.com

TYLSTRUP

Dorthe og Per Hasselgren, Nørgårdsvej 16, 9260 Gistrup
Tlf. 40 93 17 48, dorthehas@9260.dk

Dorthe Kristensen, Kirsebærvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15, ad.kristensen@mail.dk
Susanne og Henrik Bøg Christensen, Gl. Skolevej 9, 9382
Tylstrup, Tlf. 98 26 22 61 / 40 75 02 52,
terredeshommes@mail.dk

COIMBATORE OG SHANTI BHAVAN
GUJARAT

Bente og Ivan Dalsgaard, Gammel Løkkenvej 49
AARHUS
9800 Hjørring, Tlf. 98 99 14 32, Mobil 22 16 14 32
Louise Bønneland Elkjær, Lollandsgade 49 st., 8000 Århus C, tdh@ivanmail.dk
Tlf. 22 13 04 05, iba1001@gmail.com
www.hedehuspigerne.wordpress.com
TSUNAMI-PROJEKTET
Dorthe Kristensen, Kirsebærvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15, ad.kristensen@mail.dk
Træffes bedst efter kl. 20.00

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

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

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

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. 23 29 83 23, gsleo@mail.dk

NUGEGODA
TIBETANSKE FLYGTNINGE
– DØVESKOLEN DENAWAKAWATTE VIL- Anne Marie Harrsen, Bredetvedvej 24, 4300 Holbæk
LAGE - SETH MEDURA
Tlf. 59 18 28 03, skovhoej@post.tele.dk

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

VATSALAY FOUNDATION, MUMBAI

Dina Rosenmeier, Højmarksvej 3, 9000 Aalborg,
drosenmeier@mac.com
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CAMBODIA

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

ØVRIGE
BESTYRELSESMEDLEMMER

HAITI

Jessie Rosenmeier
Højmarksvej 3, 9000 Aalborg
Tlf. 41 68 07 12, jessierosenmeier@me.com

INDONESIEN

Eva Nabi
Tagesmindevej 5, 2820 Gentofte, Tlf. 53 58 00 00
Eva.nabi@gmail.com

KENYA

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

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

Anette Rambøll Jessen
Rebildvej 28, Rebild, 9520 Skørping,
Tlf. 20 99 50 68, erstedgaard@post.tele.dk
Kirstine Kloster Andersen
Jagtvej 85A, 2200 København N
Tlf. 61 55 14 74, kirstineka@gmail.com

IFTDH-REPRÆSENTANT

ARUSHA OG MERERANI

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

THAILAND

Helle Ørskov
Gothersgade 107, 1123 København K
Tlf. 26 16 50 00, helle@missing-ink.dk

Dorthe Kristensen, Kirsebærvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15, ad.kristensen@mail.dk
(Træffes bedst efter kl. 20.00)
Torben Enevoldsen, Hejrevænget 24, 5610 Assens
Tlf. 29 24 23 96, torben.enevoldsen@mail.dk

HOVEDBESTYRELSEN
LANDSFORMAND

Johnny Heinmann
Merkurvej 3, Gjessø, 8600 Silkeborg
Tlf. 20 15 86 08, johnny@heinmann.dk

NÆSTFORMAND

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

SUPPLEANTER

Leo Jensen
Baunevej 22, 8361 Hasselager,
Tlf 40 58 58 39, gsleo@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

KASSERER

ANSVARSHAVENDE
Johnny Heinmann
Merkurvej 3, Gjessø, 8600 Silkeborg
Tlf. 20 15 86 08, Johnny@heinmann.dk

SEKRETÆR

WEBMASTER
Morten Lauridsen
Silkeborg
lauridsen65@gmail.com

Mogens Pedersen
Havrevænget 17, Thorsager, 8410 Rønde, Tlf. 25 18 43 66,
lenmog9@gmail.com
Dorthe Kristensen
Kirsebærvej 1, 8600 Silkeborg, Tlf. 60 74 20 15,
ad.kristensen@mail.dk (Træffetid onsdag kl. 16-20)
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