TERRE DES HOMMES DANMARK
AT GØRE EN FORSKEL
Du kan hjælpe os med at gøre en forskel ved at
donere som fadder, medlem eller med enkel
ydelse
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INSTAGRAM
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WWW.TERREDESHOMMES.DK
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SIDEN SIDST
Julen nærmer sig med hastige skridt og som man siger er julen hjerternes fest. Denne fest vil vi gerne
kickstarte med at fortælle en masse gode nyheder hvor hjertevarme og glæde er centrum og gavn for
børnene og deres familier.
Vi vil starte med at takke for alle de mange positive tilkendegivelser vi har fået på det sidste Nyhedsbrev.
I skal vide at det betyder meget for os og vi modtager gerne ønsker om indhold, emner mm.
Der er sket mange spændende ting siden sidste Nyhedsbrev, vi vil i dette Nyhedsbrev tage jer med lige
fra modeshow til interview med en af vores dygtige fadderskabsledere som desværre stopper pr 1.januar
2020.
MODESHOW I SILKEBORG
Af TDH sekretær Dorthe Kristensen
Et forrygende modeshow blev tirsdag aften overværet af 170 fremmødte i Bilernes Hus. Det var en aften
med fokus på tidens hotte trends og tendenser, hvor alle kunne få masser af inspiration til den kommende
sæson, herunder til kvinder, mænd, børn, unge og ældre.
En veloplagt Lands Ambassadør for Terre Des Hommes, Jan Schou gav moden nogle humoristiske

kommentarer med på podiet godt suppleret af Karin Paaskesen, så der var både latter og god information
i forbindelse med fremvisning af tøjet.
Entertainer og bugtaler Peter Nørgård, som strøg direkte i finalen i TV2 programmet "Danmark har talent"
i 2015 stod bl.a. for underholdningen. Under hans show var det lige før at hele Bilernes Hus gyngede og
lattermusklerne blev rørt under hans fantastiske humørfyldte show.
Der blev også givet smagsprøver fra The Sound of Music fra Jysk Musik og Teaterhus.Kirstine Vith
fremførte et par sange med en stemmepragt, så man frygtede for sit vinglas.
Aftenen blev en stemningsfuld begivenhed, fuld af livsglæde og gode oplevelser. Glæden forplantede sig
også til børnehjemmet i Sri Lanka, hvor de nu er sikret penge til de daglige fornødenheder i 2020.

GENERALFORSAMLING TERRE DES HOMMES INTERNATIONAL

Terre des Hommes Danmark er del af den internationale organisation Terre des Hommes International
Federation (TDHIF)
Den Iberiske halvø's smukke middelalderby og hovedstad Madrid er i december vært for verdens
klimakonference COP25. Samtidig ville skæbnen at Terre des Hommes Spanien var vært for årets
generalforsamling i TdH International Federation (TdHIF).
Terre des Hommes mission er nemlig ikke blot aktuel indsats for børn, men især visionært at forudse
verdens store problemer og mulige fremtidige indsatsområder. Udover konferencen og
generalforsamlingens fokus på intern sammenhængskraft, en afgående formand og diskussion om et
fremtidigt samlet stærk markedsføring af navnet Terre des Hommes, var der især een observation som vi
TdH DK hæftede os ved - international immigration som følge af klimaforandringer.
Det er således ligegyldigt eller tilfældigt at cirklen med Madrid og COP25 dermed er sluttet, men vi fik et
stort udbytte ud af lytte til TdHIF og føderationens vision for en faktuel og lavpraktisk indgang til
forventede konsekvenser af klimaforandringer i et humanitært perspektiv; især børnene.
I denne sammenhæng som en konsekvens af CO2 udslip vil vi i fremtiden høre om "klima migration" det
vil sige familier som bliver tvunget til at forlade deres landområder pga tørke eller oversvømmelser.
TDHIF har startet en arbejdsgruppe "children on the move" der bl.a skal sikre børnenes sikkerhed i
flygtningelejrene.
Læs mere om TDHIF spændende projekter på: https://www.terredeshommes.org/
Ved mødet blev den fantastiske hjertevarme sang A single drop, skrevet og sunget af danske Thomas
Bickham og Susanne Ørum også præsenteret til stor jubel for de andre medlemslande. Længere nede i
Nyhedsbrevet kan I læse mere om sangen.
NØDRÅB!
Af TDH sekretær Dorthe Kristensen
Denne meddelelse proppede op i Dorthes mailboks. Nødråbet kom fra Tanzania fra vores projektleder
Ester Alexander. Hun er kontaktperson for vores projekt i Arusha og rektor på skolen for 400 elever. På
skolen får alle børnene et måltid mad hver dag, det er for mange af børnene det eneste måltid på en hel
dag, idet mange af familierne er så fattige, at der ikke er penge til de mest basale fornødenheder,
herunder mad.

Priserne på de råvarer, som de skal bruge i madlavningen er steget meget kraftigt, men lønningerne er
ikke fulgt med. Dette har fået en alvorlig konsekvens for børnene,nemlig at forældrene ikke har mulighed
for at betale til deres børns skolegang.
Familierne har et madbudget for hele 2019, men på grund af prisstigninger på mad har det været en
kamp, at få det til at løbe rundt,således er familierne nu nødsaget til allerede at bruge af 2020 budgettet.
Derfor vil alle donationer modtages med den største taknemmelighed på:
reg. 7448 kontonummer 1011513
Mærket Tanzania

På forhånd tak
Dorthe Kristensen
FARVEL TIL EN FANTASTISK FADDERSKABSLEDER IVAN DALSGAARD
Det er svært at sammenfatte en tak og taknemmelighed for det
arbejde Ivan har lagt for dagen til gavn for de mange børn rundt om
i verden. Ivan har formået at drive projekter i den fineste
samarbejdsånd med projektlederne på stederne og når I læser
interviewet nedenfor, håber vi at I kan mærke den hjertevarme,
ildhu og hårdtarbejdende tilgang Ivan har haft til sine mange
projekter.
Terre des Hommes Danmark vil fra hjertet sige dig TUSIND TAK for
din kæmpe indsats for børnene. Du har virkelig formået at gøre en
kæmpe forskel for mange børn.
Ivan stopper per 1. januar 2020. Ivan vil på bedste professionel vis overdrage sine projekter til en ny
fadderskabsleder.
Ivan har arbejdet som fadderskabsleder i 10½ år, hvor han bl.a har haft ansvaret for 4 projekter; Gujarat,
Mumbai, Delhi og Pune. I Gujarat er der 425 børn, Mumbai 50, Delhi 100 og Pune 25. Ivan haft et rigtigt
godt samarbejde med ca. 350 faddere til ovennævnte børn, men hvordan startede det hele egentlig?
Ivan fortæller:
Min hustru Bente og jeg var på ferie i Indien i 2001 da det store jordskælv var der, vi var heldigvis ikke i
Gujarat, hvor 20.000 blev dræbt og mere end 200.000 blev såret, desuden var alle husene faldt sammen.
Efter ferien valgte min kone Bente at blive fadder til to sponsorbørn, jeg mente hun var tosset og jeg var
overbevist om at pengene aldrig ville komme til Indien. Men som tiden gik opdagede jeg at det faktisk
hjalp, vi fik da fire børn mere i 2006. I 2007 fik vi lejlighed til at komme med TDH til Indien en tur på 4 uger
hvor vi så en masse børn lige fra syd til nord, vi besøgte Gujarat hvor vi havde vores børn, en fantastisk
tur. I 2009 ringede Dorthe Kristensen fra Terre des Hommes Danmark og spurgte om vi kunne tænke os
at bliver fadderskabsledere, det var vi ikke længe om at sige ja til !! herunder projektet i Gujarat. Et projekt
hvor der var ca. 100 børn med sponsor og 65 uden sponsor, men det fik vi rettet op på. I løbet af nogle få
år kom projektet op på 425 børn og ca. 280 sponsorer. Jeg har været besøgt Gurajat fire gange, alle
gangene har været en stor succes. En af gangene vi besøgte stedet, blev børnene samlet, dels dem som
var stoppet i skolen, men også dem som havde fået et arbejde. Det blev til at 85 børn kunne komme, hvor
de fortalte hvad de lavede, hvordan deres liv udviklede sig. En pige ved navn Dimple var kommet 300 km
KUN for at møde mig, hun havde en pige med på knap to år. Dimple strålede som en sol hun var så
lykkelig for hendes nye familie.
Så havde de arrangeret en skoleudflugt for 115 børn i tre dage, det er en oplevelse at se hvor glade de er
over at se andet end deres lille landsby, kun nogle få af dem havde været uden for deres fødeby. Det er
en sand fornøjelse at se hvor glade de bliver for en is til 15Rs.(1,50 kr.)

En af Ivans talrige succeshistorier, har vi valgt at fremhæve nedenstående. Det er en fortælling om en
indisk ung mand som i den grad har gået igennem en forvandling takket være støtte fra bl.a Ivan:
På grund af jeres støtte kan jeg stå på mine ben. Jeg vil arbejde for andre børn, der er trængende.
Dinesh Bhil
Dinesh er nu 28 år gammel ung mand, valgt som medlem af Panchayat (lokal landsby styre),
distriktssekretær og medlem af organisationen, der arbejder for miljøbeskyttelse i nærheden af hans
landsby Lakadia i Indien. Det er en utrolig historie om hvordan Dinesh er gået fra at sælge slik i gaden til
det job han har nu, ved hårdt arbejde og stor rettidig støtte fra CASP og TDH Danmark.
Dinesh mistede sin far inden jordskælvet i 2001. Ansvaret for Dinesh og hans yngre bror lå på hans mors
skuldre. Nedenfor ødelagte landområder pga jordskælvet.

Der var en dårlig økonomi, de havde intet sted at bo og der var ingen støtte fra det samfund de levede i,
hvor der i øvrigt ikke er fokus på uddannelse. Efter færdiggørelsen af grundskolen i 2004 begyndte han at
arbejde, hvor han solgte slik i landsbyens gader med det formål at bidrage til sin mors
husholdningsudgifter.
Dinesh ønskede at studere, men det var en meget hård tid for Dinesh og hans mor, som var afhængig af
rådgivning fra CASP (Community aid and sponsorship programm) og økonomisk støtte, men i 2006
startede han i gymnasiet, som han gennemførte i 2008. Det var en hård tid, hvor Dinesh arbejdede meget
hårdt og hvor han bl.a. afsluttede et computer forløb fra Industrial Training Institute med gode karakterer.
Herefter fik han et deltidsarbejde, men desværre kom der igen tragedie i hans liv, hans mor døde efter
lang sygdom.
Igen var det en afgørende tid, hvor bl.a. Ivan hjalp Dinesh med økonomisk støtte, så han kunne starte på
Kutch University og efter 3 år fik han en Bachelor.
I dag er han en kæmpe inspiration for andre med sit skoleforløb og hjælper andre mennesker på
forskellige måder. For nyligt havde CASP arrangeret et stort møde i Alumni Meet, hvor Dinesh
præsenterede sin historie og hvor han bl.a lovede at han ville støtte mindst 50 børn i de næste 5 år.
Han har takket CASP, hr. Ivan Dalsgaard og TDH Denmark for al støtten. Han mener, at uden denne
støtte, ville han have endt som menig arbejder. Nu er han i stand til at støtte det samfund, han tilhører.
Som han siger: I ændrede mig, så nu vil jeg prøve at gøre det samme. Jeg har en klar mission nemlig at
ændre forholdene for børn som mig
Nedenfor Dinesh med sin søn.

Ovenstående historie er som sagt EN af mange, hvor Ivan har gjort et kæmpe stykke arbejde. Vi kan
nævne at Ivan også har hjulpet landsbyer med at få foretaget boringer til vand, han har doneret cykler til
en masse børn og ikke mindst hjulpet med at yde mikrolån så bl.a en enke som via lånet har kunne
arbejde sig op med egen forretning og begynde et helt nyt liv
Når Ivan bliver spurgt hvorfor det efter hans mening nytter at gøre en indsats og støtte børnene svarer
han:
"Det giver dem en stor ballast, at kunne læse og skrive og herved læse en ordre forstå en
tegning.Matematik giver adgang til at kunne arbejde selvstændig føre regnskab. Ikke mindst at kunne
udtrykke sig i ord og skrift. Samt kunne læse deres rettigheder"
Men Ivan - hvad har det så betydet for dig at arbejde som fadderskabsleder?
Det har givet mig nogle af de bedste år i mit liv. At se den glæde børnene har ved at få lov at lære noget,
være sammen med jævnaldrende børn, lave idræt, sang og dans. Aldrig har jeg følt mig så velkommen
nogle steder, som når jeg er kommet ud til projekterne, den glæde når der kommer et barn og tager sin
hånd. Ikke mindst alle de gaver børnene har lavet til mig, det har været flere ugers arbejde at lave et
kæmpe stort broderi til mig, andre har lavet halskæde, eller klistret en svane af papirstumper.
Med denne historie vil vi ønske Ivan og hans hustru Bente et velfortjent otium og igen takke for den store
indsats.
Nedenfor i oversigten med fadderskabsledere, finder I den fadderskabsleder som foreløbig tager sig
kærligt af Ivans projekter.
Vi er i dialog med to nye frivillige personer som skal være en del af vores fadderskabsleder team og som
starter op i begyndelsen af det nye år, men det vil I få mere information om.
A SINGLE DROP
I forbindelse med Terre des Hommes Danmarks 50 års jubilæum, blev der skrevet en sang som hedder A
single drop, sunget og skrevet af Thomas Bickham og Susanne Ørum. Det er en utrolig hjertevarm sang,
som nu er klar til at blive downloadet på bl.a Itunes, hvor pengene ubeskåret går til børnene.
Vi håber meget at I vil hjælpe os til så mange som muligt vil downloade denne skønne hjertevarme sang.
Tusind tak Thomas Bickham og Susanne Ørum for at gøre det muligt at få doneret endnu flere midler til
de nødlidende børn.
Sangen kunne måske bruges som mandelgave?
Link til sangen på Itunes:
https://music.apple.com/dk/album/a-single-drop/1207647192?i=1207647199&l=da

OVERSIGT FADDERSKABSLEDERE 1.JANUAR 2020
Annette Skov Jørgensen
E-mail: acj@mail.dk
Tel: 22 43 13 80
Projekt: Coimbatore, Indien, CASP 1 – Indien, Wema projektet Kenya, Gujaret, Indien
Birgit Bertelsen
E-mail: birgittdh@gmail.com
Tel: 40 11 60 61
Projekt: The Tea Plantation Project - Sri Lanka
Doris Dalgaard Petersen
E-mail: dorislydia@ka-net.dk
Projekter: Tibetanske Flygtninge, The Rural Projekt, Terewayangani ,Indien
Dorthe Kristensen
E-mail: ad.kristensen@mail.dk
Tel: 60 74 20 15
Projekter: I Indien: Tsunami, Khetwadi , Pune. Sri Lanka: School For The Hearing Impaired, Hikkaduwa,
Seth Medura, Nugegoda, Halabaweva Village. Indonesien: Koperasi Harapan. Tanzania: Arusha Projektet
Dorte Stenbryggen
E-mail: dorte.stenbryggen@gmail.com
Tel: 22 90 13 45
Projekt: CASP 2,Delhi/Mumbai, Indien – Tihar Jail Project, Indien
Gerda Steffensen
E-mail: gsteffensen@gmail.com
Tel: 23 29 83 23
Projekter: Trankebar - Indien
Katolske nonner, Evelyn nurseries – Sri Lanka
Jessie Rosenmeier
E-mail: jessierosenmeier@me.com
Tel: 41680712

Projekter: Welfare Home for Children, (New Delhi) Asha Sadan orphanage (Mumbai) - Indien Lewa
Children’s Home -Kenya, Vatsalay,
Mogens Pedersen
E-mail: lenmog9@gmail.com
Tel: 25 18 43 66
Projekter: MCD Girls School,CASP Balwadi, Government Senior Secondary School, Dev Samaj Modern
School, New Delhi - Indien. Bustee Welfare Center, Ek Prayaas School, Kolkata – Indien
Torben Enevoldsen
E-mail: torben.enevoldsen@hotmail.dk
Tel: 29 24 23 96
Projekt: Rain Drop For Children – Thailand
Vasanthi Jayaweera
E-mail: vasanthijayaweera@gmail.com
Tel: 22 44 05 94
Projekt: Elsinore-Meth Care - Sri Lanka

Med dette nummer vil Terre des Hommes Danmark takke jer alle for jeres bidrag som har hjulpet mange
børn. Vi vil takke for alle jeres opmuntrende mails og ikke mindst for at gøre jeres til for at vi som frivillige
stadig synes det er værd at bruge vores fritid til at kunne gøre en forskel.
Jeg vil ære julen i mit hjerte, og prøve at beholde den hele året – Charles Dickens
RIGTIG GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR
De varmeste julehilsner,
Terre des Hommes Danmark

Næste Nyhedsbrev sendes ud i marts 2020.

