TERRE DES HOMMES DANMARK
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FORÅRET ER PÅ VEJ
Selvom det måske er svært at forstå at vinteren går på hæld, kan vi ikke komme udenom at foråret
banker på dørene, hvor sol og varme snart tager fat.
Terre des Hommes Danmark er kommet godt fra start, med en positivitet og gejst i bestyrelsen og hos
fadderskabslederne, som ikke er set længe. Det er en fornøjelse at afholde bestyrelsesmøder og
fadderskabsledermøder, hvor fokus er at gøre alt hvad der står i vores magt for at hjælpe så mange børn
og familier som muligt og hvor møderne emmer af gejst og gå på mod for at tage fat på
arbejdsopgaverne.
Vi kan ikke komme udenom at Corona pandemien har taget godt fat i Danmark, så i skrivende stund
udvikler epidemien sig time for time, hvilket også betyder at noget af det indhold som vi havde tænkt os at
dele med jer, desværre må udsættes til enten næste Nyhedsbrev som går ud i juni 2020 eller senere på
året.
Gallashowet i Ganløse med vores fantastiske Jan Schou, blev på baggrund af Corona Virusen og
regeringens inddæmningsstrategi, aflyst og udsat på ubestemt tid. Alle som bidrager til Ganløse Showet
er 100% indstillet på hurtigt at finde en ny dato, så vi kan få samlet penge ind til børnene.
Trods tilstanden i Danmark, har vi stadig mange positive oplevelser vi gerne vil dele med jer.

TUSIND TAK FOR JERES BIDRAG
I sidste Nyhedsbrev sendte vi et nødråb fra Tanzania, hvor familierne pga prisstigninger på fødevarer og
et misforhold i forhold til lønningerne havde svært ved at få det hele til at løbe rundt.
Vi kan nu med glæde informere jer om at vi på baggrund af nødråbet, at jeres bidrag løb op på 20.000
DKK, som vores projektleder og rektor Ester Alexander blev himmelhenrykt over at modtage. Det gør en
verden til forskel og børnene er nu sikret mad det næste stykke tid.
TAK!!

TIL FANTASTISK BRYLLUP I INDIEN
Af TDH kasserer Mogens Pedersen
Tilbage i 2002 fik min fadder Ole Thomsen sig et sponsorbarn, Moumi.
I sine sidste år boede Ole på plejeinstitutionen Søhusparken i Ebeltoft og på ganske kort tid blev samtlige
beboere på alle tre etager og hele personalet bekendt med at Ole ”havde fået sig en datter ”ved navn
Moumi
I 2014 inviterede Ole sit sponsorbarn Moumi med ledsager, Arnab, til Danmark i en uge med alt betalt,
hvilket havde været en kæmpe oplevelse for alle.
Ole døde desværre i 2018, men jeg fortsatte kontakten til Moumis og hendes familie.
Arnab er en god ven af Moumis familie og mentor for Moumi. Sidste år bekendtgjorde han at Moumi
skulle giftes d. 16. februar 2020 og inviterede min kone Leni og mig til brylluppet hvilket vi blev meget
glade for. Vi var selv på ferie i Sydindien, så vi fløj til Kolkata på elektroniske billetter som vi modtog fra
Arnab.
Moumi, 27, skulle giftes med Anupam, 29. Brylluppet var et arrangeret ægteskab, som jo er velkendt i
Indien. Den første del af ceremonien fandt sted i den landsby, Santoshpur, hvor Moumi er vokset op, så vi
indfandt os i familiens hus om eftermiddagen d. 16. februar. Det var et kæmpe bryllup med 500 indbudte
gæster, så det er let at forestille sig at var der trængsel i huset. Bruden Moumi som var forberedt til
ceremonien, sad på gulvet i skrædderstilling med en hindupræst ved siden af sig. Hun var så smuk og
hendes påklædning, make-up og frisure kan ikke beskrives, det skal simpelthen opleves. Efter at præsten

havde gennemført sit ritual, satte Moumis far sig ved siden af hende. Han lagde blomster i hendes hår,
satte en plet på hendes pande og gav hende sin velsignelse. I Indien har man en tradition med at faderen
skal tage afsked med sin datter, et enebarn, som nu skulle flytte hjemmefra og bo i huset hos sin
ægtemand. Der blev fældet en tåre og det var let at se at der var mange blanke øjne rundt om i teltet. Til
højre for Moumi sad 10-12 ældre mandlige slægtninge. En efter en rejste de sig, satte sig ved siden af
Moumi, gav hende deres velsignelse og lagde til sidst en pengeseddel i hendes skød.
Herefter skulle gæsterne bespises, de blev lukket ind i hold i et til lejligheden opført telt. 5-6 tjenere fra et
cateringfirma vimsede professionelt rundt mellem bordene og serverede den ene lækkerbisken efter den
anden.
Stemningen var høj og hele teltet emmede af lykke og kærlighed.
Herefter lød der et brag uden for, et festfyrværkeri annoncerede brudgommen Anupams ankomst. Hans
hovedbeklædning kan ikke beskrives, den var utrolig flot og udstrålede mandighed og magt.
Efter et kvarters tid havde præsten udført det foreskrevne ritual med Anupam. Moumi satte sig nu på en
stor plade som blev løftet op af 3 mænd og båret hen til Anupam, øjnene behørigt tildækkede. Overvåget
af præsten blev Moumi båret rundt om Anupam 7 (syv) gange og derefter sat på jorden. Først nu kunne
hun fjerne sløret og de to unge kunne se hinanden i øjnene. Hver især bar de en blomsterkrans om
halsen. De udvekslede kransene og i dette øjeblik var ægteskabet beseglet.

Den næste dag fløj min kone og jeg tilbage til vores feriedestination, men festen skulle fortsætte 2 dage i
den landsby hvor brudgommen hører til
Det var noget af en oplevelse ved selvsyn at blive konfronteret med så fremmedartet en kultur, men al det
fremmedartede fortonede sig hurtigt i et mix af alle de elementer der hører et bryllup til nemlig
Glæden, lykken, kærligheden tilsat lys, fest og farver.

VI SØGER NYE FADDERSKABSLEDERE
I Nyhedsbrevet september måned 2019, søgte vi nye fadderskabsledere og var så heldige at to søgte,
som nu er en del af vores fadderskabsteam. De to nye fadderskabsledere glæder vi os til at præsentere
og byde velkommen separat i næste Nyhedsbrev.
Da vi får flere og flere børn, søger vi flere fadderskabsledere som empatisk, energisk og professionelt vil
drive kontakten mellem fadderne og projektstederne.
Så vores spørgsmål er: Har du lyst og mod på at arbejde som fadderskabsleder i Terre des Hommes?
I Terre des Hommes Danmark har vi 12 super dedikerede fadderskabsledere som både har det rart
sammen, men også styrer deres projekter, hvor hver dag er en gevinst i at opleve den positive udvikling

som vi ser i projekterne, ved den støtte børnene modtager.
Du vil opleve at vi gør alt hvad der står i vores magt for at du føler dig velkommen og ikke mindst at du får
al den hjælp du behøver indtil du er selvkørende.
Vi vil sende dig materiale så du får en grundlæggende forståelsesramme for hvem Terre des Hommes
DK/international er, ved hjælp af forretningsplan, projektbeskrivelser, arbejdsprocesbeskrivelser,
brochurer, tidligere nyhedsbreve mm.
Vi vil sørge for at gøre det let for dig at arbejde som fadderskabsleder ved bl.a. at sende dig skabeloner
som er lette at arbejde med og som vil strukturere dit arbejde.
Du vil få et tæt samarbejde med vores ansvarshavende kontaktperson for fadderskabslederne Annette
Jørgensen, som vil sikre at du bliver sat godt ind i vores arbejdsgang. Du vil også få et tæt samarbejde
med de andre fadderskabsledere samt bestyrelsen for Terre des Hommes.
Du skal forvente ca. 2-3 møder årligt, hvor alle fadderskabslederne mødes og hvor
vores bestyrelsesformand for Terre des Hommes, Linda Svartzengren også vil være til stede, så den
tætte kommunikation mellem bestyrelse og fadderskabsledere holdes intakt.
Formålet med møderne er status på foreningen, vidensdeling og opdatering på vores projekter. Disse
møder er super informative og bidrager med et herligt samvær, hvor vores fælles mål er at gøre en
forskel.
Synes du det lyder interessant?
Så skynd dig at skriv til vores kontaktperson for fadderskabslederne og bestyrelsesmedlem Annette
Jørgensen e-mail: acj@mail.dk eller kontakt Annette på mobil 22 43 13 80.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores team!

NETS GEBYR - VIGTIG INFORMATION
Det kan til tider være svært at udtrykke den dybtfølte tak vi føler for jeres bidrag til de mange tusinder af
børn vi har, som vi oplever har max nytte ud af den hjælp de får.
Som vi har nævnt flere gange er vores forening i Danmark drevet af frivillige gratis arbejdende
mennesker, da vores grundtanke er at pengene skal gå direkte til børnene og ikke drukne i skjulte
gebyrer.
Indtil nu har det fungeret sådan at Terre des Hommes Danmark har betalt alle udgifter til Nets, for dem,
der ikke har ønsket at betale over hovedkontoen. Disse administrationsomkostninger har vi dækket via
bidrag fra Kulturstyrelsen.
I har sikkert fulgt med i den debat der har været i medierne om dyre Nets gebyrer og frivillige foreninger,
men vi har desværre ikke oplevet de helt store ændringer i kølvandet herpå, da vi stadig har udgifter som
for 2019 løb op på ca. 25.000 kr, hvilket er mange penge for os.
Ovenstående bliver vi desværre nødt til at ændre per 1.maj 2020, derfor vil vi bede jer om at ændre jeres
betalingsmåde så jeres bidrag fremadrettet overføres til vores hovedkonto i Nordjyske Bank:
Reg.: 7448
Kontonummer: 1011513.
Denne betalingsmetode er gebyrfri.
Vi håber også I synes det giver mening og skulle I have spørgsmål til overførslen er I velkommen til at
kontakte vores sekretær Dorthe Kristensen e-mail ad.kristensen@mail.dk eller mobil 60 74 20 15

På forhånd tak for jeres forståelse.

BESØG PÅ TEPLANTAGEN I SRI. LANKA
Af fadderskabsleder Birgit Bertelsen
Vi fortsætter de gode projektbeskrivelser, denne gang skal vi på en tur, som godt nok er nogle år siden,
men besøget på teplantagen, har gjort et uudsletteligt indtryk på en af vores sympatiske og dygtige
fadderskabsleder Birgit Bertelsen.
Birgit har lige modtaget nedenstående mail fra projektleder af stedet Søster Christala:
Thank you Birgit. for the mail and all the transitions done in spite of the threat (Coronavirus) that is
prevailing in the world. In Sri Lanka too now the threat has come, from today on wards
the schools are closed. Since it is very warm here spreading of the virus is slow.
Birgit fortæller at de sidste år havde et forfærdeligt terrorangreb i påsken. På baggrund af terroren var der
en længere periode hvor børnene ikke kom i skole pga traumer, tab og frygt.
Inden Birgit´s spændende beskrivelse af besøget, kan du læse en noget forkortet beskrivelse af
projektet.
Projektbeskrivelse i overskrifter
I Teplantage projektet understøtter vi ca. 65 børns skolegang og fremtid. Børnene bor spredt over et
større område, og i dag arbejder familierne ikke i teplantagerne
På Sri Lanka varetager to nonner fra ordenen « Sisters of the Cross » projektet. De er tilknyttet to klostre,
der begge ligger tæt på byen Kandy, som ligger ca. midt på øen.
Nonnerne sørger for den praktiske fordeling af penge, de følger op på børnene, sender rapporter mm til
Birgit.
Nu til beskrivelse af besøget
Birgit skriver:
I januar 2013 besøgte jeg Teplantage Projektet på Sri Lanka. Jeg tilbragte to dage på projektet, og det var
en kæmpe oplevelse.
Jeg bliver stadig varm om hjertet, når jeg tænker tilbage på alle møderne derovre. Der strømmede
venlighed, taknemmelighed og gæstfrihed fra børn, forældre og nonnerne.
På mit besøg brugte jeg den ene dag sammen med sister Ruth fra Kundasale projektet.
Hun havde inviteret de børn ind på klosteret, som boede i en overkommelig afstand. Der kom ca. 10 børn.
Mange havde deres forældre med. Alle var stadset op til det helt store. Kulturen på Sri Lanka er
naturligvis anderledes end vores. Det viste sig fx i velkomsten, hvor jeg fik blomster og betelblade - eller
når børnene skulle sige noget i mødelokalet, så rejste de sig op og talte genert. Jeg fortalte lidt om vores
projekt, og hvordan det fungerede i Danmark. Det lyttede de meget engageret til.
Vi tog også ud og så tre forskoler, hvor nogle af vores børn går i skole. (De begynder som 4 årige i pre
school derude). På skolerne var der arrangeret optræden med dans. De små børn var virkelig gode til at
danse de indisk inspirerede danse. De havde dragter på, som sister Ruth havde fået syet til dem.
Hver uge er dans en del af skoleskemaet. De bruger adskillige timer om ugen på det. Derfor forstår jeg nu
meget bedre, når det i rapporterne ofte er nævnt, at børnene er dygtige til at danse. Det er virkelig noget,
der betyder noget for dem. Da jeg fortalte, at vi i Danmark ikke havde dans på skoleskemaet, kiggede de
spørgende. « Slet ikke ? » spurgte de. « Hverken som lille eller større skolebarn ?? » fortsatte de. Da jeg
blev ved med at svare nej, rystede de ikke på hovedet, men de tænkte helt sikkert deres !!
Besøgene sluttede af med, at vi fik te og kage, som lærerne havde bagt til os.
Dag to tilbragte jeg sammen med sister Christala fra Peradeniya klosteret.

Vi begyndte dagen med et besøg på en meget stor katolsk pigeskole, der er drevet af nonner fra « Sisters
of the Shepard ». Der går 2.000 piger på den skole. Vi holdt møde med skolelederen, der fortalte om
skolen, ligesom vi mødte to af pigerne fra projektet på skolen.
Bagefter kørte vi til Peradeniya klosteret, hvor der var mødt 14 børn ind. Igen havde mange af børnene
forældre og søskende med. I klosterets forskole-stue blev vi beværtet med en større optræden af børn og
forældre. Igen var der dans. Denne gang med de lidt ældre piger fra 12 – 16 år.
Der var også en ung dreng, der dagen forinden havde erhvervet et certifikat som Kandydanser. Det vil
sige, at han havde lært det grundlæggende som Kandy danser. Desuden havde han fået den
dragt/udstyr, som Kandydanserne anvender.
Også mødrene var på scenen og sang en sang, som de selv havde skrevet specielt til os. Hvordan de
havde fået skrevet den sang på engelsk, er endnu ikke gået op for mig. Mange af mødrene er
uuddannede og kæmper en brav kamp for at få hverdagen til at hænge sammen. På trods af det var der
overskud til at gøre det for os. Mødrene havde endda bagt kage til os.
Vi tog et gruppebillede af alle børnene, forældre og søskende, som kan ses nedenfor

Skolesystemet
Sri Lanka er en del af Commomwealth men har siden 1972 været en selvstændig en republik. Det
britiske islæt ses stadig mange steder. Fx ligner skolesystemet det engelske skolesystem.
I rapporterne nævnes ofte, at børnene går i fx. grade 4. Det svarer ca. til 4. klasse. Der er eksamen hvert
år. Det ses også af børnenes breve, at de går op i at bestå de forskellige eksamener. Nogle børn har
svært ved at følge med i undervisningen. I så fald får de ekstra undervisning.
Når børnene er færdige med 9. eller 10. klasse, fortsætter mange på en ungdomsuddannelse - enten på
gymnasieniveau (A-level) eller på noget der, svarer til handels- eller teknisk skole (Course).
Vi følger børnene til de to sidstnævnte niveauer.
Religion
Religion betyder meget på Sri Lanka. Der er fire hovedreligioner på øen: Buddhisme, hinduisme, islam og
katolicisme. De lever i fredelig sameksistens. Alle fire religioner er repræsenteret på de katolske skoler.
Børnene undervises i de samme klasser. Kun når der er religion på skoleskemaet, deles børnene op i
grupper alt efter religiøst tilhørsforhold. Det er vigtigt for nonnerne at medvirke til at bygge bro mellem de
forskellige religiøse opfattelser.
Birgit slutter sin spændende beretning:
Da jeg tog af sted fra projektet, var jeg blevet bekræftet i, at al den hjælp vi yder til børnene, kommer
direkte til børnene, og at denne hjælp gør en værdifuld forskel i børnenes og familiernes liv.
Jeg havde den store glæde under mit besøg at kunne konstatere, at nonnerne har fuldt styr på, hvem alle
børnene er, og hvordan det går med det enkelte barn.
Jeg har nu været projektleder på Teplantage projektet i 9 år, og jeg må indrømme, at jeg hele tiden bliver
klogere på, hvordan det hele hænger sammen.

Tusind tak Birgit for at dele en fascinerende beretning som vidner om at det nytter at gøre noget og ikke
mindst hvad det giver dig som fadderskabsleder dels at besøge stedet men også at opnå en viden om
verdens forskelligheder og muligheder.

TERRE DES HOMMES SØGER FADDERE TIL NEDENSTÅENDE BØRN
En ung mand på 16 år i Mumbai, Indien ønsker sig brændende en fadder de sidste to til tre år af hans
skolegang.
Familien har altid kunne betale for hans skolegang, men efter hans søster døde af kræft i 2019 er det
hele gået i hårdknude.
Søsterens død har slået faderen helt ud, hvilket fik konsekvenser for hans arbejde som han ikke var i
stand til at passe og nu er blevet fyret.
Nyt arbejde er ikke så let at finde, derfor har familien kun de penge, som hans mor tjener som kok, og det
beløber sig til sølle 660 kr. om måneden, hvilket ikke er nok til bl.a at betale skolegang, uniformer mm.
Så en håndsrækning vil betyde alt for den unge mand.
Et barn på 11 år i Mumbai, Indien søger en fadder.
Barnet bor i en kælder sammen med sin far, mor og søster. Der er kun et rum, som bruges både til
soveværelse, køkken og opholdsrum, værst er at der ingen toilet eller vaskefaciliteter findes.
Faderen tjener kr. 660 og moderen kr. 235 om måneden, det forslår ikke langt, når der skal betales leje
for kælderrummet, mad, skole, tøj, skoleuniformer mm.
Det vil betyde en verden til forskel for den lille familie, at barnet får en fadder så skolegangen er sikret og
fremtiden for barnet har positive udsigter.
Kaif er 12 år og går i 4. klasse på SDMC School i New Delhi.
Han bor til leje i et værelse med forældre og 3 søskende. Faderen arbejder i et skomagerværksted med
en månedlig indkomst på 4.000 rupees, ca. 360 kr, hvilket igen ikke er nok til at betale skole, mad,
skoleuniformer mm.
Familien forsyner sig med vand fra en kommunal tankvogn i kvarteret.
Hvis du kunne tænke dig at blive fadder for en eller flere af de tre ovenstående børn, kan du skrive til:
Sekretær Terre des Hommes Dorthe Kristensen
E-mail: ad.kristensen@mail.dk
Tel: 60 74 20 15

PS det ovenstående billede er IKKE børnene.

OVERSIGT FADDERSKABSLEDERE
Annette Skov Jørgensen
E-mail: acj@mail.dk
Tel: 22 43 13 80
Projekt: Coimbatore – Indien, CASP 1
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: Tsunami, Khetwadi , Pune- Indien School For The Hearing Impaired, Trincomalee,
Halabawewa, Hikkaduwa, Nugegoda , Seth Medura, Denawaka watte – Sri Lanka - Indonesia Tanzania
Projekt – Tanzania
Kirsten Poulsen
E- mail: ruki11@fibermail.dk
Tel: 25137246.
Projekter: CASP 2
Erik Moes på Wema projektet.
E-mail: erikmoes@privat.dk
Tel: 29412581.
Projekter: Wema
Dorte Stenbryggen
E-mail: dorte.stenbryggen@gmail.com
Tel: 22 90 13 45
Projekt: Tihar Jail Project - Indien, Delhi/Mumbai projektet, Indien
Gerda Steffensen
E-mail: gsteffensen@gmail.com
Tel: 23 29 83 23

Projekter: Trankebar - Indien
Katolske nonner, Evelyn nurseries – Sri Lanka
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

Vi slutter den første udgave af Nyhedsbrev 2020, ved at sige på gensyn.
Vi håber at I snart vil nyde foråret, men ikke mindst passe på jer selv i disse Coronatider.
De varmeste hilsner,
Terre des Hommes Danmark

Næste Nyhedsbrev udkommer juni 2020.

