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

DU KAN FØLGE OS HER:

FACEBOOK
INSTAGRAM

DONER

WWW.TERREDESHOMMES.DK

NYHEDSBREV
SEPTEMBER 2019

NY BESTYRELSE
Siden sidste Nyhedsbrev har Terre des Hommes Danmark haft travlt med at byde nye medlemmer i
bestyrelsen velkommen og sige tak for det arbejde afgående medlemmer har ydet for foreningen. Det er
en kæmpe fornøjelse at mærke den ildhu og hjertevarme som lægges for dagen i bestyrelsen hvor målet
er at gøre en forskel for de mange nødlidende børn rundt om i verden.

PRÆSENTATION AF TERRE DES HOMMES DANMARK´S PROJEKTER
Vi vil i de kommende Nyhedsbreve, give jer et indblik i de projekter som vi arbejder med rundt om i
verden. Vores mangeårige erfaring siger os at hver enkelt krone nytter. Vi håber med disse
præsentationer at du/ I skulle blive så inspireret og ikke mindst motiveret til at bidrage med støtte.
TRANKEBAR PROJEKT INDIEN
Et af vores mange succesfulde støtte projekter er Trankebar i Indien.
Formålet med projektet er at hjælpe børn af fattige familier med skolegang og i det hele taget et bedre liv,
da børnene har ekstremt vanskelige kår at leve under. Det skræmmende er at uden støtte risikerer især
pigerne, at de bliver taget ud af skolen for at passe mindre søskende og fungere som arbejdskraft i
hjemmet.
Støtten omfatter 125 børn herunder retarderede børn som nyder gavn af al den hjælp de kan få.
Vores dygtige fadderskabsledere Gerda og Leo Jensen, har besøgt stedet flere gange. Gerda og Leo
vender hver gang retur til Danmark med glæde i hjertet og en taknemmelighed for at kunne bidrage til at
det nytter at støtte og hjælpe børnene til en bedre tilværelse.
Nedenfor kan I bl.a se musikundervisning som en vigtig del for børnene og hvor undervisningen positivt
har medført at de spiller i kirkerne.

HALABAWAVA PROJEKT SRI LANKA
Vi startede dette projekt i 2010. Der er virkelig behov for hjælp i området, som bærer præg af den
borgerkrig som har hersket i mange år. Vi støtter 10 børn.
Sekretær og fadderskabsleder i Terre des Hommes Dorthe Kristensen har besøgt stedet flere gange og
fortæller her "deres huse er faldefærdige rønner, som bliver oversvømmet hver gang at regntiden
sætter ind. Mange af børnene er underernæret, så underernæret at deres ribben kan tælles. Det er
virkelig sørgeligt, omvendt vidner det om vigtigheden af at vi hjælper" slutter Dorthe af som har mange års
erfaring med nødhjælpsarbejde.
Vores mål med projektet er at udvide projektet, da der virkelig er behov for hjælp i området, stor
fattigdom, hvor mange af børnene ikke ser mad hver dag, og hvor mange børn ikke kommer i skole på
grund af forældrenes økonomiske forhold.
Vores langsigtede mål er etablering af selvhjælpsgrupper, når forholdene tillader det.

BALWADI PROJEKT NEW DELHI INDIEN
Dette projekt startede i 2014 og i dag støtter vi 22 børn.
Støtten gives til børn af ressourcesvage familier, der typisk flytter fra deres landsbyer ind til storbyen for at
finde job og bolig. Børnene kommer i børnehave/preshool hvor der udover skolearbejdet er fokus på
sundhed og ernæring.
Formål med projektet: at sikre skolegang og sundhed for børn af ressourcesvage familier.
Mål for projektet: at tegne flere fadderskaber så endnu flere børn kan komme i skole.
Vi har tidligere sendt nyhedsbrev ud hvor vi har fortalt om de kummerlige forhold der findes i Indien og
som stadig eksistere.
Det er stadig den dag i dag ikke usædvanligt at familierne bor til leje i et hus der består af et enkelt rum
på 10 m2, altså uden separat køkken. Huslejen koster ca. 200 kr. Toilettet de skal benytte i alt slags vejr
og døgnet rundt er et offentligt toilet i lokalområdet.
Drikkevandet leverer kommunen som skal hentes fra en tankvogn.
Ovenstående forhold som vi i Danmark tager for givet, hvor alt fungerer.

TERRE DES HOMMES INTERNATIONAL I KRIG MOD BØRNEPORNO
Terre des Hommes Danmark er del af den internationale organisation Terre des Hommes International
Federation (TDHIF). De 10 medlemslande i Terre des Hommes har 921 projekter i 69 lande, 8.500
volontører og en omsætning, der overstiger 1,3 mia. kr. Holland som er en af medlemslandene gør en helt
uvurderlig indsats mod børneporno på nettet.
Holland har udviklet en virtuel dukke Sweetie som skal lokke pædofile frem på nettet. De chokerende tal
viser at der dagligt er mere end 750.000 mænd som leder efter online sex med børn i mere end 40.000
offentlige chatrum.
Vi kan alle blive enige om at sådanne modbydelige handlinger skal der skrides ind for og Terre des
Hommes har de sidste 5 år som den eneste nødhjælpsorganisation taget drastiske metoder i brug for at
stoppe børneporno på nettet.
Den 16. september 2019, fremgik det af den dokumentar på DR1 TV "sexovergreb på bestilling" hvordan
Terre des Hommes Holland aktivt gør en kæmpe forskel for at hjælpe børnene på Filippinerne. En meget
hjerteskærende udsendelse hvor missionen om at stoppe dette vanvid ikke er til at tage fejl af.
Udsendelsen kan ses ved at trykke på nedenstående link.

https://www.dr.dk/tv/se/sexovergreb-pa-bestilling/sexovergreb-pa-bestilling-2/sexovergreb-pa-bestilling-2-2

VI SØGER NYE FADDERSKABSLEDERE
Har du lyst og mod på at arbejde som fadderskabsleder i Terre des Hommes?
I Terre des Hommes Danmark har vi ca. 11 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
alt 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, 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 kontaktperson for fadderskabslederne Anette 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. 4 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 bestyrelsen og fadderskabslederne 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 Anette Jørgensen e-mail: acj@mail.dk eller kontakt Anette på mobil 22 43 13 80.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

OVERSIGT FADDERSKABSLEDERE
Annette Skov Jørgensen
E-mail: acj@mail.dk
Tel: 22 43 13 80
Projekt: Coimbatore – 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
Hope for Tomorrow – Romania
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, Naula, Nugegoda , Seth Medura, Denawaka watte – Sri Lanka
Koperasi Harapan - Indonesia Tanzania Projekt – Tanzania
Dorthe Mikkelsen
E-mail: dorthe.eam@gmail.com
Tel: 51 50 51 89
Projekt: CASP 1 – Indien
Dorte Stenbryggen
E-mail: dorte.stenbryggen@gmail.com
Tel: 22 90 13 45
Projekt: CASP 2 – 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
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

I næste nummer af Nyhedsbrevet kan du bl.a læse om vores årlige modeshow i Silkeborg, beskrivelse af
vores projekter og ikke mindst et interview med en af vores fadderskabsledere.
Næste nummer sendes ud i december 2019.
Med disse ord vil vi afrunde dette Nyhedsbrev med et kæmpe tak for jeres trofaste støtte, det hjælper
mange børn og familier rundt om i verden.
De varmeste hilsner,
Terre des Hommes Danmark

