
F i l i p p i n e r n e :  Katastrofen og  
genopbygningsarbejdet

U k r a i n e :  Ira – Children’s Mission gav mig mit liv
U g a n d a :  Entreprenørskab 

C h i l d r e n ’ s  M i s s i o n :  Vision og værdier

Skandinavisk Børnemission   Nyhedsblad MaRTs 2014



glæden 
ved at hjælpe nødlidende børn, unge og familier

l e d e R a R T I K e l

Dit testamente 
kan redde liv!
Et testamente er noget af det fi neste som fi n-
des, fordi du gennem dit testamente giver ud-
tryk for, hvad der virkelig har betydet noget for 
dig. Dermed har du og ingen andre bestemt, 
hvad der skal ske med det, du efterlader dig.

Det er ikke vanskeligt at oprette et testamente. 
Hvis du har brug for hjælp og vejledning må du 
meget gerne kontakte os. Kontaktinformatio-
nerne fi ndes på side 2 i dette blad.

Det er en stor glæde at arbejde i Children’s 
Mission og være med til at gøre en forskel for 
rigtig mange børn, unge og familier, som har 
et desperat behov for hjælp. Det er hjælp til 
basale livsfornødenheder så som mad, tøj, tag 
over hovedet, sundhed, det er hjælp til ud-
dannelse af børn og unge, så de senere hen i 
livet kan klare sig selv, samt måske vigtigst af 
alt at give uselvisk kærlighed og omsorg.
    Året 2013 har været et både godt og svært 
år for Children’s Mission. De samlede indtæg-
ter i Children’s Mission Danmark nåede op 
på i alt 2,1 mio. kr., hvilket er meget tilfreds-
stillende. Vi oplevede også den værste tyfon 
katastrofe nogen sinde i Filippinerne, som 
har strakt vores ressourcer til det yderste for 

at hjælpe så mange nødlidende som muligt.
   Vi er dybt taknemmelige over den store 
opbakning og støtte vi har fået fra alle jer, der 
trofast hjælper os måned efter måned med 
jeres gaver, og fra alle jer, som så nøden i køl-
vandet på tyfon katastrofen, og som gav os 
en ekstra gave, da vi allermest trængte til det.
   I kan være rigtig glade og stolte over at 
være med i dette vigtige arbejde. Tak for jeres 
forbøn og økonomiske støtte i året, der er 
gået.  

arne panduro, daGliG leder

ChIldReN’s MIssIoN
sKaNdINavIsK 
bØRNeMIssIoN

posTadResse: 
Søvangsvej 53
2650 Hvidovre

besØGsadResse:
Strömgatan 14
212 25 Malmø

TeleFoN: 7210 0167
e-MaIl:

info@childrensmission.dk
Web: 

www.childrensmission.dk

CvR-NR.: 1750 1682

besTyRelse:
Peter Thomsen, Henning 

Geertsen, Vivian Lykke,
Bo Wallenberg

MedaRbeJdeRe:
Arne Panduro, daglig leder

Alice Aaberg, Ellen Panduro 

RedaKTIoNsGRUppe:
Arne Panduro

Vivian Lykke
Ellen Panduro

FoRM oG TRyK
PCG Malmø

baNK:
Nordea, Søborg Afdeling

Reg. nr.: 2256
Konto nr.:  6445 550 599

GIRoKoNTo:  921-6464

2 www.childrensmission.dk



der er katastrofe 
på Filippinerne!

F I l I p p I N e R N e 

Missionschef Bo Wallenberg 
beretter fra katastrofen i 
Filippinerne:

Jeg sidder ved morgenbordet da Anders 
fra kontoret ringer og siger: ”Bosse, der 
er katastrofe på Filippinerne!”
 Ordet katastrofe er noget, vi ikke 
misbruger i Children’s Mission. Det be-
tyder, at alle de sædvanlige rutiner og 
gøremål må forlades og at alle bestræ-
belser rettes mod katastrofe arbejdet. 
Ved katastrofer er det dage, timer og 
minutter det handler om. Timeglasset 
løber hurtigt ud og folk dør. Det bliver 
en enorm arbejdsbyrde for en organi-
sation som Children’s Mission, men 
elendighed og død venter ikke, og der 
må handles og ikke bare diskuteres! 

vi må handle
Jeg ringer til missionær Thord Dahl på 
Filippinerne, og han bekræfter, at den 
største tyfon i moderne tid har nået 
Filippinerne med epicenter placeret i 
Tacloban by, hvor Children’s Mission 
byggede landsbyen Scandinavian Vil-
lage tilbage i 1990´erne. Vinden rasede 
med op til 120 sekundmeter, og ingen 
ved hvad der er sket i landsbyerne og i 
Tacloban, da al kontakt med omverde-
nen er afbrudt. Men det står klart, at 
ødelæggelserne vil være totale, og at vi 
skal hjælpe de nødlidende mennesker.

humanitær indsats
I samarbejde med Humedica i Tysk-
land, – en af Tysklands største bistands 
organisationer med speciale i kata-

strofe arbejde, – rejser allerede samme 
aften et team afsted med 4 læger, 3 sy-
geplejesker, og 1 koordinator samt 500 
kg medicin og bistands udstyr. Senere 
sendes yderligere et team på 11 læger, 
sygeplejesker og ca. 2 tons katastrofe 
hjælp, udover vores lokale rednings-
team fra Manila, som ankommer i 2 
busser fyldt med mad og vand. 

vi mødes af en uhyggelig stank
Jeg bestemmer mig for at følge med 
redningsteamet fra Tyskland for at 
bistå vort personale på Filippinerne. 
Langs vejen fra fl ypladsen til Tacloban 
bliver vi mødt af en uhyggelig stank. 
Jeg spørger chaufføren, hvad det er der 
lugter så frygteligt. Han siger at det er 
lig stank. 

scandinavian village – en by i ruiner
Det bliver et chok for mig at se, at alt 
hvad Children’s Mission har bygget op, 
er fuldstændig ødelagt. 
 En mand kommer op til mig og 
siger: ”Tak kære Jesus, at du er her! Vi 
har bedt Gud om at sende hjælp, og nu 
er du her! ”Jeg føler mig utroligt lille, 
hvad kan jeg udrette her? Omfanget af 
skaderne er så utrolig store, 400 huse 
og tre skoler er ødelagte. 
 Manden ser på mig og siger: ”Hus-
ker du for 23 år siden, da du åbnede 
landsbyen og fortalte os, at dette er 
velsignede huse? Vi havde fået dem, 
fordi Gud elskede os, sagde du.”
 Jeg nikkede til svar og venter en 
fordømmende holdning, og at han skal 
udbryde noget i tråd med: ”Hvor ser du 
Guds kærlighed i dette? ”

en beskyttende hånd 
I stedet siger manden: ”Du havde ret! 
Se dig omkring – alt er ødelagt men alle 
i landsbyen er i live! Gud har holdt sin 
beskyttende hånd over os. ”
 Jeg er dybt bevæget. Chokket over 
det jeg har mødt og set, den bekym-
ring jeg har båret på de seneste dage 
og manglen på søvn får tårerne til at 
strømme ned ad mine kinder. 
 Jeg har brug for søvn. Jeg går ind i 
den sammenstyrtede skole, lægger mig 
på gulvet og sover med det samme.
 Nogle timer senere vågner jeg ved at 
jeg hører lovsang. Jeg ser ud af det, der 
engang var et vindue, og ser at lovsang-
en kommer fra byboerne som er samlet 
for at takke Gud for at de lever! 

enorm respons og nye perspektiver
Da jeg kom hjem til Norden igen, ople-
vede jeg en enorm respons fra givere, 
media og offentligheden. Der er samlet 
7 mio.kr. ind. Det betyder, at vi ikke 
kun kan hjælpe med genopbygning af 
Scandinavian Village, men med yderli-
gere 6 skoler i Tacloban.
 Jeg er rørt over den enorme tillid I har 
vist os i Children’s Mission, og jeg ønsker 
fra dybet af mit hjerte at takke jer alle. 
Det blad, du holder i din hånd vil handle 
meget om hvad vi gør i Filippinerne og 
hvad din gave betyder for de mennes-
ker, der er berørt af katastrofen. Det er 
fantastisk, hvad vi allerede har været i 
stand til at gøre sammen!  

Bo WallenBerG
missionsCheF
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Den ødelæggende tyfon Hayian 
Første uge af november 2013 siger vejrudsigten at en tyfon er ved at bygges op ude i Stille
havet. Mest sandsynligt vil den tage til i styrke og ramme den midterste del af Filippinerne. 
Den 6. og 7. november opfordres folk via radio og TV til at evakueres fra lavtliggende områder 
nær kysten. Klokken fem om morgenen den 8.november rammer tyfonen Hayain den østlige 
del af Filippinerne med en aldrig tidligere målt vindhastighed på 325 km/t.

Ingen kender omfanget 
I flere timer er der ingen som ved hvad 
der er sket, først hen på eftermiddagen 
kommer de første informationer. Stærk 
vind og høje bølger og som timerne 
går, bliver billedet klart: Dette er den 
værste tyfon nogensinde, der har ramt 
Filippinerne. Samme dag har jeg kon-
takt med Bo Wallenberg på Children’s 
Missions kontor i Malmø, og vi beslut-
ter uden at kende det fulde omfang, at 
kontakte vores tyske partner Humedi-
ca, med henblik på at sende et læge-
hold af sted til en katastrofeindsats.

Mod død og ødelæggelse 
Samme aften rejser et team på 8 
personer fra Tyskland, og lørdag nat 
møder jeg dem i lufthavnen i Manila. 
Hele søndagen forsøger vi at komme 
med det Filippinske Air Force Hercules 
fly. Det siges, at Taclobans lufthavn 
er ødelagt, og at kun specielt udsty-
rede militære fly kan lande. Efter en 

hel dags ventetid, der både tager på 
tålmodigheden og nerverne lykkes 
det Humedica’s hold sammen med to 
af Children’s Missions erfarne medar-
bejdere fra Manila at komme ombord 
på Hercules flyet. Mens mørket stadig 
råder over Manila er flyet på vej mod 
Tacloban, – mod død og ødelæggelse 
som ingen kunne have forventet eller 
forestillet sig.

som helvede på jord 
Under katastrofetimerne fredag mor-
gen blæste det mere end 100 sekund-
meter. Barken blev skrællet af kokos-
palmer. Hustage blev løftet, væggene 
kollapsede, træplanker, sten og andet 
snavs fo`r som projektiler gennem luf-
ten. Hele strukturer af huse smuldrede  
ned til ukendelighed. Det var som hel-
vede på jorden. Men ikke kun det. Hele 
oceanet udenfor Tacloban steg med 
omkring 6 meter og sled det i styk-
ker, som vinden ikke allerede havde 

plyndret. Store fragtskibe blev skyllet 
højt op på land. Folk, der opholdt sig i 
lavtliggende områder blev skyllet ud af 
deres hjem og druknede i det hvirv-
lende vand. I fortvivlelse forsøgte folk 
at komme væk, men da vandet trak sig 
tilbage anslås det, at over 6.000 døde 
og at 1.500 savnes. 

en stor indsats 
I Manila var telefonerne glødende. Ny-
hedsmedier som aviser, tv og radio af-
løste hinanden for at få nye rapporter. 
Selv ringede jeg til Bosse og sagde, hvis 
du har mulighed for at komme herud, 
så gør det. Vi er nød til at gøre en stor 
indsats for at hjælpe folk, blandt andet 
i den landsby som Children’s Mission 
byggede i begyndelsen af 90’erne, 
Scandinavian Village, og det er vigtigt 
at du ser det med mine egne øjne.

To måneder senere 
Hovedgaderne er nu ryddet, og det er 

F I l I p p I N e R N e

Havstigningen bragte store skibe  
hundredeaf meter op på land.
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F I l I p p I N e R N e 

Children’s Missions koordinator German de la Cruz 
i Filippinerne, fortæller om sine indtryk som en af 
de første på stedet efter katastrofen: 

To dage efter tyfonen tog 
vi til Tacloban. Vi, det 
var min arbejdskollega, 
Ramil Pangan og læge-
teamet fra Humedica i 
Tyskland. Vi ventede i 
den militære lufthavn i 
Manila hele søndagen 
for at sikre os en plads på 
et C130 Hercules fly til 
Tacloban. Da vi landede, 
så vi en næsten totalt 
ødelagt lufthavn, og en 
masse sårede mennesker 

liggende på jorden i forventning om førstehjælp.
 Fra lufthavnen bad vi om hjælp fra militæret til at 
tage os til byen med en helikopter, så vi straks kunne 
begynde at hjælpe de kvæstede. En mobilklinik blev 
straks sat op, og patienterne strømmede til med man-
ge forskellige typer af skader, både børn og voksne var 
blevet ramt af dele fra metaltage og andre vragrester.
 Samme dag som vi ankom til Tacloban forlod jeg 
teamet, og begav mig på vej til Scandinavian Village 
otte kilometer uden for byen. Alle veje var lukket for 
trafik på grund af væltede træer, og der var absolut 
ingen mulighed for transport ud af byen, så jeg var 
nødt til at gå til fods i tre timer i den brændende sol. 
Da jeg kom til Scandinavian Village så jeg, at hele 
landsbyen mere eller mindre var påvirket. Hustagene 
var væk, væggene kollapset og de fire skolebygninger 
var næsten fuldstændig ødelagt. Efter at have talt med 
folk i landsbyen, startede jeg den lange vej tilbage til 
fods og nåede vores base efter mørkets frembrud.
 Vi fortsatte vores arbejde under meget vanskelige 
forhold, idet ikke kun ofrene for tyfonen men også os 
nødhjælpsarbejdere manglede mad og vand. Vi gjorde 
alt dette med glæde i vores hjerter, over at vi til en vis 
grad kunne lindre den menneskelige lidelse. 
 Da vi gik rundt i byen så vi døde som lå i gaderne, 
og masser af mennesker som bare vandrede rundt på 
jagt efter mad og rent vand. De var helt desperate på 
deres børns vegne. Til slut brød folk ind i et strandet 
skib og slæbte poser af ris ud. Da jeg så disse sultne 
mennesker tænkte jeg på, at Bibelen taler om at der 
skal komme hungersnød på jorden, og Gud mindede 
mig om at stole på Hans omsorg, når de tider kommer.
 Jeg har været involveret i mange humanitære ind-
satser og forskellige typer af katastrofer, men denne 
kommer jeg aldrig til at glemme. Jeg takker Gud for 
Hans bevarende hånd i alt hvad vi gjorde.  

German de la Cruz

ikke noget problem at komme 
rundt i bil. Elforsyningen er 
endnu ikke blevet genoprettet, 
hustage ligger fortsat på siden 
af bygningerne, og de udblæste 
husskeletter gaber udtryksløst. 
 Jeg tager missions bil og kører 
sydpå fra Tacloban for at få en 
bedre idé om, hvordan netop 
dette område ser ud. Til min for-
færdelse finder jeg, at det er det 
samme billede kilometer efter 
kilometer 
 Myndighederne gav først 
udtryk for at genoprettelsen ville 
ske inden for et halvt år. Dette 
blev senere forhøjet til et år og er 
nu igen revideret til fire år. Ingen 
ved rigtig, hvor lang tid det vil 
tage, men ét ved vi, at Filippi-
nerne aldrig tidligere har oplevet 
en katastrofe af dette omfang.  

Thord dahl 
missionsleder
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Skolen bygges op i scandinavian Village
Høje råb og skrig gjalder ud i nabolaget. Det er lyden af mange stemmer, med en hurtig 
ordstrøm på Warai sproget. Er de vrede eller glade – hvorfor er de så højrystede? 

F I l I p p I N e R N e

Stemmerne kommer fra de fire skole-
bygninger i Scandinavian Elementary 
School som Children’s Mission er ved at 
renovere. Ved nærmere eftersyn viser 
det sig at være omkring 200 mænd 
der arbejder så sveden driver, for at få 
bygningerne klar.
 Et af løfterne som Missionschef Bo 
Wallenberg gav Scandinavian Village, 
var at genopbygge skolen, der var ble-
vet alvorligt beskadiget under stormen. 
Det drejede sig om tre skolebygninger 

med tilhørende administrations afde-
ling som skulle renoveres. I skolen er 
der indskrevet ca. 500 børn.
 Efter tyfonen Hayian´s hærgen med 
efterfølgende flodbølge blev efter-
spørgslen på byggematerialer enorm 
stor. Og man måtte længere væk fra 
katastrofestedet for at få den kvalitet 
man ønskede, så først sidst i december 
kunne første delbestilling leveres og 
renoveringen påbegyndes.
 De frivillige hold var allerede fordelt, 

med omkring 50 mænd på hver byg-
ning. Spærene var hurtigt oppe og 
råbene som hørtes i hele området var 
glædesråb som udtrykte arbejdsglæde 
og tilfredshed. 
 Når arbejdet på skolen er afsluttet, 
vil de 378 husstande i Scandinavian 
Village få byggemateriale til at repa-
rere tagene på deres beskadigede huse 
i landsbyen.  

Thord dahl 
missionsleder

Scandinavian Village
Landsbyen Scandinavian Vil-
lage  blev bygget af Children’s 
Mission i begyndelsen af 
1990’erne. Målgruppen var fat-
tige, tyfon-ramte familier uden 
ordentlig boliger. Fra begyndel-
sen byggedes knap 200 huse, 
og til hvert hus er der en have 
med mulighed for selvforsy-
ning. I dag er der 378 huse og 
en skole til landsbyens børn.
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F I l I p p I N e R N e

Det har Children’s Mission 
gjort efter katastrofen:
 » 3 300 familier, omkring 20 000 personer, har fået en nødhjælps-

pakke som blandt andet indeholder fødevarer. 
 » 400 familier har fået hygiejne- og husholdningsartikler. 
 » 700 mennesker er blevet behandlet af vores læge team. 
 » Flere hundrede børn har deltaget i vort ”Child Friendly Spaces” pro-

gram. 
 » I samarbejde med Humedica har vi nået tusindvis af mennesker 

med medicinsk hjælp. 
 » Der er indgået aftaler med Tacloban skolemyndigheder om at reno-

vere syv skoler. Den første skole, Skandinavian Elementary School, er 
snart færdig. 5 000 børn er indskrevet i disse skoler. 

 » Bygningsmateriale til 378 huse er købt og leveret. Renoveringen er 
begyndt i januar. 

 » Generator er blevet installeret ved Scandinavian Elementary School 
 » Mission har tilbudt den nationale socialtjeneste at tage imod 

forældre løse børn fra de ramte områder.

L A N D S B y  B E B O E R E N  M A R I O :

Tak alle generøse  
givere for din støtte!  

Mario Raquel kom til Scandinavian Village 
som 13-årig. 
 Han fik mulighed for at gå i skole og få 
en uddannelse gennem Children’s Missions 
arbejde. Han og hans kone Juliet har boet i 
byen i mange år, og har gennemlevet utal-
lige tyfoner, men aldrig nogensinde har de 
oplevet noget tilnærmelsesvis som tyfonen 
Haiyan. 

”Folk i vores landsby søgte ly i deres enkle 
huse, vi krøb ned under senge og borde, 
mens vinden rev tagene af husene, og de 
lange blade fra kokos palmerne smadrede 
vinduerne i skolebygningerne. Time efter 
time rasede vinden, og vi var alle rædsels-
slagne, især alle de forældre, der holdt om 
deres børn for at trøste og give håb.
 Da stormen havde lagt sig gik vi ud, og vi 
fik et chok da vi så de ubeskrivelige ødelæg-
gelser. Mandag den 11. november tændtes 
en håbets lysstråle med besøget af Pastor 
German dela Cruz fra Children’s Mission, 
som kom for at se på vores landsby. Derefter 
skete alt så hurtigt. Bo Wallenberg lovede at 
samle penge ind og bygge vores skole og vo-
res huse op igen. Thord Dahl har ledet gen-
opbygningsarbejdet og allerede januar 2014 
er taget på skolen på plads. Vores glæde og 
taknemmelighed kender ingen grænser. 
 ”Jeg og alle i min landsby vil takke alle ge-
nerøse givere for jeres hjælp og støtte. Uden 
jer ved vi ikke, hvordan det ville være muligt 
at genoptage et normalt liv igen.”  

Tak for din hjælp!
På grund af den enorme respons Children’s Mission har fået både i 
Norden og lokalt i Filippinerne, har vi kunnet hjælpe mange nødstedte 
med både mad, tøj, psykologisk bistand og meget mere. 
 Nu er vi gået ind i en ny fase af nødhjælpsarbejdet, – nemlig genop-
bygningen. Children’s Mission Filippinerne har besluttet at fortsætte 
med at hjælpe børnene ved at renovere syv grundskoler i Tacloban 
område. Den første skole er Skandinavian Elementary School.  Den vil 
i slutningen af januar, være klar til at genåbne. De øvrige seks skoler 
forventes at være klar efter et par måneder 
 De 378 husstande i Scandinavian Village har fået byggematerialer 
og reparationerne er i fuld gang.
 Fra dansk side vil vi også rette en stor TAK til Frikirkenet og Danida / 
DMRU for en stor økonomisk håndsrækning i forbindelse med hjælpe-
arbejdet.  
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I N F o

Ved du ikke, hvad du skal give i gave 
næste gang der er en i din familie eller 
vennekreds, som har fødselsdag?
   Så giv en ged til en fattig familie og 
få et gavebevis, som du kan give til 
fødselaren. 
   Du vælger selv et navn til geden. Ind-

betal kr. 200,- enten online på www.
childrensmission.dk eller via bank- 
eller girooverførsel. Send os en e-mail 
på info@childrensmission.dk og fortæl 
os, hvad din ged skal hedde. Så sender 
vi dig et GAVEBEVIS på geden med 
navnet, som du har valgt.

Vi har spurgt 2 raske drenge, 
hvorfor de har købt geder som gaver:

En livline:
Vi satser på at dække behov for 
hjælp blandt:
 » forældreløse børn
 » fattige børn 
 » syge og sultne børn
 » seksuelt misbrugte børn

Skattefradrag
Du kan få skattefradrag inden for 
de gældende regler, når du støtter 
Children’s Mission.
   Du kan få et fradrag på op til kr. 
14.800,- for indbetalte beløb i 2014 
(kr. 14.500,- i 2013). Ægtefæller kan 
hver for sig få dette fradrag.
   Større fradrag kan opnås ved at 
tegne et 10-årigt gavebrev. Vi vejle-
der gerne om dette.
   Det er en forudsætning for fradra-
get, at vi har dit navn og adresse, 
samt personnummer.
   Hvis vi ikke allerede har dit per-
sonnummer, kan du oplyse det i 
forbindelse med indbetalingen.

Jeg køber geder, fordi jeg gerne vil 
hjælpe de fattige, som virkelig har det 
svært. Jeg vil altid hjælpe de fattige, de 
fortjener også et godt liv.
 Jeg tænker ikke kun mig selv, men 
også på andre!

jonaThan pÅ 14 År

Grunden til at jeg køber geder er, så jeg 
kan hjælpe familier, så de kan få noget 
at spise og drikke. Jeg giver 200 kr. for 
at hjælpe en familie og det bedste ved 
det hele er, at man selv kan give geden 
navn. Jeg kan anbefale at købe en ged.

oliVer pÅ 13 År

Children’s Mission har modtaget en 

gave til indkøb af en ged til vores 

ernæringsprogram. Gavegiveren har 

ønsket at geden skal navngives til:

I mange lande er befolkningen hårdt ramt af både 

underernæring og sygdomme som HIV/Aids, hvil-

ket betyder at et stort antal børn bliver forældre-

løse. Geden gives til en fattig familie, først og 

fremmest til en familie, der har taget ansvar for et 

eller fl ere forældreløse børn. At få en ged som gave 

er livsvigtigt for mange familiers overlevelse. I dag 

deler Children’s Mission geder ud i blandt andet 

Afrika, Bangladesh og Filippinerne.

G A V E B E V I S

Arne Panduro

Daglig leder for Children’s Mission Danmark

www.childrensmission.dk

8 www.childrensmission.dk



 U K R a I N e

Children’s Mission gav mig mit liv! 
For 20 år siden fik en dødssyg pige fra Ukraine livsnødvendig hjælp fra Sverige. Mange 
givere muliggjorde den avancerede pleje, som reddede Ira Sjevjuks liv. Forrige sommer 
kom hun tilbage til Sverige – nu som lærerstuderende og selv engageret for at hjælpe så 
mange som muligt. 

Ira er en glad pige på 20 år. Det er der 
ingen tvivl om, da hun svarer sin mobil-
telefon, hjemme igen efter en ferie med 
mange oplevelser i Sverige. Hun nyder 
sommeren, og har kun nogle uger tilbage 
af sommerferien, inden hun fortsætter 
sine lærerstudier. Hun ser ud til at nyde 
livet, og det er ikke noget hun tager for 
givet.
 Da Ira blev født havde hun vaskulære 
misdannelser i halvdelen af ansigtet. 
Hun havde brug for akut pleje, da Bo 
Wallenberg mødte hende og hendes 
familie på et børnehjem i Ukraine. 
Children’s Mission sørgede for at Ira fik 
pleje i Sverige, og det reddede hendes liv.
 I juni 2012 var Ira med til en konferen-
ce i Sverige, hvor blandt andet læger fra 
hele verden som arbejder med vaskulære 
misdannelser, var samlet.

Rejsen til sverige fik stor  
opmærksomhed, især fra medierne
”Jeg tror at mange som hjalp mig gerne 
vil vide, hvordan jeg har det nu, så derfor 
synes jeg det var godt at medierne ville 
mødes med mig”, siger Ira. Selvfølgelig 
var jeg meget nervøs, især for TV opta-
gelserne, fortæller hun, men jeg ønsker 
at sige TAK til alle dem der hjalp mig.

I Ukraine vil hun føre det videre,  
som hun har fået
Jeg forsøger at hjælpe mennesker, og 
nogle gange når jeg har ferie besøger 
jeg Children’s Mission i Lutsk, siger hun. 
Der møder hun børn som er syge og 
taler med dem, og gør noget specielt for 
dem i deres hverdag. Hendes drøm er at 
arbejde som lærer og arbejde med børn.
 Children’s Mission vil altid være i mit 

hjerte. Jeg er taknemmelig for alle de 
mennesker, som gav mig mit liv.

agneta Troilius er lægen som har 
været medicinsk ansvarlig for Ira 
gennem alle årene 
Det har været en fantastisk gave 
Children’s Mission har givet mig, mine 
kollegaer og Ira, siger Agneta om samar-
bejdet om Ira. Det har været fantastisk, 
jeg er så taknemmelig for alt det, hun har 
lært os. Det er jo takket været Children’s 
Mission at hun kom her. 
 At hun har fået stærke bånd til Ira er 
selvklart. Ja, man kunne kun blive forel-
sket, når man mødte hende. 
 Jeg ærer Children’s Mission for alt det 
fantastiske arbejde, som organisationen 
har gang i. Jeg vil gerne fortsætte med at 
hjælpe til. Det føles rigtigt.   

Lille Ira var kun nogle måneder gammel da Children’s Mission reddede hendes liv.
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N a v p a R T N e R s

entreprenørskab  
i Ugandas landdistrikter
Lige udenfor det lille samfund i Kaliro i Uganda, har ægteparret Catharine og Salim en 
meget veldrevet butik. Butikken startede de i 2012, lige efter at Catharine havde gen
nemført en iværksætteruddannelse. Selv deres lille landbrug har udviklet sig, og de 
håber at både butik og landbrug vil udvikle sig til en større virksomhed i fremtiden. 

Før Catharine gennemgik iværksæt-
teruddannelsen hos NavPartners og 
Children’s Missions kooperative organi-
sation CFE (Center for Evangelisation), 
havde de deres landbrug og en lille ki-
osk på en skole. Uddannelsen gav dem 
forståelse for, hvordan de kan bruge de 
ressourcer de har ved hånden, til at ud-
vikle deres forretning på bedste måde, 
og samtidig holde styr på økonomien 
ved bogføring. Det er opmuntrende at 
møde Catharine og Salim, de udstråler 
selvtillid og stor glæde ved at arbejde 
sammen.

succes i erhvervslivet
Et lille stykke derfra møder vi Moses, 
som også har fået en iværksætterud-
dannelse ved CFE. Han gør det rigtig 
godt i hans virksomhed, hvor han køber 
råvarer fra landmænd til videresalg. 
Han ønsker også at se virksomheden 
vokse, men lige nu sørger han over en 
af sine medarbejdere, som blev myrdet 
af røvere som ville have fat i hans pen-

ge. Hvilket minder os om at selvom der 
er ro på landet, er det ikke altid sikkert 
at være forretningsmand. I fattigdom-
men fødes også kriminaliteten.
 CFE hjælper også unge mennesker 
til at arbejde som lærlinge på forskel-
lige arbejdspladser. Judith (til venstre 
i billedet) er blevet lærling i en frisør-
salon, og ønsker at få sin egen salon 
i fremtiden. Ronald er lærling på et 
bilværksted, og han gør det rigtig godt, 
siger hans chef.

Forandrede liv
CFE som er en del af NavPartners 
arbejde i Uganda har siden 1970`erne 
udviklet sig til en menigheds bevæ-
gelse i Busoga regionen i den sydøstlige 
del af landet. I dag er der omkring 80 
små kirker, der spiller en vigtig rolle i 
landsbyernes udvikling og i regionen 
som helhed. Området er frugtbart, men 
befolkningen er generelt meget fattige 
og mange er ramt af hiv/aids eller har 
andre helbredsproblemer. NavPartners 

begyndte i 2005 et samarbejde med 
CFE og har i en række projekter hjulpet 
organisationer med at udvikle kompe-
tence i udviklingsspørgsmål som sund-
hed, bæredygtigt landbrug, udvikling 
af lokalsamfundet, lederskab, forta-
lervirksomhed og som iværksættere. I 
stigende grad er samarbejdet fokuseret 
på at styrke enkeltpersoner, familier, 
grupper i landsbyer og i hele regionen 
ved at styrke unges og voksnes evne 
til at øge deres indkomst. I de seneste 
år har de set mange opmuntrende 
historier om, hvordan livet har ændret 
sig, og hvordan de unge og gamle med 
succes har løftet sig ud af dårligt hel-
bred og fattigdom. Noget, der er meget 
opmuntrende at se er, hvordan man 
solidarisk arbejder sammen for hele 
tiden at lære mere, og midt i alt dette 
vokser menighederne, hvilket viser at 
menneskers tro og samfundsudvikling 
meget vel kan gå side om side!   

nisse lindh, projekTkoordinaTor  
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C h i l d r e n ’ S  M i S S i o n S 

KoMpaS
Da Children’s Mission og NavPartners gik sammen 
ved årsskiftet 2011/12, startede en proces med at 
udvikle et fælles værdigrundlag for arbejdet. I løbet af 
2013 blev Children’s Mission vision fastlagt. 

Sammen med en revideret beskrivelse af vores opgave og med to nye 
begreber i værdigrundlaget (bæredygtighed og læring), har vi nu en sik-
ker platform at gå ud fra, når vi planlægger, kommunikerer og gennem-
fører vores bistandsindsatser rundt om i verden. 
 Vor forhåbning og målsætning er at visionen, opgaven og værdierne 
skal fungere som et kompas for alle som er involveret i Children’s Mis-
sions arbejde. I alt hvad vi gør, fra indsamling, økonomi/administra-
tion til bistandsindsatser i forskellige verdensdele skal man opleve at 
Children’s Missions værdier gennemsyrer hele arbejdet.
 Det er med glæde og stolthed, at vi nu introducerer dette kompas for 
jer faddere og givere.

   V

ærdier:                   Åbenhed            D
elagtigh

ed             Væ

rdighed                  Bæredygtig
hed

    
    

   
 L

æ
ri

n
g

V I S I o n

En verden,  
hvor alle mennesker  

kan leve  
et værdigt liv.

o p g a V E 
 » Children’s Mission er en kristen organisa-

tion, som vil virke for en retfærdig verden. 
 » Vi arbejder med sociale og humanitære 

indsatser med fokus på børn, unge og 
familier; uanset køn, etnisk, religiøs eller 
politisk tilhørsforhold. 

 » Gennem at se og udvikle menneskers 
potentiale, vil vi skabe forudsætninger for 
et værdigt liv. 

 » Children’s Missions opgave udgår fra Bibe-
len, hvor vi udfordres til at hjælpe de mest 
trængende og at arbejde for retfærdighed 
for fattige og udsatte.

V æ r D I E r

Åbenhed 
Alle som berøres af Children’s Missions 

arbejde skal kunne føle sig trygge ved, at det 
gennemføres med et godt forvalterskab. Vort 

arbejde skal være gennemsigtigt. 

delagtighed
At være aktiv og delagtig er udviklende og 

styrker evnen til at ændre sig. Alle som delta-
ger i Children’s Missions arbejde skal kunne 

føle sig delagtige. 

værdighed 
Children’s Missions arbejde skal gennem-
syres af respekt for alle mennesker som 

berøres.

bæredygtighed
Children’s Missions indsatser skal bidrage 

til varige forandringer, med hensyn til både 
mennesker og miljø.

læring
Children’s Mission vil skabe plads for læring i 

alle dele af virksomheden.

C h I l d R e N ’ s  M I s s I o N s  K o M p a s
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nB
Ved ændring af postadresse 
eller e-mail adresse: 

Vi vil meget gerne have jeres nye adresse, 
både hvis I har fået ny postadresse eller 
ny e-mail adresse. Der kommer en del 
breve retur med ubekendt på adressen, 
og det kan være vanskeligt for os at fi nde 
frem til jer. Det koster også ekstra at 
sende det igen

Ja tak! 
 Jeg vil være fadder med 185 kr. pr. måned

 Andet beløb på   kr. pr. måned

 Give en gave på   kr. 

 Have information tilsendt.

jeg giver:

 via Betalingsservice (udfyld bankkonto og CPR-nr.)

 via giro eller bankoverførsel (udfyld CPR-nr. for at få skattefradrag)

Navn:                                                 

Adresse: 

Postnr.:   By: 

Telefon:   E-mail:   

Bankkonto:  Reg. nr.:     Konto nr.:    

CPR-nr.:       

Indsendes i lukket kuvert til:
Children’s Mission, Søvangsvej 53, 2650 Hvidovre

Hjælp os at spare 

administrations-
omkostninger
Tilmeld dig betalingsservice næste gang 
du giver dit månedlige fadderbidrag. 
Hvis du har brug for hjælp til det, så skriv 
eller ring til os.

Norden

Ukraine

Zambia & Malawi

Uganda & Kenya

Bangladesh

Burkina Faso
Elfenbenskysten

Filippinerne

Her hjælper 
Children’s Mission

Filippinerne
 » Underernæringsklinik
 » Forskole for børn 5–6 år
 » Hjælpecenter ved lossepladsen
 » Skoler for voksne (værksted, 

syning, kosmetik, computer)
 » Skoler for børn og unge (grundsko-

ler og videregående uddannelse)
 » Børnebyer
 » Outreach programmer
 » Lokalsamfundsudvikling

Bangladesh
 » Driftsstøtte til kristne skoler
 » Opstart af musikforskoler for børn 

5–8 år

Zambia
 » Gedeprojekt
 » Byskoler
 » Hiv/Aids information

Malawi
 » Gedeprojekt

Uganda
 » Gedeprojekt

Kenya
 » Nødhjælp
 » Sundhed og familieomsorg

Ukraine
 » Tøj- og maduddeling
 » Hospitalsudstyr
 » Sommerlejre for Tjernobyl-børn
 » Fængselsmission

nB


