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Programmet er lidt forskelligt fra land 
til land afhængigt af de lokale forhold. 
I nogle lande har man haft tid til at ud-
vikle programmet mere og har derfor 
opnået en større spredning. Udgangs-
punktet er at arbejde tæt sammen med 
de lokale og nationale myndigheder, 
som på forskellig vis kan medvirke til 
at give deltagerne de betingelser, der 
kræves for at udvikle forretningsvirk-
somheder på en rentabel måde.

I andre lande er organisationen 
stadig under opbygning, og det meste 
af arbejdet udføres af frivillige. Sæd-
vanligvis er det forretningsmænd, der 
underviser og deler ud af deres erfarin-
ger fra forskellige virksomheder. I flere 
tilfælde har man opnået betydelige 
resultater med uddannelsen. 

I Bosuga regionen i det østlige 
Uganda har arbejdet nu været i gang i 
3 år. Over 500 familier og 600 unge har 
gennemgået et trænings- og mentor-
program.

Et kursusforløb kan se sådan ud:
En lokal koordinator i et af de 24 
distrikter rekrutterer deltagerne til kur-
set. Inden da er der udsendt informati-
on om at et kursus starter op. I mange 

tilfælde spredes informationen af dem, 
som allerede har gennemgået kurset, 
og som ønsker at andre skal have den 
samme mulighed, som de selv har haft.

I den første forelæsning lægges 
vægten på at motivere deltagerne til 
at ville og turde ændre deres situati-
on. Man har udviklet en ”guide” til, 
hvordan man logisk ræsonnerer sig 
frem til, hvordan man kan løfte sig ud 
af fattigdommen. Man begynder med 
spørgsmål om, hvad velfærd betyder, 
og hvad man ønsker at opnå med sit 
liv. Statistikker, som viser hvor mange 
mennesker i landet der lever under 
fattigdomsgrænsen, gennemgås og 
drøftes. Her kan man også få hjælp 
til at lægge et simpelt budget for sin 
husstand, som omfatter mad, bolig, 
husholdningsartikler, transport, tøj, 
skoleuniformer, skolebøger mv. Ofte 
må man konstatere, at udgifterne til 
de basale livsnødvendigheder langt 
overstiger de indtægter, man har.

Senere i kursusforløbet ser man på 
nogle af årsagerne til fattigdomen og 
manglen på tilstrækkelig indkomst, 
årsager, der kan variere fra person til 
person. Man ser også på effekterne af 
fattigdommen og de ting, man selv 

har været årsag til. Endelig diskute-
res forskellige mulige løsninger på, 
hvordan man kan komme ud af den 
dybe fattigdom. Idéen om iværksætter 
uddannelsen er at fortælle om, hvad 
der kan opnås ved at starte egen virk-
somhed eller være med til at udvikle 
en allerede fungerende virksomhed.

Derefter håber man at have skabt 
motivation og iver efter at komme 
videre, og nu får deltagerne grundlæg-
gende viden om, hvordan man starter 
virksomhed, udarbejder forretnings-
planer, lægger produktionsplaner og 
budgetter og opbygger markedsføring. 
Til slut gives vejledning i, hvordan 
man ansøger banker og låneinstitutter 
om at låne penge til at starte sin egen 
lille virksomhed. Kursusdeltagerne får 
også en mentor med viden om lignen-
de aktiviteter, som er til rådighed med 
hjælp og vejledning de første par år. 

På denne måde er mere end 300 virk-
somheder startet eller er blevet hjulpet 
til at udvikle sig til at blive rentable. Det 
har skabt betydeligt bedre levevilkår for 
alle dem, der har været gennem uddan-
nelsesforløbet. Du kan læse om tre af 
disse på den næste side.  

ANDERS MÅRTENSSON

Uddannelse  
giver arbejde
Devent er Children’s Missions arbejde med 
at oplære fattige familier og unge i at 
starte små virksomheder. Undervisningen 
foregår nu i 8 forskellige lande i Afrika, og 
uddanner omkring 500 personer om året. 
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Aidah Kasadha

Overskud hjælper forældreløse børn
Tidligere havde de en konstant kamp for at brødføde familien og til at holde deres 
børn i skolen. I dag har Aidah Kasadha og hendes mand udviklet deres landbrug, 
efter at have deltaget på Devents iværksætteruddannelse i Uganda. Det er gået så 

godt, at de nu kan tage imod forældreløse børn i deres hjem, og hjælpe venner med 
at få deres virksomheder rentable.

– Kontanter giver vi 
ikke, men vi kan lære dig at opfostre 
svin, som efterfølgende kan give dig en 
indkomst. Det er Aidah Kasadhas svar 
når venner med dårlig økonomi beder 
hende om hjælp. Indtil videre har hun 
hjulpet fire veninder med at udvikle 
deres landbrug til at blive mere effekti-
ve. Det var netop det hun selv fik hjælp 
til, da hun deltog i Children’s Missions 
iværksætteruddannelse i Butabala i 
Uganda. De idéer og den støtte hun fik 

førte hurtigt til ændringer for hende, 
og senere til større indkomst.

Til at begynde med lånte familien 
penge til at købe fire drægtige moder-
svin – i dag har de mere end 20. En vig-
tig del af deres landbrug i dag er netop 
salg af svin. Ved at øge rentabiliteten 
kunne de foretage flere vigtige investe-
ringer: de begyndte at dyrke forskellige 
slags bananer og kunne købe majsfrø 
med en højere kvalitet. På den måde er 
udbyttet flerdoblet, hvilket gør at en 

del kan lagres, og sælges flere måneder 
efter høsten – når priserne er steget op 
mod det dobbelte. 

De forandringer Aidah har gjort i sin 
virksomhed efter uddannelsen, har for-
bedret familiens økonomi betydeligt. 
At betale for børnenes skolegang er 
ikke længere et problem, og til og med 
har flere forældreløse børn nu fået et 
hjem hos familien Kasadha.  

Betty Mwere

Marken blev hendes indkomst
Mursten i tusindevis. På Devents iværksætteruddannelse i Bulanga, Uganda, lærte  
Betty Mwere at se mulighederne i de ressourcer, hun havde. I dag kan hun forsørge  

sig selv og sin familie med det ler, der er til rådighed på deres egen mark.

Da Betty Mwere fik 
mulighed for at deltage i De-

vents iværksætteruddannelse havde 
hun flere børn at forsørge, men ingen 
indkomst. 

På træningen fik hun hjælp til at 
indse, at hun kunne begynde at forsør-
ge sig selv med det ler, som allerede 
fandtes på hendes egen mark – og som 

er velegnet til fremstilling af mursten.
Med hjælp fra de tre personer hun 

ansatte, kunne Betty begynde at hakke 
leret løs og producere mursten, som 
hun kunne sælge. Det er et hårdt arbej-
de, men da råmaterialet findes på hen-
des mark, er virksomheden rentabel. På 
en dags arbejde, kan der produceres op 
til 1000 mursten.

Situationen for Betty og hendes fa-
milie har fuldstændig ændret sig. I dag 
kan Betty Mwere forsørge sine børn og 
lade dem gå i skole, samtidig med at 
hun skaber job muligheder for andre. 
De kundskaber hun fik gennem uddan-
nelsen giver hun videre ved at hjælpe 
naboerne med at starte eller gøre egne 
virksomheder mere effektive.

Ann Kabale

Kundskab til at gøre indkøb mere effektivt
Hendes apotek var ikke rentabelt og Ann Kabale havde svært ved at få det hele til at 
hænge sammen. Det ændrede sig fuldstændigt, da hun deltog i Devents iværksæt-
teruddannelse og lærte at gøre bedre forretninger. I dag kan hun forsørge sig selv og 
familien med hjælp fra sin forretning.

Det lille apotek i hjembyen Bulanga 
havde kunder. Men da Ann Kabale 
måtte bruge flere timer for at indkø-
be sine varer, og kun havde råd til at 
købe små mængder af gangen, var 
virksomheden ikke rentabel. Gennem 
en ven hørte hun om Devents iværk-

sætteruddannelse og begyndte at 
deltage i den.

Under uddannelsen fik hun en 
bedre forretningsforståelse. I ste-
det for at købe ind i små mængder 
begyndte Ann at spare sammen til at 
kunne købe større mængder. Dermed 

mindskedes transport-
omkostninger, og hun fik også 
betydelig bedre indkøbspriser. Hurtigt 
voksede hendes indtjening – noget 
som fik stor betydning for Ann, idet 
hun nu kan forsørge sig selv og sine 
børn af indkomsten fra sin forretning.  
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JUL

Children’s Mission i Ukraine har igen haft et tætpakket juleprogram, 
som har nået mange mennesker. Lyudmila Lonyuk, som er daglig leder 
af arbejdet i Ukraine, fortæller om samværet med børn og voksne, 
unge og gamle, som har fået en bedre jul, takket være alle jer givere.

Titusindevis af mennesker nås hver jul af 
Children’s Missions arbejde – børnene får 
julegaver, og pakker med mad deles ud, jule-
fester bliver holdt, og mange ensomme får 
selskab og glæde i fællesskab med andre.

Vores team besøgte børneafdelingen på 
Volyns tuberkulosehospital – et besøg, som 
betyder meget for børnene, som er i behand-
ling.

Tuberkulose kræver en meget lang be-
handling og børnene må blive på hospitalet 
fra fire til 18 måneder, alt efter hvor alvorligt 
syge de er, fortæller Lyudmila.

De fleste børn kommer fra fattige fami-
lier og forældrene har ikke mulighed for at 
besøge deres børn.

Children’s Mission har i mange år hjulpet 
afdelingen med tøj, mad, legetøj og andet 
som de behøver. Til jul fik de også fine jule-
gaver.

De voksne på TBC – hospitalet fik pakker 
med mad – noget som er en stor hjælp for 
patienterne.

Også på Volyns infektionsklinik var jule-
gaverne til stor glæde for børnene og på et 
hospital for cancersyge deltes pakker med 
mad ud til patienterne.

150 ensomme og fattige mennesker, samt 
flygtninge, inviteredes til et møde, hvor de 
hørte juleevangeliet og hvor vi bad sammen. 
De fik også en pakke med mad.

I byen Lutsk arrangerede Children’s 
Mission også en julefest med sang, dans og 
julegaver for de børn, hvor deres fædre var 
taget til Øst Ukraine for at deltage i krigen.

Vi vil alle gerne have fred i vort land, vi 
vil at børnene skal være sammen med deres 
forældre, vi vil at familier skal være glade og 
bo i deres hjem og ikke skal være flygtninge, 
siger Lyudmila Lonyuk, som retter en stor 
tak til alle givere, som har gjort det muligt 
for disse børn at holde en god jul.

– Tak kære givere for at I har gjort julen 
god for tusindvis af trængende ukrainere.  

JOHANNA STURESSON
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