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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 mit håb, at nyhedsbladet som du 
sidder med, vil give dig et godt indblik og 

status på de mange aktiviteter, som Child-
rens Mission pt. er involveret i. Vi er glade og 
stolte over, at vi med din hjælp og støtte når 
ud blandt så mange nødlidende medmenne-
sker rundt om i verden.
 Childrens Mission er i en utrolig spæn-
dende udvikling, både her i Norden og ikke 
mindst i de mange lande hvor vi støtter og 
hjælper. I dette nyhedsblad vil du bl.a. kunne 
læse om Childrens Missions fodboldhold i 
Zambia, arbejdet med ”No Corruption Gene-
ration” som blev søsat i 2012 og vores helt 
nye musikskoleprojekt, som vi forventer at 
igangsætte, når funding er på plads.
 I forsommeren 2013 overtog Arne Panduro 
rollen som daglig leder i Childrens Mission, 
Danmark. Arne har et indgående kendskab 

til vores mission, da han tidligere har været 
ansat. Arnes hustru Ellen Panduro vil også 
påtage sig nogle opgaver i Childrens Mission. 
Vi byder Arne og Ellen hjertelig velkommen 
og glæder os til samarbejdet.
 I 2012 og starten af 2013 blev de daglige 
aktiviteter varetaget af bestyrelsesmedlem 
Henning Geertsen. Jeg vil benytte lejligheden 
til at sige stor tak til Henning for denne frivil-
lige indsats.
 Vi takker Gud for Childrens Mission, dem 
der støtter os økonomisk og med forbøn. 
Vi beder til at vi fortsat kan udvikle og øge 
hjælpen til de børn og familier, der har størst 
behov for vores hjælp.  

PETER THOMSEN
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Children’s Missions samarbejdspartner siden 2007 har 
været hjælpeorganisationen ”The future generation”, som 
drives af en lille evangelisk kirke i byen Cornesti. Menighe-
den og hjælpeorganisationen ledes af pastor Vitalie Gaice-
anu, som har et stort hjerte for socialt hjælpearbejde. Hans 
fokus er uddannelse, sundhed og samfundsudvikling.

Hjemmebesøg hos en af de familier, som vi støtter.

Opholdssteder

Med særligt fokus på børn og 
unge i socialt udsatte situatio-

ner, drives et opholdssted, hvor unge 
fra opløste hjem kan komme og bo 
i en periode. Der er plads til i alt 15 
unge. Ud over logi, mad og eventuel 
medicinsk behandling tilbyder man 
også skolegang fra grundskole og op 
til gymnasieniveau.

Information
Med hjælp af drama, musik og slide-
shows satses på information om bl.a. 
traffi cking og skadevirkningerne af 
alkohol og stoffer i skoler og landdi-
strikter i omegnen af Cornesti. 

hjælp til udsatte familier
I samråd med de sociale myndighe-
der får 20 udvalgte fattige familier 
en pakke med mad hver måned. 
Hjælpen kombineres med folkeop-

lysnings kurser i familietrivsel og 
børneopdragelse. Hvis der er særlige 
behov kan der også hjælpes med 
rengøring mv.

Jordbrugsprogram
En vigtig opgave for Children’s Mis-
sion er at styrke partnernes kapacitet 
hen imod at kunne klare sig selv. 
Fordi Moldova er et landbrugsland 
har Children’s Mission givet hjælp til 
udvikling af landbrug og herunder 
husdyrhold.
 Jordbrugsprogrammet er også en 
vigtig del af uddannelsesprogram-
met for de unge under det midler-
tidige ophold i opholdsstedet, hvor 
de oplæres i dyrkningsmetoder og 
pasning af husdyr. De bidrager på 
den måde også til driften af opholds-
stedet ved at producere grøntsager, 
frugt, kød og æg til det daglige for-
brug.  

Moldova
Vi tager os altid af samfundets mindste – børnene.

Takket være vores midlertidige opholdssteder får de unge 
en ny chance i livet.
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Ukraine

Samarbejdspartnerne omfatter 
social- og sundhedsmyndigheder, 

kirker, skoler, sygehuse, fængsler, 
børnehjem mm. Tilsammen med disse 
samarbejdspartnere når vi ud med 
hjælp til cirka 280.000 børn og voksne 
om året. Vores fokus er humanitære 
hjælpesendinger og sundhed og opini-
onsdannelse.

20-års jubilæum
I oktober sidste år fejrede Children's 
Mission 20-året for vores hjælpear-
bejde i landet. Festlighederne foregik 
i byen Lutsk og med deltagelse af 
en række forskellige virksomheder, 
der alle har tilknytning til Children’s 

Mission. Festlighederne blev afsluttet 
med en fantastisk jubilæumskoncert i 
det store teater i Lutsk, hvor børnekor, 
sangere, dansere og forskellige artister 
underholdt en fuld sal i flere timer. Der 
var bl.a. repræsentanter tilstede for 
nogle af de myndigheder, vi samarbej-
der med og som holdt nogle gribende 
taler om den store betydning, som 
Children’s Mission har haft for rigtig 
mange mennesker gennem årene

Nyt kontor og lager
I 2012 blev de nye lager og kontorfa-
ciliteter klar til indflytning. De ligger i 
Lavriv lige uden for Lutsk. Her arbejder 
nu 9 ansatte medarbejdere. De nye fine 

lokaler gør det meget lettere at hånd-
tere de store hjælpesendinger, som 
modtages fra Skandinavien, samt fra 
Tyskland.

Fængselsarbejde
CMU arbejder i flere fængsler, bl.a. 
fængslet i Sokal for hårdt kriminelle og 
langtidsdømte fanger, drengefængs-
lerne i Kovel og Dubno og pigefængslet 
i Melitopol. Sammen med lokale kirker 
driver CMU løbende bibelundervisning 
i fængslerne. CMU driver nu også et 
rehabiliteringscenter i Novovolynsk 
for tidligere fanger fra Sokal. Selv om 
centeret endnu ikke er officielt indviet, 
bor der allerede omkring 70 personer 
på centeret. 

sommerlejr
Rehabiliterings- og sommerlejr 
centret i Dubechno tog imod 1.300 
børn sidste år. Det er syge børn (de 
såkaldte "Tjernobyl-børn", som lider 

I Ukraine samarbejder vi med søsterorganisationen 
"Children's Mission Ukraine" (CMU), som ledes af Lyudmila 
Lonyuk. CMU har omkring 300 lokale institutioner mv., som 
støttes med hjælp fra Children's Mission.
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Det første som møder alle besøgende i Home of Peace er Children's Missions symbol  
for No Corruption Generation.

No Corruption Generation
under eftervirkningerne fra atomulykken i 
Tjernobyl) eller underernærede børn, som 
behøver at komme til kræfter igen under 
sommeropholdet i Dubechno. Herud over 
støtter Children's Mission nogle skoler og 
lejrsteder i Ukraine, som tilbyder som-
merophold til andre 1.700 børn, som også 
behøver hjælp.

hjælpesendinger
Den største giver af humanitær hjælp har 
i 2012 været det svenske forsvar, men 
også andre organisationer og lande støt-
ter med humanitær hjælp, bl.a. har vi fra 
dansk side støttet med hospitalsudstyr, 
som vi har fået doneret fra et par hospita-
ler i Danmark, som vi har kontakt med.
 Hjælpen omfatter tøj, sko, lejetøj, 
møbler, hospitalssenge, laboratorieudstyr 
mv.
 Hjælpesendingerne løber op i en to-
talvægt på 280 ton om året. Det er noget, 
som gør en stor forskel for vores lokale 
samarbejdspartnere.  

Der var mange dygtige børn, som optrådte  
ved 20-års jubilæet i Lutsk.

I 2012 påbegyndte Children's Mis-
sion et aktivt strategisk arbejde 

med konceptidéen No Corruption 
Generation (NCG). Målsætningen 
er at oplære de nye generationer til 
at tage aktiv afstand fra korruption, 
som ødelægger hele nationer og hol-
der store dele af befolkningen nede i 
fattigdom.
 Tanken er at søge en bredere 
samarbejdsform, hvor flere aktører 
involveres og tilsammen bidrager til 
at udvikle konceptet. Vi tror, at NCG 
har potentiale til at blive en global 
folkebevægelse, men det forudsætter 
eksterne ressourcer.
 Children's Missions samarbejds-
partnere har selv taget initiativer 
med fokus på NCG.
 I Ukraine blev idéen lanceret bredt 
i regional TV og presse, og et dra-
mastykke, som er blevet tilpasset til 
børn, er blevet spillet et antal gange i 
skoler.

 I Zambia har man startet et ar-
bejde op med at informere om kon-
ceptet for på den måde at begynde at 
påvirke i samfundet.
 I september sidste år blev koncep-
tet introduceret i de lokale kirker i 
Mpongwe distriktet med en samti-
dig opfordring til kirkelederne om at 
være forbilleder, som både ved om 
og modvirker korruption i samfun-
det.
 Fodboldklubben Tabernacle FC har 
taget NCG ind i sit værdigrundlag. 
Tanken er at nå ud til ungdommen 
gennem sportsaktiviteter og således 
være med til at opfostre dem til gode 
samfundsborgere i fremtiden.
 I Bangladesh og Filippinerne mø-
der man NCG's logo, når man træder 
ind i lokalerne hos vores samarbejds-
partnere. Budskabet er klart – dette 
er en korruptionsfri zone.  
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Gedeprogram

Sidste år blev der distribueret 2000 
geder til udsatte familier. Gederne 

formerer sig og familierne kan sælge 
kiddene. Indkomsten fra salget har stor 
betydning, især for børnene som nu får 
mulighed for at kunne gå i skole. Sam-
arbejdet sker gennem de lokale ACOP 
menigheder. De køber gederne i deres 
nærområde og hver menighed får 
penge til indkøb af 20 geder. 10 geder 
bliver givet til fattige familier fra me-
nigheden, og 10 bliver givet til andre 
fattige familier uden for menigheden.

Jordbrugsprogram
Som supplement til gedeprogrammet 
har 120 familier deltaget i et jordbrug-
sprogram. 
   Formålet har været at styrke de 
udsatte familiers tilgang til mad ved 
at lære dem nye dyrkningsmetoder. En 
metode er at anvende naturgødning 
til erstatning for kunstgødning, som er 
dyrt i indkøb. Endvidere lærer de om 
komposterings teknikker og vekseldrift, 
som betyder at markerne får tid til at 

hvile i perioder, for sidenhen at giver 
større udbytte. Programmet har fung-
eret rigtig godt, og udbyttet af de første 
majsmarker er opgjort til 5 tons, hvilket 
er langt mere end tidligere.

byskoler
Byskolen Chinamupanga, som 
Children’s Mission finansierede for 
nogle år siden, har nu forøget elevtallet 
fra 120 til 400 elever. Som et resultat 
af dette påbegyndtes en udbygning af 
skolen i 2012. Derudover har skolemi-
nisteriet yderligere ansat en lærer for 
at kunne møde behovet.

Fodboldhold
Children’s Mission har støttet fodbolds-
holdet ”Tabernacle FC”, som har oplevet 
stor fremgang. Fodboldinitiativet er 
en god måde at nå børn og unge for at 
give dem sunde værdier og en me-
ningsfuld fritid. En vigtig del i arbej-
det med de unge er også at øge deres 
bevidsthed i spørgsmål omkring HIV/
Aids, og om korruptionens skadevirk-
ninger i samfundet.
 Det er nu startet en ”korruptionsfri” 
fodboldliga, hvor allerede otte fod-
boldhold deltog sidste år. Det skyldes, 
at ”Tabernacle FC” blev udelukket fra 
at deltage i distriktsligaen pga. deres 
modstand mod korruption.
 Children’s Mission støtter projektet 
ved at købe trøjer, fodboldstøvler og 
andet udstyr.
 Hele arbejdet hviler på et klart kris-
tent grundlag.  

Bo Wallenberg underviser vores fodboldhold i  
No Corruption Generation

En lille dreng har fået to længe ventede geder til familien.Tre små piger venter spændt på ugens begivenhed da vort fodboldshold skal spille kamp i byen.

Zambia 

Children’s Mission har siden 2007 haft samarbejde med Apos-
tolic Church of Pentecost (ACOP) i Zambia. ACOP har et stort 
socialt arbejde i flere landsbyer, primært i Mpongwe regionen, 
som ligger ca. 300 km nord for hovedstaden Lusaka.

Nogle forventningsfulde elever i vores byskole.

6 www.childrensmission.dk



Bangladesh
Children’s Mission har siden 2012 samarbejdet med Agape Social Concern, som er en del af 
Free Christian Churches of Bangladesh. Agape ledes af Biskop Albert Mridha. Fokus er ud-
dannelse og samfundsudvikling med vægt på den kristne minoritet, som udgør under 1 % af 
landets befolkning. 

light a light – et nyt projekt

I løbet af oktober 2013 igangsætter 
Children’s Mission et projekt, som 

vi kalder Light a Light for Bangladesh 
(tænd et lys for Bangladesh). 
 Projektet går ud på at starte forsko-
ler op for nogle af de fattigste børn 
i Bangladesh, som ellers aldrig ville 
komme i skole, fordi forældrene enten 
har brug for deres arbejdskraft el-
ler simpelthen ikke magter at sende 
børnene i skole. 
 Det specielle ved projektet er, at mu-
sikundervisning udgør et væsentligt 
element i undervisningen. Musik er 
et internationalt ”sprog”, og forskning 
fortæller os, at børn lærer lettere, når 
undervisningen i almindelige fag kom-
bineres med musiske færdigheder. Ud 
over musik vil der også blive undervist 
i læsning på bangla og simpelt engelsk. 
 Efter to år i forskolen vil børnene 
være klar til at gå ind i et normalt sko-
leforløb. 
 Vi har fået en helt overvældende po-
sitiv respons både fra myndighederne i 
Bangladesh og fra musikkonservatoriet 

i hovedstaden Dhaka. Man har nemlig 
ikke tidligere forsøgt at kombinere al-
mindelig undervisning af mindre børn 
med musikundervisning. 
 Danida støtter projektet med 300.000 
kr. til en opstart. Herud over har vi i 
skrivende stund fået yderligere 70.000 kr. 
ind fra fonde / foreninger og privatperso-
ner. Vi har brug for 50.000 kr. mere over 
det næste år for at kunne gennemføre 
pilotprojektet i fuldt omfang.

skoletasker  
For at skaffe penge til projektet har 
vi sat en indsamling i gang, hvor vi 
”sælger” skoletasker til et barn i Bang-
ladesh. Ved at give 1.000,- kr. til en 
skoletaske, kan vi holde et fattigt barn 
i skole i 2 år. For et barn, som ellers 
aldrig ville komme i skole, er det en 
gave for livet.
 Skoletaskerne vil blive fremstillet i 
Bangladesh af lokale systuer, så vidt 
muligt i de områder, hvor børnene 
kommer fra. På den måde bidrager pro-
jektet også til at skaffe en indtægt til 
nogle af de fattige familier i området.
 Vi anser myndighedernes opbak-
ning til projektet som en enestående 
anledning til samtidig at vise vores 
kristne sindelag i et stærkt muslimsk 
land.   

Det er dejligt at få lov til at gå i skole. Tak til jer, som gjorde det muligt for mig.

På vej til skole. Nu er sporet lagt til en bedre fremtid.

Giv et barn en ny chance i livet  
og støt os med et beløb. Giro og  
bankkonto nr. findes på side 2.

Mærk gaven: Bangladesh.
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Nu løber små fødder rundt i den nye 
børneby ”hills of Grace”.
Af Mikael Joumè.

Det er varmt. Vi nærmere os 
sommertiden med årets højeste 

temperaturer, som ligger et godt stykke 
over 30 gr. I dag falder der kraftig regn, 
men det giver ingen afkøling. Det øger 
kun luftfugtigheden og min skjorte 
klæber til ryggen. 
 Jeg ånder tungt, men nyder allige-
vel hvert sekund jeg går over de store 
græsplæner på Hills of Grace. Sammen 
med Birgitta Dahl og Badette - ansvar-
lig sygeplejerske på klinikken - er vi på 
vej for at besøge de tre små familier, 
som var de første der flyttede ind i 
børnebyen. Så jeg glæder mig.
 Da vi banker på døren til den første 
familie, mødes vi af en varm, smilende 
kvinde, som byder os indenfor. Fire 
børn i forskellig alder ser os nærmere 
an, inden de springer os i møde med 
stor glæde.
 Når jeg tager mit kamera frem, 
omringer de mig og vil meget gerne 
fotograferes. Når de ser sig selv på 
kamerabilledet griner de højt.
 Jeg får at vide, at de alle er biologiske 

søskende. Den ældste pige er lige fyldt 
elleve år og i børnebyen var det første 
gang, at nogen havde fejret hendes 
fødselsdag.
 Vi fortsætter til næste familie og 
der kommer vi medens de spiser frugt. 
Fire små drenge, to af dem er biologiske 
brødre. Efter måltidet er der glæde og 
optræden for os. En af drengene lægger 
beslag på vores sko.
 Mødrene får selv lov til at indrette 
deres huse og sætte sit og familiens 
præg, så de ligner et rigtigt hjem.
 Et af formålene med besøget er at 
undersøge, om de har nogle ønsker el-
ler specielle behov.
 Husene er enkelt møbleret og i sam-
tale med en af kvinderne nævner hun, 
at det kunne være hyggeligt med en 
boghylde eller en skænk i dagligstuen.
 Nu er vi spændt på at se udviklingen 
i husene.
 Hvert hus har tre rum. Et til pigerne, 
et til drengene og et til mødrene. 
Husene har eget toilet og separat bad. 
Køkken og dagligstue er i et og husene 
er meget hyggelige.
 Udenfor husene har mødrene sat 
grønsager og plantet frugttræer, hvil-
ket giver et godt indtryk.

 Når vi kommer til den tredje familie, 
er jeg ekstra spændt. Her bor de to 
brødre, Ronnie og Day, som jeg mødte 
ved mit sidste besøg i 2012. Der hørte 
jeg om deres tragiske baggrund og op-
vækst.  Jeg husker at jeg var dybt berørt 
over deres situation. Brødrene blev de 
første, der blev indskrevet i børnebyen. 
Nu blev det meget spændende at se, 
hvad der var sket i løbet af året og hvor-
dan de havde udviklet sig og hvordan 
de trives i deres nye familie.
 Allerede da vi nærmede os ind-
gangen mødtes vi af nysgerrige blikke. 
Da jeg ser Ronnie begynder vi begge at 
grine. Hans øjne skinner og jeg bliver 
meget varm indeni. Muligvis er det et 
personligt ønske, men det synes som 
om han genkender mig.
 Jeg ser lillebror Day, som er lidt mere 
afventende, så jeg nærmer mig forsig-
tig. Når jeg rører ved hans hår, slapper 
han af og giver mig et varmt smil.
 Jeg taler lidt med moderen i huset, 
som viser sig at have mange års erfa-
ring som barneplejerske i Missionen. 
Da hun blev tilbudt ”arbejdet” som 
mor, sagde hun straks ja og hun er per-
fekt til dette arbejde. Hun har en rolig 
og tryg udstråling og når jeg vil tage et 

Filippinerne
Children’s Missions virksomhed i 
Filippinerne startede op for om-
kring 30 år siden, og er stadig-
væk det største missionsområde. 
Arbejdet foregår via søsterorga-
nisationen Children’s Mission 
Philippines (CMP), som ledes af 
Thord og Birgitta Dahl og har 
75 ansatte filippinske medarbej-
dere. Hoved arbejdsområderne 
er børneomsorg, uddannelse og 
lokalsamfunds udvikling.
 ”Hills of Grace” er det ny cen-
ter, som er bygget lidt uden for 
Manila. Der står nu 8 familiehuse 
færdige til at huse hjemløse børn.   
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billede af hele familien, sætter børnene 
sig trygt hen i hendes favn.
 For mig udtrykker billedet kærlighed 
og varme.
 Efter en tid med hygge og leg forlader 
vi familien og lader dem igen få deres 
hverdag.
 I bilen på vej hjem fortæller Birgitta 
om de andre brødre, som bor sammen 
med Ronnie og Day. En dag gik deres fa-
der ud af døren og kom aldrig tilbage. I 
lang tid kæmpede moderen for at holde 
sammen på familien til hun en dag bad 
nogle i familien om at passe drengene 
mens hun ordnede nogle ting. Hun 
kom aldrig tilbage. Drengene blev hos 
familien, men det blev en hård tilvæ-
relse. De blev mishandlet og fik næsten 

ingen mad. En bekendt til familien så, 
hvordan drengene blev behandlet og 
en dag tog han drengene og kørte dem 
hen til de sociale myndigheder. Det var 
sparsomme oplysninger han gav om 
børnene. Han forsvandt hurtigt uden at 
oplyse sit eller forældrenes navne.
 De sociale myndigheder kontaktede 
Missionen og bad om plads til drengene 
i børnebyen. Ved lægeundersøgelsen 
fandt man, at drengenes små kroppe var 
fyldt af ar. Lægerne konstaterede at det 
var brandmærker efter cigaretter...  

Den mobile lægeklinik er på besøg. Fra ”Hills of Grace”.

Det er skønt at have fået et hjem.

Vil du hjælpe os til at huse endnu flere 
børn i Hills og Grace, så send din gave 
til os. Giro og bankkonto nr. findes på 
side 2. Mærk gave: Hills of Grace.
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Hvordan kan du hjælpe?
Du kan tegne et fadderskab på 185 kr. om måneden. For 

det kan du være med til at redde tre børns liv eller give 
en hel familie mad og starthjælp til en ny og bedre tilværelse 
borte fra slummen.
 Dit fadderskab giver os mulighed for at bruge pengene 
blandt de børn og familier, der lige nu behøver det mest.

 Princippet er, at vi hjælper, så længe der er et behov. 
Derefter giver vi hjælpen videre til et nyt barn eller en ny 
familie.
 Med dit bidrag kan vi hjælpe de mest nødstedte børn og 
familier.  
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Skatte
fradrag
Du kan få skatte-
fradrag inden for de 
gældende regler, når 
du støtter Children’s 
Mission.
 Du kan få et 
fradrag på op til kr. 
14.500 for indbetalte 
beløb i 2013. Ægtefæl-
ler kan hver for sig få 
dette fradrag.
 Større fradrag kan 
opnås ved at tegne 
et 10-årigt gavebrev. 
Vi vejleder gerne om 
dette.
 Det er en forudsæt-
ning for fradraget, 
at vi har dit navn og 
adresse, samt person-
nummer.
 Hvis vi ikke allere-
de har dit personnum-
mer, kan du oplyse 
det i forbindelse med 
indbetalingen.  

En livline:

Vi satser på at dække 
de desperate behov 
for hjælp blandt: 
 » Forældreløse børn
 » Fattige børn
 » Syge og sultne børn
 » Seksuelt misbrugte 

børn

Skandinaviska Barnmissionen i 
Sverige har udgivet en ny CD med 

de tre barytoner Mikael Järlestrand, Bo 
Wallenberg og Mikael Joumé. Sangene, 

der er på svensk, har været på hitlisten 
i Sverige. CD’en kan købes via web-
shoppen hos www.barnmissionen.se 
og koster 150 kr.  

Bliv frivillig 

fundraiser 
i Children’s Mission

Drømmer du om at kunne gøre 
en forskel for nogle af verdens 

fattigste børn? At hjælpe dem til et 
bedre liv med mad, sundhed og ud-
dannelse? At fortælle dem om Jesus 
Kristus? 
 Så vil en mulighed være at blive fri-
villig fundraiser i Children’s Mission, 
så vi sammen kan gøre en stor forskel 
for nødlidende børn.
 Du får det nødvendige informa-
tions materiale, som du skal bruge om 
Children’s Missions fadderskabsord-
ning. Nøden blandt børnene er stor, 
og vi har meget brug for din hjælp. 
 Er du stadigvæk interesseret, så 
kontakt daglig leder Arne Panduro og 
hør mere om dine muligheder.  

Tre Barytoner
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Norden

Ukraine

Moldova

Zambia & Malawi

Uganda & Kenya

Bangladesh

Burkina Faso
Elfenbenskysten

Filippinerne

Her hjælper  
Children’s Mission

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

5-8 år

Moldova
 » Landbrugsudvikling
 » Uddannelse af børn og unge
 » Bostæder 

Zambia
 » Gedeprojekt
 » Byskoler
 » Hiv/Aids information

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

Malawi
 » Gedeprojekt

Uganda
 » Gedeprojekt

Kenya
 » Nødhjælp
 » Sundhed og familieomsorg

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

Året 2012
I 2012 blev der samlet gaver og ting 
ind for i alt 3.308.000 kr. Heraf var de 
1.319.000 kr. i kontanter og 1.989.000 kr. 
i naturalier og ydelser. De tilsvarende tal 
for 2011 var henholdsvis 1.377.000 kr. og 
298.000 kr.
 Children’s Missions årsregnskab kan 
bestilles hos os af fadderne og andre 
interesserede. 
 Bestyrelsen takker alle, som med deres 
gaver har været med til at hjælpe os i vo-
res arbejde med de mange fattige børn.

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, Peter Bangsvej 1, indgang 5, 2000 Frederiksberg

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.
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