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BO WALLENBERG 
GENERALSEKRETÆR 

Kære faddere og livreddere!

De sidste tre år har været en stor prøvelse 
for alle mennesker på vores jord; første to år 
med pandemi og nu et års krig i Ukraine. Vi 
har opfordret jer givere til at hjælpe de mest 
udsatte grupper, og I har været helt fanta-
stiske i jeres respons! Vi har slået indsam-
lingsrekord efter indsamlingsrekord og har 
kunnet øge vores hjælpeindsatser.

Meget af vores hjælp er gået til fødevare-
pakker til sultende mennesker, der er ramt 
af pandemien, tørken eller krigen i Ukraine. 
Alene i december måned kunne vi sende 
tre millioner kroner til vores partnerorgani-
sationer i Asien, Afrika og Østeuropa, så de 
kunne købe mad til sultende familier.

SIDEN KRIGEN BEGYNDTE, har vi sendt over 
40 lastbiler fulde af nødhjælp til krigsramte 
familier i Ukraine. I skrivende stund har vi 
sendt omkring 800 tons hjælp, men beho-
vet er stort, at vi fortsætter med at sende 
hjælpeforsendelser, så længe der er brug for 
hjælpen!

Vi har fået så stor respons på vores ind-
samlinger, at den dækker store dele af vores 
behov. Vi kan bruge pengene til transport 
og indkøb af mad og forsyninger, hvilket er 
helt fantastisk! Tusind tak for jeres kærlige 
hjerter og jeres generøsitet!

Children’s Missions vision er: ”En verden, 
hvor alle mennesker kan leve et værdigt 
liv”. Det er denne vision, der driver os til at 
arbejde hårdt og ivrigt hver dag. Hvad 
der burde være en selvfølge, at alle 
mennesker skal have lov til at leve 
i værdighed, er ikke en sandhed i 
vores verden. Men vi må ikke opgive 
visionen, men kæmpe hårdt for hvert 
eneste menneske. I dag hjælper Chil-
dren’s Mission omkring 600.000 
mennesker hvert år med at 
opnå visionen.

SEKSUELT UDNYTTEDE BØRN. Noget jeg 
aldrig kan forstå, er hvordan folk kan være 
så grusomme at udnytte familier og børns 
sårbarhed til deres egne syge seksuelle 
drifter. Men desværre har pandemien ført 
til en eksplosion i antallet af børn, der bliver 
seksuelt udnyttet i Asien.

Alle de asiatiske lande, hvor Children’s 
Mission arbejder - Filippinerne, Thailand, 
Bangladesh og Pakistan - er påvirket på for-
skellig vis. Når gerningsmændene ikke kan 
rejse til landene, er overgrebene i stigende 
grad flyttet over på internettet. Særligt 
hårdt ramt er Filippinerne, landet hvor 
Children’s Missions arbejde startede, og som 
ligger vores hjerte så nært.

I BEGYNDELSEN AF PANDEMIEN var vi tak-
nemmelige for, at de børn, der arbejdede i 
sexklubber og lignende, kunne vende hjem 
til deres familier, når klubberne lukkede ned 
på grund af lock down. Men da familierne 
ikke kunne tage sig af børnene, blev situa-
tionen uholdbar. Derfor har vi gjort en stor 
indsats for at hjælpe fattige familier med at 
tage sig af deres børn.

Nu er nedlukningen forbi, og mange børn 
risikerer at blive sendt tilbage til sexklub-
berne. Vi arbejder derfor hårdt på at hjælpe 
familierne med en alternativ levevej, mad, 
tøj, skolepenge med mere. Det koster mange 
penge, men er hver en øre værd! Derfor 

appellerer jeg til dig som giver om 
at give en ekstra gave til dette!

Tak for alt, hvad I gør for Chil-
dren’s Mission! Nødlidende børn 
over hele verden takker Gud for 
jeres hjælp!

En verden, hvor alle mennesker 
kan leve et værdigt liv

 

 3–5  Ukraine

 6–7 Filippinerne

 8 Afrika

INDHOLD

DANMARK
CHILDREN’S MISSION
SKANDINAVISK BØRNEMISSION

POSTADRESSE: 
Brobyvej 72, 2650 Hvidovre

TELEFON: 53537304
E-MAIL: info@childrensmission.dk
WEB: www.childrensmission.dk

CVR-NR.: 1750 1682

BESTYRELSE
Peter Thomsen, Arne Panduro,  
Bo Wallenberg

BANK:
Nordea, Søborg Afdeling
Reg. nr.: 2256
Konto nr.: 6445 550 599

MOBILEPAY:80574
GIRO: 921-6464

FØROYAR 

SKANDINAVISKA  
BARNAMISSIÓNIN

POSTADRESSE:  
Skandinaviska Barna missiónin, 
Føroya Deild, 
Reyngøta 19, FO-100 Tórshavn

E-MAIL: skandinaviskabarna-
missionen@hotmail.com 

Postgiro: 9870-431.047.1 
Norðoya Sparikassi: 9865-101.620.7 
Betri Banki: 9181-120.980.0
BankNordik: 6460-101.594.1 
Suðuroyar Sparikassi: 9870-101.148.1

REDAKTØR: Eva Ruderstam
OVERSÆTTELSE FRA SVENSK:  
Svend Løbner
OPSÆTNING: PCG Malmø
TRYK: All-Media Øresund, Malmø



 3

Angelina drømte om at møde en helt, der ville se hende, 
selv om hun er så kort, og give hende en dejlig gave som 
den første af alle børnene.

U K R A I N E

Angelina mødte sin helt

I UKRAINE er der desværre tusinder og 
atter tusinder af børn, der har lært at 
høre forskel på indkommende robot-
angreb og beskyttende luftforsvar. De 
som ved, hvad de skal gøre i tilfælde af 
beskydning, og hvordan de kan redde 
yngre søskende eller måske deres 
forældre.

Mange børn opholder sig i kolde 
huse, hvor strømmen er gået i mange 
dage. De fortsætter med at studere i 
lyset fra stearinlys, fordi de ikke har 
mistet håbet om en lys fremtid.

Under julekampagnen mødte 
Children’s Mission en lille, men meget 
stærk pige – Angelina. Hun kom-
mer fra en stor, kærlig familie. Siden 
fødslen har hun lidt af en sygdom, der 
bevirker, at meget af hendes tid går 
med at være indlagt på hospitalet. Hun 
er meget lav af vækst og kan kun gå 
ved hjælp af krykker.

Angelina kan virkelig ikke lide, når 

flyalarmen går i gang. Hun er bange 
for, at fjendens angreb vil ødelægge 
hendes hjem. Men hun håber og tror, 
at krigen er slut til sommer, og så kan 
hun tage afsted på sommerlejr.

Da Angelina blev inviteret til Chil-
dren’s Missions julefest i et center for 
børn med handicap, blev hun meget 
glad. Natten før festen havde hun en 
drøm om, at hun ville møde en helt, der 
ville give hende en stor flot gave. Selv-
om hun var lille, drømte hun, at helten 
ville få øje på hende, og at hun ville 
være den første til at modtage en gave.

Da hun ankom til julefesten, fortalte 
hun alle om sin drøm. Selvom vejret 
var dårligt og flere veje var lukket på 
grund af sne, var hun sikker på, at 
helten ville komme til hende. ”Ønsk og 
vent! I julen kan drømme gå i opfyldel-
se!” fortalte hun sine venner.

Children’s Mission kom og deltog i 
festen. Det blev en fantastisk julefest, 

alle børn var glade og samtidig spænd-
te på, om de ville få en gave. Og det 
blev ligesom i Angelinas drøm. Hun 
blev det første barn, der fik en stor flot 
pakke. Da hun åbnede den, græd hun 
af glæde.

”Jeg forstod, at det var Jesus. Han er 
min helt, og han har gjort min drøm 
til virkelighed,” fortalte hun alle sine 
jævnaldrende.

På trods af sne og kulde, dårlige veje 
og trusler om robotangreb kunne børn 
med handicap fra området mødes og 
fejre jul. De længtes alle efter et mira-
kel: at kunne mærke glæde og – i hvert 
fald for en kort stund – ikke at tænke 
på krigen, men bare have det sjovt og 
nyde livet.

Kære givere! I gav ikke bare disse 
børn julegaver. I har givet dem et 
julemirakel af håb og forsikring om, at 
drømme kan gå i opfyldelse!

LYUDMILA LONYUK

Børn over hele verden lærer om krig gennem film, historietimer i skolen eller historier fra ældre 
familiemedlemmer. Men intet barn i verden skal behøve at opleve krigens rædsler på egen krop.
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JULEN er nok den mest elskede højtid, 
ikke kun for børn, men også for voksne. 

Hvert år arrangerer Children’s 
Mission et juleprogram i Ukraine med 
hundredvis af julefester og besøg på ho-
spitaler, børnehjem, fængsler og private 
hjem for at dele julebudskabet.

Jul 2022 var helt anderledes – uden 
smukke lys og julesange. Nogle måtte 
fejre det i mørke og kolde beskyttelses-
rum til lyden af luftangreb og beskyd-
ning, men alligevel i en atmosfære af 
kærlighed og med inderlige bønner om 
fred.

Strømafbrydelser, mangel på vand, 
kulde, mørke og flyalarmer kunne 
ikke forhindre Children’s Mission i at 
gennemføre juleinitiativet. Mere end 
10.000 julegaver er delt ud sammen 
med næsten 16 tons mad.

– Der er krig i Ukraine. Folk er bekym-
rede og triste. De sørger over slægtninge 
og venner, der har måttet sætte livet til. 
Vi i Children’s Mission er selvfølgelig 
også bekymrede. Men vi må tørre tårer-
ne af vores øjne og bede Gud om styrke 
til at fortsætte arbejdet med at hjælpe 
mennesker, siger Lyudmila Lonyuk, 

der leder Children’s Missions arbejde i 
Ukraine.

– Vi møder så mange taknemmelige 
mennesker, som med skinnende øjne 
og varme smil modtager hjælp i form 
af en fødevarepakke, varmt tøj eller en 
julegave. Det er lige meget, om jule-
festerne holdes i rummelige klasse-
lokaler eller trange beskyttelsesrum, 
på hospitaler, i fængsler, ude på gaden 
eller hjemme hos familier i stor nød. 
Julebudskabet fylder mennesker med 
glæde og giver håb og tro til mennesker, 
siger Lyudmila Lonyuk.

U K R A I N E

Juleglæde i beskyttelsesrum

Ved hjælp af maling har Children’s Mission og skolerne gjort beskyttelsesrummene mere børnevenlige. 
Flere af Children’s Mission julefester måtte denne gang holdes i beskyttelsesrum.

Årets julekampagne i Ukraine var anderledes. For første gang måtte nogle 
julefester holdes i beskyttelsesrum. Men trods vanskelige omstændigheder 
kunne Children’s Mission sprede juleglæde til titusindvis af mennesker.

U K R A I N E

Et år i krigens skygge
24. FEBRUAR ER DET præcis et år siden, 
Rusland invaderede Ukraine. For 
Children’s Mission, der har arbejdet i 
Ukraine i 30 år, var det et omtumlet 
jubilæumsår, da vi sendte over 40 
hjælpesendinger fra de nordiske lande 
og kunne hjælpe hundredtusindvis af 
mennesker, der lever i krigens skygge.

Hjælpeforsendelserne har inde-
holdt mad og drikke, tøj og sko, senge, 
tæpper, husholdningsartikler, møbler, 
genoptræningsudstyr og byggemate-
rialer.

LINA GALAN ARBEJDER som leder af 
socialforvaltningen i Lutsk. Hun møder 

udsatte mennesker hver dag – og giver 
dem hjælp fra Children’s Mission.

– Det glæder mig, at mennesker i 
de nordiske lande holder så meget af 
Ukraine, og at man trofast støtter og 
hjælper internt fordrevne og udsatte 
familier. 

– Hver dag kommer internt fordrev-
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− OM MORGENEN den 24. februar 2022 
vågnede jeg op til høje eksplosioner. 
Jeg troede, det var en øvelse, men en 
ven ringede og skreg i telefonen: ”Ira, 
der er krig! Grib din datter! Vi bliver 
bombet!” Jeg tænkte, at det ikke kunne 
være rigtigt. Da jeg tændte for nyhe-
derne, begyndte jeg at ryste. Jeg vidste 
ikke, hvad jeg skulle gøre, kunne ikke 
overskue, hvad jeg skulle pakke, eller 
hvilket tøj jeg skulle give min datter 
på. Først da Eva begyndte at græde, 
forstod jeg, at jeg hurtigt måtte pakke 
de vigtigste ting og forlade byen. Vores 
lejlighed lå tæt på et militæranlæg, og 
det var et farligt sted at opholde sig.

– Jeg pakkede tasken på fem mi-
nutter, klædte Eva på og ringede til 
min søster, der boede ved siden af. De 

havde en bil, og vi forlod byen. Men det 
var meget svært at komme væk, for 
alle flygtede på samme tid. Børn græd, 
alle var stressede, det var kaos.

– I tre dage forsøgte vi at komme ud. 
Vi hverken spiste eller sov, vi vidste 
ikke, hvad der ville ske, hvis russiske 
soldater ville komme og dræbe os, om 
vi kunne gemme os for bomberne. Det 
var frygtelige dage!

To uger før krigen brød ud, var min 
mand taget til Polen for at arbejde. Vi 
besluttede at prøve at komme derhen. 
Det var næsten umuligt at finde en 
bus, der kunne tage os til Polen, men til 
sidst lykkedes det min datter og jeg at 
komme med en bus.

– Vejen var lang og trættende. Jeg 
havde Eva i armene hele tiden. Ved 

siden af mig sad en kvinde, som græd 
uafbrudt. Da vi endelig krydsede græn-
sen til Polen, kunne jeg for første gang 
mærke en lille følelse af lettelse over, at 
min datter og jeg var i sikkerhed.

– Polen tog sig af os på en fantastisk 
måde. Vi fik mad ved grænsen, bleer og 
hygiejneudstyr. Almindelige menne-
sker kørte os flygtninge i deres biler til 
byer rundt om i landet. Et venligt par 
tog sig af mig og Eva og gav os et lift til 
den by, hvor min mand var.

– De første tre måneder var ekstremt 
svære. Vi havde intet hjem, vi kun-
ne ikke sproget, og vi savnede vores 
familie, der blev i Ukraine. Men jeg var 
så taknemmelig for, at jeg og Eva var 
kommet til et sikkert sted, fortæller Ira 
Matvijcuk.

U K R A I N E

Ira flygtede fra krigen
Kan I huske Ira, som takket være Children’s Mission 
kunne komme til Sverige og modtage behandling 
for alvorlige misdannelser i ansigtet? I dag bor hun 
trygt sammen med sin mand og datter Eva i Polen, 
men vejen dertil var dramatisk. Dette er hendes 
historie:

Ira kom til Sverige, 
da hun var otte 
måneder, for at få 
hjælp til sine alvor-
lige karmisdannel-
ser. I dag er hun gift 
og har en datter.
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Mad og andre fornødenhe-
der fra Childrens Missions 

hjælpesendinger uddeles til 
udsatte mennesker i land- 

og byområder.

ne fra forskellige dele af Ukraine til 
vores by. De har deres børn med og er 
flygtet fra krigens rædsler.

– At føle, at de får støtte og hjælp 
fra folk i et andet land, er enormt 
vigtigt. Omsorg giver mennesker håb 
og glæde. Tusind tak til alle Children’s 
Missions givere, siger hun.
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FOR NI ÅR SIDEN blev Children’s Missi-
ons skole Shining Light Center School 
indviet i Filippinerne. Det blev fejret i 
december af 213 elever fra forskole til 
sjette klasse sammen med forældre, 
søskende og skolens personale.

Børnene bød på sang og dans, det 
var tid til leg og konkurrencer og noget 

godt at spise.
Children’s Mission Philippines, som 

er Children’s Mission’s filippinske 
organisation, driver tre egne skoler. 
Open Heart er en børnehave med to 
klassetrin. Den er placeret ved siden af 
hovedkontoret og Hills of Grace børne-
landsby. På skolen i Molfrid Center er 

der klasser fra forskole til femte klasse 
og på skolen Shining Light Center er 
der klasser fra forskole til sjette klasse.  
I alt går knap 400 børn på disse skoler.

Children’s Mission Philippines har 
også et sponsorprogram, der giver 500 
børn og unge skolepenge, så de kan 
uddanne sig.

F I L I P P I N E R N E

Hjælp til over tusind familier

LIGESOM ANDRE LANDE er Filippinerne 
ramt af øgede fødevarepriser og højere 
leveomkostninger. For familier, der 
allerede havde svært ved at få mad til 
dagen og vejen, er hverdagen blevet 
endnu sværere. 

– Mange kæmper hårdt for at kunne 
stille mad på bordet til deres familier 
ved juletid. Det er tragisk, men det er 
sandt. I Filippinerne er der tradition for 
at fejre ”Noche Buena” med en middag 
sent juleaften. Vi er så taknemmelige 
for, at vi takket være vores givere kun-

ne give mad til nødlidende og sprede 
glæde, fortæller Bernadette Megano fra 
Children’s Mission Philippines.

FØDEVAREPAKKER FRA Children’s 
Mission spredte glæde og håb til 260 
familier i nogle af de områder i Manila, 
hvor nøden er størst. 270 familier, der 
deltager eller tidligere har deltaget 
i Children’s Missions ernæringspro-
gram, fik også mad til jul.

De 550 børn, der får deres skolegang 
gennem Children’s Missions tre skoler, 

Hills of Grace Center, Shining Light 
Center og Molfrid Cente, modtaget 
fødevarepakker og julegaver. Børnenes 
øjne strålede af glæde. Forældrene var 
så taknemmelige for gaverne til børne-
ne og ikke mindst for fødevarepakker-
ne, der gjorde, at familierne ikke skulle 
gå sultne hen over julen.

DER BLEV OGSÅ arrangeret en julefest i 
Children’s Mission børnelandsby Open 
Heart Children´s Village med god mad 
– og selvfølgelig gaver.

Julen handler om at give! Det stod klart, da Children’s Mission i Filippinerne gennemførte  
sin juleindsats. Tusind børn og deres familier fik en julehilsen med mad og gaver.

F I L I P P I N E R N E

Skolejubilæum blev fejret med fest
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F I L I P P I N E R N E

Mary Mae takker for 
hjælp til uddannelse

P A K I S T A N

Mad til fem 
måneder

MARY MAES FORÆLDRE arbejder som 
viceværter og montører, men de får 
kun midlertidigt job og har ingen 
fast indkomst, så de kæmper hårdt 
for at forsørge familien på 
seks børn.

Trods økonomi-
ske udfordringer 
har de aldrig 
tøvet med at 
sende børne-
ne i skole, og 
de gør deres 
bedste for at 
opdrage børne-
ne godt.

En stor hjælp 
på vejen er Children’s 
Missions sponsorprogram. 
Mary Mae kom på Children’s Missi-
ons skole Molfrid Center allerede i 
førskoleklassen og har fået sin sko-
legang betalt af Children’s Missions 
givere.

De første år i skolen var svære for 
hende. På grund af familiens dårlige 
økonomi kunne hun kun medbrin-
ge en skorpe og lidt vand at spise i 
frikvarteret, og hun var bange for, 
at hendes klassekammerater ville 
grine ad hendes sølle madpakke.

Men skoletiden er gået godt for 
Mary Mae. Klassekammeraterne 

indså, at hun er en god ven. Hun 
er intelligent, og kombineret med 
hårdt arbejde har det ført til, at hun 
er blevet en af de bedste elever i sin 

klasse. Mary Maes ynd-
lingsfag er naturviden-

skab og matematik. 
Yndlingsmad er 

kylling, og hun 
elsker at danse.

Mary Mae 
afsluttede for 
nylig sine stu-
dier på Molfrid 

Centeret. På 
dimissionsdagen 

holdt hun en tale til 
lærere og klassekamme-

rater, hvor hun med tårer i øj-
nene udtrykte sin taknemmelighed 
til alle de givere, der gjorde hendes 
skolegang mulig.

– Ingen ord kan beskrive, hvor 
taknemmelig jeg er for at være en 
del af Children’s Missions sponsor-
program. Jeres gavmildhed inspi-
rerer mig til at fortsætte med at 
studere og håbe på en god fremtid, 
sagde hun.

Nu vil Mary Mae fortsætte med 
at studere på en nærliggende folke-
skole med det mål en dag at arbejde 
som stewardesse. 

FOR FAMILIER, DER DAGLIGT kæmper mod 
sult, bliver en fødevarepakke fra Children’s 
Mission til stor velsignelse. Children’s 
Mission uddelte lige før jul fødevarepakker 
til nødlidende i Pakistan gennem partner-
organisationen FGA.

Familierne lever i stor elendighed i 
Cholistan-ørkenen i Punjab. De arbejder på 
plantager, som ejes af store godsejere. Når 
høsttiden kommer, fordeles ti procent af 
høsten som løn til arbejderne. Mangel på 
vand, dårlige sanitære forhold og mangel 
på lægehjælp er andre årsager, der bidra-
ger til familiernes elendighed.

Hver fødevarepakke bestod af linser, 
mel, ris, mælk, madolie og anden mad, der 
anslås at række en måned for en familie 
på fem.

Taknemmeligheden blandt modtagerne 
var enorm.

– Så snart jeg kommer hjem, laver jeg 
noget sødt med mælk og sukker til min 
familie. Mine børn vil elske det, sagde en 
modtager. 

Mary Mae Linao har gået på Children’s Missions skole i 
Filippinerne. Da hun blev færdig med sin eksamen, var 

hun fyldt af taknemmelighed over støtten fra Children’s 
Missions givere, som gjorde hendes skolegang mulig.

– Jeg kan ikke huske en dag, 
hvor jeg ikke har bekymret mig 
om, hvordan jeg skal skaffe mad 
til det næste måltid. Nu behøver 
jeg ikke bekymre mig, i hvert 
fald for et stykke tid.
Ordene kommer fra en far til 
fem, der var en af 50 taknemme
lige modtagere af fødevarepak
ker fra Children’s Mission.

”Ingen ord kan beskrive, hvor taknemmelig jeg er for 
at være en del af Children’s Missions sponsorprogram. 

Jeres gavmildhed inspirerer mig til at fortsætte med  
at studere og håbe på en god fremtid.”
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K E N Y A  •  C A M E R U O N  •  N I G E R I A  •  B U R K I N A  F A S O  •  C O N G O

Mad til de sultne

B U R K I N A  F A S O
I Burkina Faso er mange 

familier blevet tvunget til 
at begrænse deres måltider 
til kun at spise én gang om 

dagen. Derfor var der stor 
glæde blandt de 80 familier, der 

fik en stor fødevarepakke med 
ris, madolie og sukker fra Children’s 

Mission gennem partnerorganisatio-
nen EMPE. En af modtagerne var enken 

Florence Kiemtore, som kæmper for at 
forsørge sine fire børn. Hun sagde: ”Jeg 

føler, at jeg vil tage jeres hænder og dan-
se. Vi er så glade. Tusind tak!”

 
C A M E R U O N

Partnerorganisationen Mepcam i 
Cameroun har i flere år hjulpet 

udsatte mennesker, herun-
der internt fordrevne, enker 

og forældreløse børn. Den 
hjælper de med at forsørge 

sig selv ved at oplære dem i 
iværksætteri. Før jul sam-

lede Mepcam 220 tidligere 
deltagere, som modtog en 

fødevarepakke med blandt andet 
25 kilo ris, men også med små gaver 

til børnene, betalt af Children’s Missions 
givere.

 
C O N G O  B R A Z Z A V I L L E

I Congo Brazzaville distribuerede part-
nerorganisationen CFIP mad til 20 

familier på landet og 50 familier 
i Brazzaville. Fødevarepak-
kerne indeholdt ris, sukker, 

tomater, olie, sardiner og 
salt. Alle børn fik også kiks, 

slik, nødder og juice. Tak-
nemmeligheden blandt 

modtagerne var stor.

N I G E R I A
I Nigeria uddelte 
Child ren’s Mission 
julegaver i for-
bindelse med to 
julefejringer arran-
geret af partneror-
ganisationen Flep. 
529 børn deltog. 
De legede, dansede, 
plantede træer og ma-
lede vægge sammen med 
teamet fra Flep . Alle børn 
fik en julegave med legetøj, 
blyanter, viskelæder, lineal, 
kiks, slik og sodavand.
 
K E N Y A
I det tørkeramte Kajiado, 
Kenya, modtog 1.500 ma-
sai-familier fødevarepakker. 
Maden blev delt ud til nødli-
dende to forskellige steder.

På Children’s Missions 
skole i Lokichoggio, 
Kenya, uddelte part-
nerorganisationen 
Ledo fødevarepakker 
med bønner, mel, 
sukker og madolie til 
udsatte familier i forbin-
delse med en julefejring.

Også på Gift School i 
Mombasas slumkvar-
terer blev der uddelt 
fødevarepakker med 
majsmel og bønner. 
450 familier kom til 
julefesten, og tak-
nemmeligheden og 
glæden var stor.

Langvarig tørke rammer flere afrikanske lande hårdt, og mange 
familier kæmper hver dag for at få mad på bordet. I løbet af no

vember og december iværksatte Children’s Mission en stor hjælpe
indsats og delte mad ud til udsatte familier i flere lande.


