
BørnSulter

Skal vi ikke hjælpe dem?
Solen er stået op. 
Vi ved det, fordi vi ser dens lys. 
Omend den endnu selv er skjult 
bag bakketoppen, er lyset beviset 
for dens komme.  

BørnSulter handler om at 
forstærke lyset.

100 % ubeskåret nødhjælp

INDHOLD 
Tanzania 

Nyt skoleprojekt i Masailandet 
Børnehjemmet Rehema Home 

Skoleprojekt i Tanga og Arusha 

Nepal 
Hjælp til jordskælvsofrene 

Epicenter 
Beloved Children Home



Tanzania

På turen til Tanzania i november mødte vi masaierne i 
Losinmigori. De fattigste mennesker vi har mødt hidtil i 
Tanzania. Området, de bor i, er faktisk ubeboeligt. Et 
landskab fyldt med sorte lavasten og en markant lugt  
af svovl. Træer og buske er afsvedne, og i regntiden 
kommer der ofte elefanter, bøfler og løver forbi.  
Deres lerhytter, også kaldet bumaer, ligger i små  
klynger spredt over hele området. 

Deres vandforsyning kommer fra bjergene, men har ikke 
fungeret i lang tid, da regeringen ikke prioriterer at hjælpe 
dem. Det tager derfor kvinderne 8 timer at hente vand fra 
den nærmeste sø. En pige viste mig en kop med brunt og 
grumset vand, inden hun drak det. Udover vandet lever 
de af ugali, som de spiser 1-2 gange om dagen. En 
klistret masse bestående af majsmel og vand. 


 
Mødet med disse mennesker gjorde et uudsletteligt 
indtryk. Da jeg besøgte deres hytter, så jeg, at børnene 
sover på tomme majssække - ingen madrasser og ingen 
puder at putte sig med. Det var så usselt og trøstesløst, 
at det blev besluttet, at de alle skulle have madrasser, 
puder, tæpper og myggenet.


 
Efter den beslutning lyste alle i de fire store familier, som 
boede i denne buma, op i et bredt smil. Mange andre har 
dog brug for det samme, så har man lyst til at give en 
familie madrasser og tæpper, kan man indsætte en gave 
på nødhjælpskontoen og mærke ‘masaierne’.


BørnSulter starter ny skole i Tanzania  



Senere ankom vi til det eneste hus, der var i hele 
området. Der sad 60 små masaibørn ved træpulte og 
ventede på at se disse ‘hvide mennesker, som Gud havde 
skabt uden hud’. Børnene var tavse og matte i deres 
blikke, og først da de så bamserne og deres første 
slikkepind nogensinde, spredte der sig små 
forventningsfulde smil rundt i lokalet. 


Høvdingen fortalte, hvordan de forgæves havde forsøgt at 
få regeringen til at hjælpe dem med at starte en skole for 
de 3-8 årige, da de små ikke kan klare at gå den lange tur 
på to timer hver vej i stegende hede til regeringsskolen. I 

forvejen er de underernærede og får kun lidt væske eller 
vælling om morgenen. Da stammen ikke taler swahili, det 
officielle sprog i Tanzania, bliver de hurtigt isoleret som 
gruppe, og pigerne ender med blot at føde børn og 
drengene med at vogte dyr. De ønsker sig inderligt at 
kunne komme i skole og dermed få en bedre fremtid.


BørnSulter har derfor besluttet at opstarte en skole på 
stedet. I første omgang for ca. 80 børn. Vi vil sørge for 
lærerlønninger og skolematerialer samt et måltid mad, 
mens de er i skole.

      Barmhjertighedens hjem 
REHEMA home i Tanzania er 
fyldt til randen med glæde. Det 
dejlige hus og den store grund 
danner rammen om 
forældreløse børn, som fylder 
huset med højt humør, pigefnis 
og spontan jubel.  

       Børnenes livskvalitet er høj og 
står i skærende kontrast til 
tilstanden hos de masaibørn, 
jeg netop har besøgt. Børnene 
er meget frie, humoristiske og 
nyder hinandens selskab. Den 
tryghed, der skabes i et barn, 
når det favnes og elskes af 
voksne, er fantastisk at være 
vidne til.  

       Deres ‘mor og far’ samt de to 
mamaer på hjemmet, som 
hjælper til med dagligdagens 
opgaver, får mange kram og 
kys hver eneste dag. Takket 

være midler fra en pulje under 
kulturministeriet er det muligt at 
købe alt det, som hjemmet 
mangler af inventar. Først og 
fremmest senge til de nye børn, 
skabe, maling, myggenet, 
puder, tæpper osv.  

       Tre nye drenge er netop flyttet 
ind på hjemmet. Ricard og 
Normans mor er dødeligt syg af 
aids, og de har levet i stor 
ængstelse for moderens død. 
De havde talt om at løbe væk, 
så moderen kunne få den lille 
smule mad, de havde, så hun i 
det mindste ikke skulle sulte.  

       ‘Alle er ligeglade med, om vi 
lever eller dør’ fortalte Ricard. 
De to drenge har også forsøgt 
at tage sig af deres nevø, Ek på 
to år, som hans unge mor ikke 
ville have og satte på gaden. 
Drengene og ikke mindst 

moderen er lykkelige for, at 
drengene har fået et nyt hjem, 
som betyder, at de nu ikke 
længere behøver frygte for 
fremtiden.  

       Yderligere tre børn og deres 
aidssyge mor er netop flyttet 
ind i gæstehuset ved hjemmet. 
Læs mere om dem på næste 
side.  

       Alle seks børn mangler faddere, 
og vi håber, at det er dig - eller 
måske en, du kender - som vil 
være med til at sikre deres 
fremtid. Det koster 200 kr. om 
måneden, Pengene går til at 
dække nogle af de 
omkostninger, der er forbundet 
med at bo på hjemmet, samt 
skolegang. Beløbet går som al 
anden nødhjælp 100 % 
ubeskåret.  

Rehema Home 



Arusha  
Børnene fra Arusha slumområde, som kommer i Sinaiskolen,  
er en livlig og glad flok. Børnene møder glade op i skolen, 
hvor de lærer at læse, regne og skrive. Børnene elsker 
desuden at synge og lege og laver mange aktiviteter. Et af 
højdepunkterne for alle børnene er dagens kop vælling, som 
gør godt, når man kun får mad to gange om dagen. 


BørnSulter har på hjerte at skabe mere oplysning og udbrede 
forståelsen for børns rettigheder, da det er en af de vigtigste 
veje til at skabe bedre vilkår for børn. Derfor er det også en 
høj prioritet i både skolearbejde og børnehjemsarbejde. 


Basal viden om børneopdragelse og sundhedskurser er også 
afgørende kundskaber, som alle, der arbejder med de børn, 
BørnSulter hjælper, skal oplæres i. 

I kystbyen Tanga driver BørnSulter også en 
skole. Her var vi med til indvielsen af deres 
nye skolebygning. Gensynet med børnene 
var en stor glæde, og vi blev taget hjerteligt 
imod af 167 jublende børn og deres 
taknemmelige lærere.  

Skolen er beliggende i byens største 
slumområde, og langt de fleste af børnene 
kommer fra dette område. Vi besøgte 
senere på dagen nogle af de familier, som  

sender deres børn til skolen. Et af disse 
besøg gik jeg grædende fra. I et mørkt, 
lerklinet rum sad der på en beskidt og slidt 
madras en meget aidssyg mor og fortalte 
mig sin situation. Faderen var fornyligt død, 
og hun måtte nu forsørge sin baby og to 
drenge på 4 og 5 år.  

Jeg så, hvordan hun havde forsøgt at lave 
en ble ud af en gammel plasticpose og et 
stykke cowboystof. Babyen var syg, og 
hun vidste ikke, hvad hun fejlede. Dog er 
ingen af børnene aidssyge. Hun havde intet 

mad, og børnene ingen fremtid, og vi 
besluttede efter en samtale med hende at 
tage hende og hendes tre børn med til 
Rehema home. Her er der et gæstehus, 
som hun kan bo i med sine børn.  

På den måde kan BørnSulter være med til 
at drage omsorg for denne hårdt ramte 
familie. Nu får de mad nok, lægehjælp og 
børnene skolegang.  

Disse tre børn mangler vi også faddere til.  

Indvielsen af den nye skolebygning var en festdag i børnehøjde! En pulje under kulturministeriet har bidraget med ca.  
40.000 kr. til opførslen. Børnene er de første i deres familier, der i generationer kommer i skole, så også forældrene  
til de mange børn må omstille sig på, at deres børn skal uddannes. Viden idag forandrer imorgen.  



  Under vores besøg i Nepal 
lykkedes det at besøge alle 
de fadderfamilier fra 
Kathmandu, som er hårdt 
ramte af jordskælvet i april. 
Her mødte os familier, som 
kæmper for at få livet til at 
hænge sammen.  

   Disse familier har været nødsaget 
til at flytte i midlertidige boliger 
opført af blik og træ, da deres 
lejede værelser lå i bygninger, som 
var beskadigede af rystelserne. 
Mange har lånt til at købe  

   materialer og leaset et stykke jord, 
hvor de kan opføre et blikskur. 
Tvunget ud i dette, fordi de stort 
set ingen hjælp modtager fra 
regeringen, er deres fattigdom kun 
blevet forværret.  

   Vi fik arrangeret et besøg hos alle 
familierne for at besigtige deres 
situation. Her måtte vi lytte til 
mange hjerteskærende historier.   

   Efter at vi havde set og hørt om 
deres situation, fik de hver især 
uddelt nødhjælp, eftersom deres 
behov var. Da vi kom igen dagen 
efter, havde de alle købt det, de 
havde allermest brug for: mad, 

tæpper, madrasser, senge, 
brænde, køkkenudstyr, 
gascylindre, tøj etc. Enkelte af 
familierne fik også penge til at 
købe materialer til at tætne deres 
hjem, så regn og blæst kan holdes 
ude. 

   Hvilken trøst det bragte for disse 
mange familier. Nu kan de gå 
vinteren i møde velvidende, at 
ingen kommer til at fryse og med 
muligheden for at lave et måltid 
varm mad.  

Under besøget i Nepal besøgte vi de fadderfamilier, som var hårdest ramt af jordskælvet. Vi fik lyttet til deres behov og hjulpet 
dem. Vi iværksatte også en plan for en større hjælpeindsats i to af de områder, som lå nærmest jordskælvets epicenter.

Hjælp til jordskælvsofrene
Nepal



Siden jordskælvet i april har ingen endnu modtaget hjælp fra den internationale hjælpefond, som samlede mere end 25 mia. 
ind på verdensplan. Årsagen er, at man internt i Nepal ikke kan blive enige om, hvem der skal bestyre pengene. Da vi besøgte 
de fadderbørn og familier, som er hårdt ramt, vakte det selvfølgelig stor glæde og taknemlighed over at blive hjulpet. 

Familien her har faddere til deres børn, og moren og faren arbejder dette sted, som producerer kobbertråde. Siden 
jordskælvet har de også boet på et værelse på fabrikken, da deres lejede værelse blev ubeboeligt. De tjener ca. 400 kr. om 
måneden hver. Seks dage om ugen og ti timer om dagen. Selvom situationen virker håbløs, glæder de sig over, at deres børn 
kan komme i skole nu, og at der i det mindste er en bedre fremtid for dem. 


Stor var deres glæde over at have fået penge til at købe en ny madras, seng, tæpper, mad og en gascylinder. 



Jordskælvets epicenter lå ca. 150 km. fra Kathmandu, og 
BørnSulter har via sine kontakter i Kathmandu kontakt med 
flere kirker i disse områder, som vil være behjælpelige med 
distribueringen af nødhjælp til de hårdest ramte mennesker. 

BørnSulter har uddelt nødhjælp for mere end 350.000 kr. til 
hjælp for jordskælvsofrene, og vi er glade for, at vi kan nå de 
mennesker, som er hårdest ramt af katastrofen. Det er en 
gave, at BørnSulters bestyrelse i Nepal, har relationer i disse 
områder, da det betyder, at vi kan være meget præcise med 
uddelingen af nødhjælpen. Sådan sikrer vi os, at det er de 
rigtige mennesker, som får del i hjælpen. Nødhjælpen vil 
fordeles efter hvilke familier, der har de største behov.  

Fattigdommen i epicentrets områder er kolossal, og 
behovene er nærmest uendelige. Eftersom mange huse og 
hytter er beskadigede, er der akut brug for blikplader til at 
reparere disse, inden vinteren sætter ind. Nødhjælpen består 
derudover primært af mad, tøj, tæpper, gasapparater og 
madrasser.  

En stor tak til alle, som har været med til at sørge for, at 
disse mennesker bliver mødt med den omsorg, som de ikke 
har mødt andre steder. Hvis du ønsker at sørge for, at endnu 
flere får hjælp i disse områder, kan du indsætte din støtte på 
nødhjælpskontoen og mærk indbetalingen ‘jordskælv’.  

BørnSulter prioriterer at hjælpe de kristne i Nepal, fordi det 
at tilhøre denne minoritetsgruppe gør, at man må tage 
plads i bunden af samfundet. Selv dyrene behandles ofte 
bedre. Årsagen er den forbandelse, som kastesystemet 
skaber i en kultur, som lærer mennesker, at ikke alle 
mennesker er lige værdige. At nogle er født og bestemt til 
at trædes på. Dette umenneskelige læresystem har store 
omkostninger for dem, som regnes uden værdi. 

Derfor sørger vi for særligt at tilgodese dem, der forfølges 
og undertrykkes. Derfor er det også en glæde at have 
ansat både hinduer og kristne fra bunden af 
kastesystemet. Det sender nemlig  et signal til det 

omkringliggende samfund, heriblandt de ansattes familier, 
at det en dag vil være nogle af de mest foragtede i denne 
verden, der vil få tildelt hæderspladsen, når der bliver 
indbudt til festmåltid.   

BørnSulters arbejde er på mange måder et forsøg på at 
skabe en forsmag på denne dag. En deltagelse i en 
virkelighed, der er meget større, end vi aner.  

EPICENTER 



Beloved Children Home  
Børnene på familiehjemmet i Nepal er ved at blive store. Det betyder, at drømme for fremtiden begynder at tage form. 
Under vores tur til Nepal i oktober boede vi, som altid, på hjemmet og havde en fantastisk tid, hvor vi fik lov til at 
komme tættere på dem. Efterhånden er mange børn ved at nå en alder, hvor vi skal til at tænke på deres udslusning til 
et liv uden for hjemmet. Vi har derfor besluttet at lave et udslusningssted i første omgang for de piger, som er færdige 
med grundskolen og skal videre i uddannelsessystemet. BørnSulter ønsker at leje en etage i et hus, og her skal de så 
bo med vores medarbejder Binu, som hidtil også har boet på Beloved Children Home. 

     Planen er, at de første børn flytter til foråret, når vi har fundet et godt sted. Vi håber, at denne overgang vil ruste dem til 
selvstændighed, og at al den kærlighed og omsorg, der er lagt ned i dem, vil præge dem resten af livet.  

     Har du hjerte for, at udslusningen bliver en succes, kan du blive protektor for dette sted og være med til, at overgangen 
lykkes for disse børn. Beløbet, du vælger at støtte med månedligt, er op til dig. 

     Hvis du ønsker at give dit fadderbarn en julegave i år eller en gave, vi kan bruge til de fattigste børn, skal du indsætte 
pengene på nødhjælpskontoen og mærke den ‘julegave’. BørnSulter ønsker alle en jul fyldt med glæde og fred og 
glæder os til samarbejdet i det nye år.  

     Solen er stået op. Lad os forstærke lyset. 

BørnSulter  

100 % ubeskåret nødhjælp  

Vesterskoven 8 — DK-9550 Mariager                    
MAIL: dk@bornsulter.dk  
WEB: www.bornsulter.dk 
Nødhjælpskonto: 3708 3708059188  
Administrationskonto: 3708 3708059218  
MobilePay: 2617 3571 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