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Børn 
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Beloved Children  Nepal er navnet på den nye NGO, som er etable-
ret i Nepal. Navnet betyder ’de elskede børn´. BørnSulters bøn og 
håb er, at hvert eneste barn, som vokser op på dette hjem, må ople-
ve sig som den elskede. At dét må være børnenes dybeste identitet.  
 
Fremover vil familiehjemmet Morningstar Home også af praktiske 
årsager blive kaldt Beloved Children Home. Tina er landet for få da-
ge siden i DK og kan berette om en fantastisk indvielse af hjemmet -  
en ny start.   
 
Rammerne på hjemmet er ganske enkelt blevet fremragende. Haven 
er ikke længere et vildnis, men en skøn plet med køkkenhave, græs-
plæne og sportsbane. Her kan der leges, spilles badminton, bordten-
nis og basket. Indenfor glæder børnene sig over de fine gulvtæpper 
og gardiner, samt deres nye fjernsyn. Der er også lavet et studievæ-

relse med computere. Terassen er udstyret med fine borde med pa-
rasoller. Denne make-over af deres fysiske rammer er blevet mulig, 
fordi mennesker i Dk specifikt har bidraget til dette.Tak.  
 
 

UPDATE 

Oprettelsen af NGO i Nepal og indvielsen af familiehjemmet mar-
kerer også en ny start for BørnSulters arbejde i Nepal. Efter man-
ge måneders omstrukturering kan vi igen begynde at hjælpe flere 
børn ud af fattigdommens kvælertag.  
 
Vi har givet halvtidsansættelser til et par fattige enlige  mødre , 
som laver maden på hjemmet og gør rent. Vi besøgte den ene og 
hendes tre drenge. Et  lille  trist rum  med krakelerede, rå vægge; 
en seng, en gammel stol, en lille bænk og et par kommoder ud-
gjorde deres hjem. 
Der var en stor pla-
mage på væggen fra 
røgen over den lille 
betonplade, som ud-
gjorde deres køkken. 
Her er ikke noget 
HTH køkken, lige 
meget hvor meget 
man synes, man 
”fortjener det”, end 
ikke et bord og stole 
at spise ved.  
 
Jeg spurgte 
hende, hvor de 
sov alle sam-
men, hvortil de 
klappede på 
den hårde 
seng. Den 
store af drengene pegede ned på det grå 5 mm. tynde underlag, 
som lå på betongulvet, og forklarede, at han sov der. Snart vil vin-
terkulden fra betongulvet være ulidelig. Han er lige fyldt 14 år, men 
har i flere år måttet passe sine mindre brødre, lave morgenmad og 
følge dem i skole og passe dem igen efter skole, mens mor arbej-
der. Jeg regnede hurtigt ud, at den lille familie lever i ekstrem fat-
tigdom, for moderen har kun 2,90 kr. pr. dag pr. barn, som skal 
række til mad, tøj, sko, skole, læge og et hjem. I praksis umuligt, 
og ofte har hun ikke klaret at give dem nok mad. Deres lasede 
bukser, falmede bluser og klipklapper fortalte resten. 
 
Men den Gud, som har sendt os, vil også gøre det muligt at række 
ud og hjælpe denne lille familie. Hvis du vil være fadder til en af 
disse drenge, hører vi gerne fra dig.  

Beloved Children Home 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                         ”Se jeg gør alting nyt” 

Youth On Plane 
En af de medarbejdere, som BørnSulter har investeret mange ressourcer i, og som i dag har en lederrolle i BørnSulters arbejde i 
Nepal, har startet et teenagearbejde i Kathmandu, ’Youth On Planet’. Der er allerede opbygget en god frivillig stab omkring arbej-
det, som nu består af 13 unge mennesker fra forskellige kirker. De længes alle efter at se Nepals teenagere blive forvandlet til at 
blive de mennesker, de er skabt til at være.  
 
BørnSulter er gået ind i dette, fordi vi må erkende,  
at en af de største udfordringer i det nepalesiske  
samfund er at skabe en ansvarskultur.  
Alt for ofte har vi hørt den samme historie om fami- 
lier, som splittes, fordi den ene forælder ingen  
ansvar føler overfor ægtefælle og børn. Og børnene  
bliver altid de største tabere. Mange børn i  
BørnSulter-regi tilhører denne kategori.  
 
Youth On Planet fokuserer på Guds faderkærlighed 
- men ønsker at gøre mere end blot at tilbede Gud!  
BørnSulter drømmer om at se en generation af  
unge i Nepal, som lærer, at det at blive kristen ikke først og fremmest handler om at gå i kirke, men at blive sat i stand til at reflek-
tere Guds kærlighed -  først og fremmest overfor dem, der lever på bunden af samfundet. Gud rækker ofte sin udstrakte hånd 
først ud imod dem, som lever på margenen af samfundet.  Arbejdet drives fra øremærkede midler specifikt til dette. Du er velkom-
men til at indsætte en gave til arbejdet og mærke den ’YOP’.     

 

 



Tanzania Børnene trives på de skoler, som BørnSulter betaler driften af. På det øverste 

billede er det børnene fra havnebyen Tanga, hvor der nu er 130 børn, som får skolegang og mad. 
Nederst er det børnene fra Sinai Nursery School, som er beliggende i Arushas slumområde. Vi har 
besøgt begge steder flere gange og er imponerede over det stykke arbejde, som lærerne gør for bør-
nene. Midt på dagen har vi sørget for, at der er råd til at få frokost, da det for flere af børnene er det 
eneste rigtige måltid på dagen.   

For nylig skete der en tragisk ulykke hos en af vores partneres medarbejdere. Konen var ved at fylde olie 
på en lampe, som var gået ud under madlavningen, da den pludseligt eksploderede og forårsagede svæ-
re forbrændinger på hende selv og hendes to børn. Alle tre blev under stor smerte bragt til hospitalet 
samme aften. Moderen og datteren er fortsat indlagt, men deres lille dreng afgik ved døden pga. de svæ-
re forbrændinger. Hele familien er i dyb sorg. 
 
BørnSulter har besluttet at hjælpe familien og betale  noget af  hospitalsregningen, da de ingen mulighed 
ville have uden hjælp til at betale deres behandling. Da der er gået næsten to måneder siden ulykken, 
kan de nu spise og drikke, når de bliver madet. De får heller ikke væske gennem drop mere, men mode-
ren har stadig svært ved at forstå, at hun har mistet sin lille dreng.  
 

Selvom der er små fremskridt for begge to, er det endnu for tidligt at sige, hvornår de kan komme hjem. Endnu er der heller ikke overblik over 
størrelsen på den endelige hospitalsregning, men hvis du ønsker at hjælpe, kan du indbetale på nødhjælpskontoen og mærke den ’forbrændt’.   

Om jeg gav alle mine ejendele væk, om jeg ofrede mit liv 

for at få ære, men ikke havde kærlighed, da ville det intet 

gavne mig. Kærligheden er barmhjertig og venlig. 

Kærligheden er ikke misundelig, ikke pralende eller indbildsk. 

Den er ikke uanstændig eller selvisk. Den lader sig ikke ophidse 

og bærer ikke nag. Den sørger, hvis nogen lider 

uret, men glæder sig, når sandheden sejrer. 

Kærligheden holder altid fast. Den er fuld af tillid, forvent-

ning og udholdenhed. Kærligheden varer evigt.1. Korinterbrev kap. 13 

Der er tre blivende fundamenter: Tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden. 
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 MAILdk@bornsulter.dk 

  WEBwww.bornsulter.dk                                          
Nødhjælpskonto 3708 3708059188 

Administrationskonto 3708 3708059218 

BørnSulter er en godkendt, fradragsberettiget organisation, som arbejder for at hjælpe børn, som lever i ekstrem fattigdom. Vi har valgt at 
arbejde gratis og har ingen omkostninger til lokaler. Derfor kan vi sende nødhjælpen 100 % ubeskåret. BørnSulter har valgt at stå på denne 
verdens fattigste børns side  - ikke fordi behovene er enorme, eller fordi det er politisk korrekt, men fordi Gud gør det. BørnSulter er forankret 
i den tanke, at vi er skabte til at leve, så andre lykkes, gennem at  reflektere Guds godhed, barmhjertighed og retfærdighed.  
  

Mahima Niwas  er stadig fyldt til randen med pragtfulde og uforlignelige piger, 

som hver dag er en stor glæde for alle, som arbejder på stedet. Desværre er der en epidemi (Dengue-feber) i 
omløb i det område, hvor pigehjemmet er beliggende. Indtil videre er der fire piger, som har måttet en tur på hos-
pitalet, men de tre af dem er allerede udskrevet igen og er nu på specielle diæter.  
 
Når man ser på billederne her og besøger dem i Indien, er det nemt at glemme de baggrunde og vilkår, pigerne 
kommer fra. De fleste har levet i den dybeste fattigdom og kunne være blevet ofre for den omfattende trafficking, 
som stadig planlægges og udføres af afstumpede mennesker i de fattige og øde områder i Nepal og Indien.    
 
  

 

Vores håb kan ikke sættes til vores egne handlinger.  
Det er ikke vores opgave at redde verden - det er Gud, som redder verden.  

Eller rettere: Gud har reddet verden! 


