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Det er en enkel tanke at hjælpe de fattige. Men det er ikke simpelt. 
Vi har igennem de sidste 7 år fortalt mange historier, som indgyder håb. Om de børn, som har fået nyt perspektiv i deres 
liv, fordi de er blevet mødt med barmhjertighed og godhed. Hvis vi ikke fokuserer på håbene, ender mørket med at over-
mande os. Ethvert spinkelt håb, der fødes i verden, er en genspejling af ét altoverskyggende håb som er altings ophav og 
al skabnings fremtid.  
 
Virkeligheden er dog også, at de børn, som havde brug for at 
blive i omfavnelsen, til tider vælger den fra, fordi det frie liv 
trækker; at forældre, som skulle ville det bedste for deres 
børn, ikke kan overskue at tage de rette valg; at de, som er 
sat til at forvalte hjælpen til de mindste små, glemmer at de 
selv er tjenere og ikke dem, der skal betjenes; at samfundet 
selv modarbejder de fattigste, fordi de ingen værdi har i det 
store spil.  
 
Sjældent har vi fuld kontrol over de faktorer, der spiller ind, 
når man har valgt at række ud til de fattigste børn. Faktorer 
betinget af ydre omstændigheder, men også årsager inde fra 
mennesker selv – og endog fra dem, som selv hjælpes.  
 
Her handler det om ikke at lade frustrationen over, hvorfor det 
ikke lykkes at hjælpe netop dette specifikke barn, fylde alt og 
opgive. Hvis du og vi, som forsøger at række ud, tænkte så-
dan, ville al hjælp til de fattigste børn ende brat. Vi har lært 
meget gennem disse år, men sandheden er, at tillid er en af 
vores vigtigste ressourcer.  
 
Spørgsmålet er, om så hele verden bedrog og brød din tillid, 
ville du så stadig forsøge at genoprette den igen til andre 
mennesker? Hvis vi selv havde opfundet at skulle hjælpe de 
fattigste uden løn, ville vi havde resigneret. Men når man ikke 
er ude i eget ærinde, men sendt, er resignation ikke en mulig-
hed. Det er ikke BørnSulters mission at redde børn fra at leve 
kummerlige liv. Det er Guds. 
 

Forskellen er et skifte i fokus fra os 
selv som handlende, gørende noget 
på vegne af Gud i verden, til Gud som den handlende.  
 
’Dråberne i havet’ er ikke forgæves, fordi de peger frem mod en virkelighed, som en dag vil bryde igennem. Og måske synes det kun som dråber 
i vort perspektiv. Hvert barn, som hjælpes ud af fattigdommens jernbur, er et håbsfyldt tegn på en kommende virkelighed, hvor håbet ikke længe-
re er fragmentarisk, men fuldt og helt synligt. 
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Nepal I det sydøstlige Nepal er levevilkårene anderledes 

end hos de børn, som hjælpes i hovedstaden Kathmandu. Vi har 
derfor valgt at bruge vores medarbejderes kontakter i dette område 
til at finde børn, som har hårdt brug for hjælp til at få daglig mad og 
betale deres skolegang.  

Hvert barn her har sin egen historie, men fælles for dem alle er, at 
hverdagen er en kamp for at overleve. Maden laves over bål i husets 
ene hjørne, og vandet hentes fra brønde. Husene er simple og uden 
elektricitet. Mange får kun mad en til to gange om dagen og primært 
bestående af ris og lidt grønsager.  
 
Faderen til den familie (billederne), som nu får hjælp via faddere, 
arbejder i Indien som opvasker, da der er meget ringe muligheder 
for at få job i hele området. Hans beskedne løn rækker dog ikke til  

at forsørge familien. Moderen samler blade fra junglen, som sælges  
videre til en fabrik. På en god dag tjener hun 3 kr. Om vinteren har 
hun ikke denne mulighed, og familien får ikke mad hver dag i denne 
periode. Nogle af de store piger bor i perioder hos deres tante, som 
de hjælper med daglige gøremål.  
 

Hele familien nyder godt af fadder- 
skabet, hvor cirka halvdelen af  
støttebeløbet går til mad og den  
anden halvdel til skolegang.  
Har du lyst til at hjælpe børn og  
familier som denne, glæder vi os til  
at høre fra dig.  
 
 

Familier som denne lever i ekstrem fattigdom, og ved at støtte dem med fadderska-
ber er det ikke blot det enkelte barn, som oplever at blive hjulpet - men hele familien. 



Beloved Children Home  
Livet går sin gang på Beloved Children Home, og børnene 
trives i stor stil. De har netop været ude og købe nyt lege-
tøj og spil, så der er noget at tage sig til i sommerferien og 
de timer efter skoletid, der er til rådighed til leg og spil.  
 
Hjemmet har fået lavet en basket- og badmintonbane i 
baghaven og et bordtennis bord i gården samt indkøbt 
cykler og rulleskøjter, så børnene har alle muligheder for 
fysisk udfoldelse. Når man bor så mange sammen i ét 
stort hus, er det vigtigt at have mulighed for et frirum. 
 
Om få år når de første børn når en alder, hvor de afslutter 
deres grundskole og skal studere det, der svarer til gym-
nasiet, kaldet +2. 

 
Vores tanke er stadig at forsøge at rejse penge til et ud-
slusningssted, så overgangen fra barn til voksen bliver til 
at bære - specielt når man ikke har nogle forældre der kan 
støtte en. Hvis de havde et sted at bo, hvor de kunne støt-
te hinanden, mens de studerede og arbejdede, tror vi, at 
overgangen ville blive god for de fleste. 
 
Der er mange gode perspektiver i et udslusningssted, og 
vi har allerede gode relationer til et pigehjem i Kathmandu, 
som har gjort det samme med stor succes.  
 
Er du troende, må du gerne bede for børnene på hjemmet 
om, at de på alle måder må opleve at være omsluttet og 
favnet i kærlighed.  

 
 
Ultimo 2012 besluttede BørnSulters bestyrelse at ophøre med støtten til pigehjemmet, Mahima Niwas i Indien. Årsagen er, at det 
ikke har været muligt at få et acceptabelt samarbejde med dem, som driver pigehjemmet. Som organisation har vi ansvaret for, at 
de midler, vi sender ud, altid er gennemskuelige at følge i de regnskaber, som skal retur til os. Det betyder ikke, at vi beskylder 
dem for at snyde med midlerne, blot at vores krav til gennemskuelighed ikke er blevet honoreret, og derfor har vi valgt at fokusere 
på Nepal og Tanzania. 
 
Vi glæder os over, at vi har  haft mulighed for at formidle hjælp gennem årene til disse vidunderlige piger, så de får muligheden for 
at bryde den tunge skæbne, som ellers var deres vilkår. Ingen af pigerne risikerer at miste deres plads på hjemmet, eftersom leder-
ne af hjemmet allerede har etablerede støtterelationer i England og USA. Tak til alle fadderne til pigerne, som har givet trofast hver 
måned. 



 

 

Tanzania 
Skolen i Tanga har nu 140 børn, som hver dag møder op og får undervisning og et måltid mad midt på dagen. Skolen er et stort lys for alle 
familierne, som bor i området,.  
 
Denne kystby er umådelig fattig, og man fornemmer hurtigt byens stemning som døsig og opgivende. Næsten hele byen er muslimsk, og 
skolen er ikke bare et fagligt og intellektuelt lyspunkt. Mange af børnene, som går på denne skole, er også fra de fattigste muslimske famili-
er, som er glade for, at de kristne tilbyder deres børn gratis skolegang og et måltid mad. Et stort vidnesbyrd om deres trofasthed i at række 
ud og drage omsorg for deres lokalmiljø er denne skole og de lærere, som trofast møder op hver dag. 
 
Hver dag møder børnene op i kirken for at gå i skole, da kirke-
salen også anvendes til dette formål. Ingen andre bygninger er 
anvendelige. Bænkene rykkes til side, og tavler og puder fin-
des frem, for at børnene kan modtage deres undervisning. 
BørnSulter er glade for at kunne betale for driften af skolen, 
eftersom den er til stor velsignelse for et udsnit af de familier, 
som ikke har råd til andet. Deres børn har nu en fremtid trods 
fattigdommens begrænsninger.  
 
Præsten, som har arrangeret, at der kunne være skole her, har 
spurgt os, om de kan udvide arbejdet, da mange børn venter 
på også at få chancen. Vi har sagt til ham, at vi gerne så dette 
arbejde udvidet, men må prioritere midlerne, som er betroet 
BørnSulter. Hvad siger du? 
 
Sinajskolen er den anden skole, som BørnSulter betaler for 
driften af i Tanzania, og her kommer børnene på skift, da den 
også er vokset eksplosivt. I Arushas slumområde er der også 
her bygget en kirke, som anvendes til skolelokale for de mindste børn i slumområdet. 
 
På to forskellige tidspunkter - formiddag og eftermiddag - møder 45 børn ind hver gang og får deres daglige skolegang. Også her er der 
prioriteret at give børnene en skålfuld majsvælling - det eneste måltid nogle af børnene får denne dag!  
 
Tæt på Sinajskolen ligger det lille børnehjem, Pumziko, hvor kirkens præst har lejet et hus til nogle af de børn, som er blevet forældreløse. 
BørnSulter betaler husleje, mad og løbende udgifter. Herudover har vi sørget for midler, så huset kunne sættes i nogenlunde stand for bør-
nene at bo i.  
 
Udover Pumziko har BørnSulter støttet et andet lille børnehjem, som er drevet af nogle mennesker med stor kærlighed til de forældreløse 
børn.  
 
For hver dag, der går, glæder vi os samtidigt over, at masaierne lader til at have vand nok i deres sø, så de mange familier i masailandet i 
år endnu ikke har haft brug for nødhjælp i form af majs.   
 

 bornsulter.dk 100 % ubeskåret nødhjælp 

 

 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.   

Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling søndag den 26. maj kl. 15.00. For nærmere information kan du skrive eller ringe til os, hvis du påtænker at deltage. 


