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EN
VANDRETUR
Undervejs. Men endnu ikke ankommet…
BørnSulter er som en vandretur. Ofte i uvejsomt terræn.
Intentionen er at opsøge det fortabte for at tilbyde det
et nyt liv. Så enkel en tanke og dog ofte på ingen måde
simpelt.
BørnSulters grundlæggende tanke er at hjælpe børn,
der lever i ekstrem fattigdom (under 2 dollars om
dagen). Børn som ikke blot er fattige, men så fattige at
de sulter. Intet barn behøver gøre det, fordi der er
rigeligt af ressourcer i verden. Ved siden af sult er det
vigtigste behov at være elsket. Et behov, som er meget
sværere at opfylde, fordi det kræver mennesker, som er
indstillet på at leve, så andre lykkes. De mennesker er
sjældne, fordi de fleste lever, så de selv lykkes. Vi har
erfaret, at det menneske, som selv har mødt Guds
uendelige kærlighed, er det eneste menneske, som
vedvarende formår at leve, så andre lykkes.
Derfor er BørnSulter også baseret på relation fremfor
religion. Relationen til Gud er afgørende for
kærlighedens kvalitet og holdbarhed.
Det er altid lettere at måle om børn er mætte, end om
de oplever sig som elskede. Noget man kun kan måle
ved at se barnet i øjnene - findes glæden og trygheden
der? Og er der en ny klang i deres stemmer?

Det betyder, at vi må stoppe op og reorientere os, men
aldrig vende om eller sætte os ned og give op.
Vi har erfaret, at det ofte også er sådan at følge og
relatere til Gud - han tilbyder ingen nøjagtige google
maps, så ethvert tjørnekrat og farlige stier kan undgåes,
men Han giver derimod dessiner undervejs. Hvis vi
ophører med at gå, bliver der også hurtigt stille.
8 millioner børn dør stadig hvert år af sult. Så er det
godt at minde hinanden om, at vi skal måle vores livstid
mod evighedens horisont - at livet her kun varer et kort
øjeblik, men at der venter en evighed bag denne
virkelighed. Så bliver det også mindre vigtigt at få
opfyldt alle sine behov nu og her, fordi der kommer en
dag, hvor de der elsker Gud, vil mættes for altid.
Imens fortsætter vandringen. Der er stadig flere, som
venter på at mættes, høre historien om, at de er
elskede og fastholdt i et evigt favntag, fordi der er en
horisont, som ikke ender, hvor solen går ned.
Det er håbet, vi kan deltage i, og dele med andre.

Carsten Anhøj
Daglig leder

At vandre til fods, i uvejsomt terræn, med et kompas i
hånden tager tid. Det tager også tid at elske
mennesker. Ind imellem går vi forkert, fordi vi aflæser
kompasset forkert.

BELOVED
CHILDREN

HOME

er BørnSulters
familiehjem i
Nepal. Her har
alle fundet ind i
favnen på en mor
og far og nye
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søskende.

Nepal
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• Beloved Children Home
• New Life Home
• Brothers Home
• Child Helpcare Programme
• Youth On Planet

FAMILIEHJEM OG UDSLUSNINGSHJEM
NEPAL

beloved

children home
Da BørnSulter begyndte i 2006,
var det vores primære vision at
starte familiehjem med 10-12
forældreløse børn på hvert hjem
og så ansætte en ‘mor og far’ til
at give børnene en tryg og
kærlig opvækst. Et hjem, som
sørgede for at tage hånd om
hele barnet, så både legeme,
sjæl og ånd blev næret.
I dag har vi erfaret, at forældre
godt kan rumme op til 20 børn
hvis der er andre, der tager sig
af de tidskrævende opgaver. Så
de har i dag en kok og
rengøringskvinde, der sørger for
disse ting.
Mange af børnene har vi taget
os af, fra de var helt små, og
BørnSulter har valgt at prioritere,
at disse børn får mulighed for at
blive hjulpet hele vejen igennem,

så de ikke slippes efter
grundskole (folkeskole), men
kommer videre på gymnasiet (og
videre på universitetet for de
børn, som har evner i den
retning). De, som er mere
praktisk begavede, hjælper vi til
at finde en egnet uddannelse.
Legeme, sjæl og ånd - disse tre
dele, som alle mennesker består
af, har vi gennem opvæksten på
hjemmet forsøgt at nære. Det
betyder, at kærligheden til Gud
har været ligeså naturlig en del
af hverdagen som kærligheden
og omsorgen for hinanden.
Efter at have fulgt børnene fra
små til i dag, hvor mange af de
første vi tog ind, er ved at være
voksne, er vi ikke et sekund i
tvivl - at opleve, hvordan et barn
kommer til at forstå sig selv som
elsket af en familie og af Gud, er
den mest vidunderlige proces i
hele livet.
For de fleste danskere er det en
naturlig tanke, at ethvert

menneske er dyrebart - men
dette er kun naturligt, fordi vores
kultur har afsmitning fra historien
om mennesket som skabt i
Guds billede og derfor uendeligt
værdifuldt. I Nepal findes en
radikalt anderledes kultur, tappet
fra hinduismens grundfortælling.
Her har det enkelte barn ingen
særlig værdi, og er det blevet
smidt på livets mødding af sine
forældre, er det selvforskyldt
pga. karmaloven. Det er den
grundfortælling, BørnSulter
udfordrer gennem arbejdet med
børnene.

Vidste du…
at BørnSulter har 8
ansatte i Nepal og 10
ansatte i Tanzania og 0
ansatte i Danmark?
Udover de lønnede
medarbejdere er der over
30 frivillige medarbejdere i
landene tilsammen.

New life & Brothers
home
Som årene er gået, og børnene
bliver store, har vi fundet ud af, at
der var behov for at lade dem
modnes og forberedes til et
selvstændigt liv uden for murene.
Derfor har vi oprettet to
udslusningshjem for disse børn.
Vi har lejet en etage i et stort hus
i nærheden af Beloved Children
Home, hvor pigerne bor
sammen. Det kalder vi New life
Home. Til drengene har vi lejet en
lejlighed, hvor de bor sammen.
Det kalder vi Brothers Home.
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Tanken er, at de skal lære at stå
på egne ben. I Nepal er det
meget normalt at blive gift som
teenager og aldrig lære at begå
sig uden for hjemmet. At bo
sammen her skal lære pigerne at
kunne begå sig i livet uden
nødvendigvis at være afhængig
af en mand.

Både piger og drenge skal være i
uddannelse, så de bliver i stand
til at tage ansvar for deres eget
liv og medansvar for det
samfund, de er en del af.
Flere af dem har studiejobs, så
de langsomt forstår, at der
kommer en dag, hvor de ikke
længere bliver forsørget.
BørnSulter har startet disse hjem
uden at have økonomisk
dækning for alle udgifter. Men
vort håb er, at nogle vil bidrage
økonomisk til at virkeliggøre den
fantastiske ide at bringe disse
børn helt igennem til ikke blot
selv at lykkes, men også selv at
blive mennesker, der lever så
andre lykkes. Sammen kan vi
gøre dem til verdens bedste
udslusningshjem, fyldt med
kærlighed og læring.

CHILD HELPCARE
NEPAL

Child helpcare programme

Fadderbørn i Nepal. Nødhjælp til de fattigste. Madhjælp.

Fattige familier

Huse til jordskælvsramte familier

BørnSulter har gennem årene fået kontakt med børn og
familier, som lever i ekstrem fattigdom, hvilket har givet os
mange muligheder for at bringe hjælp til dem, der mangler
alt. Mange børn har enten deres mor eller far, men lever
stadig i ekstrem fattigdom og mangler både mad og
skolegang. De børn har en dansk fadder, der betaler deres
mad og skolegang.

Et af de større nødhjælpsprojekter, BørnSulter iværksatte,
fandt sted i 2015, hvor Nepal blev ramt af et jordskælv med
store ødelæggelser til følge. Da vi i vores nepalesiske NGO
har kontakter i de to områder, hvor jordskælvets epicentre
var, kunne vi iværksætte en proces, som betød at BørnSulter
indsamlede 390.000 kr., penge, som blev formidlet direkte til
disse områder.

Ofte mangler disse familier helt basale fornødenheder udover
daglig mad, og vi har derfor ofte sørget for, at de kunne
købe gascylindere (til at lave mad), tøj, tæpper, madrasser,
køkkengrej mm.

For pengene er der bl.a. købt bliktage til ca. 250 huse til
dem, som mistede alt, og hvor der var akut behov for hjælp
inden vinteren. Mange af fadderfamilierne i Kathmandu fik
også akut hjælp i form af tøj, mad, gas, senge, madrasser,
tæpper og grej.

Hjælp til børnehjem for forældreløse
Vi er også i kontakt med andre børnehjem, som mangler
ressourcer, og vi hjælper derfor jævnligt med mad, varmt tøj,
puder, madrasser og tæpper at sove med.
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Julehjælp
I julen uddeles mad og andre fornødenheder i slumområder
og i en kirke til de fattigste kristne.

De faderløseDe fremmedeEnkerne
BørnSulter
må ofte prioritere midlernes
.
anvendelse, og vi prioriterer altid at hjælpe tre
grupper af mennesker først. De faderløse, de
fremmede og enkerne. Inspirationen til at fokusere
på disse grupperinger er, fordi bibelen nævner dem
ofte, som nogle Gud har en særlig omsorg for.
Den første gruppe er de forældreløse børn, som
næsten altid har behov for en dyb omfavnelse på
alle deres livsområder. At være et forældreløst barn
er et af de dybeste tab et menneske, kan opleve.
Her frarøves man ikke blot forsørgelse, men mister
også muligheden for at høre ordene ‘jeg elsker dig’,
som ofte afgør et barns videre livsforløb.
Den anden gruppe er de kasteløse, som oftest lever
i ekstrem fattigdom uden mulighed for at bedre
deres egne livsomstændigheder. Årsagen er, at
majoriteten af nepalesere er blevet bildt ind, at alle
mennesker fra fødslen er placeret i en bestemt

samfundsklasse af et guddommeligt forsyn. Så på
trods af at kastesystemet oﬃcielt er afskaﬀet,
opretholdes det stadig og holder mennesker i
fattigdommens forbandelse. Disse mennesker lever
ofte som ‘fremmede’ blandt deres egne, hvor selv
dyrene regnes som havende større værdi. Er du
kristen, er du også kasteløs.
Den tredje gruppe er enkerne. I en hinduistisk
kultur regnes kvinderne ikke ligeværdige med
mændene, og hvis man så ovenikøbet oplever at
blive forladt eller miste sin mand, er man ilde stedt.
Når en kultur vælger at gøre en samfundsgruppe
svag og hjælpeløs eller direkte undertrykke dem,
vækkes Guds omsorg. Det er den omsorg, som
BørnSulter ønsker at identificere og være
medarbejdere på.

YouthOnPlanet
Ungdomsarbejde i Kathmandu
YouthOnPlanet er et ungdomsfælleskab, som mødes en
gang om måneden til ungdomsmøde. Her deles
fællesskab med andre unge på tværs af mange skel. De
unge fra børnhjemmene elsker at komme her, hvor der
er plads til at tale om tro og dele liv. Nogle gange om
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året er de unge med på outreach, hvor de hjælper med
at planlægge og uddele nødhjælp blandt de fattigste.
BørnSulter tror på vigtigheden af dette arbejde, så de
unge trænes i at leve, så andre lykkes.

Tanzania
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• Rehema Home
• Selvhjælpscenter
• Losimingori skole

REHEMA

HOME
Rehema Home er et familiehjem i Tanzania, som BørnSulter opstartede i 2014.
Ægteparret Frank og Esther, som er ‘far og mor’ på hjemmet, kunne ikke selv få
børn. De bad inderligt om at blive forældre. Det er de blevet nu! Hjemmet er i
dag et sprudlende og glædesfyldt hjem fyldt med børn.

Børnene, som bor på Rehema
home, er primært forældreløse eller
børn, som har døende forældre.
Børnene har været igennem hver
sin sorgproces, hvor ængstelse og
utryghed var kendetegnende for
mange. Nogle har mistet deres
forældre på tragisk vis eller er blevet
forladt. Andre igen har måttet passe
deres dødssyge mor eller far. Ofte
har de oveni ikke fået mad nok og
ikke haft nogle, som kunne give
dem trøst.
At blive forældreløs i Tanzania
betyder, at barnet imødegår en
meget udsat tilværelse, da børns
rettigheder nedprioriteres.

Rehema Home er først og fremmest
en stor dejlig familie, hvor det at
blive elsket og høre til er afgørende
kvaliteter, BørnSulter sørger for.
Sådan kommer børnene hurtigt til at
se sig selv i et nyt lys - som
værdifulde, og at de hver især har
deres unikke personlighed, som
gives plads til udfoldelse.
Børnene vokser hurtigt i deres
tryghedsfølelse, som skabes ved
Frank og Esthers kærlighed, men
også Guds kærlighed, som de får
muligheden for at kende på
hjemmet. At træde ind i disse
fællesskaber betyder, at de aldrig
mere behøver at være alene.

Når vi betragter Rehema Home, ser
vi et fællesskab og en familie, som
rummer den faderløse og den
fremmede. Et vindue ind i en
virkelighed, som vi tror, glæder
Guds faderhjerte.
Ønsker du at være med til at bære
alle disse vidunderlige børn og
voksne, har du muligheden for at
blive fadder for et af børnene eller
protektor for hjemmet. Dermed er
du med til at sikre, at Rehema
Home forbliver en favn for de
forældreløse børn, som bor her!

Losimingori Masaierne

Hjælpen til disse masaier er en uvurderlig opmuntring
for dem - at nogen har set dem, at de er elskede og
værd at investere i.
BørnSulter mødte masaierne i Losimingori for første
gang i 2015. Her lever alle i det, man betegner ekstrem
fattigdom. De får hverken mad nok eller tilstrækkeligt
nærende. I perioder får de kun en kop majs alt efter,
hvad familien har.
Mange er derfor stærkt underernærede og får let
følgesygdomme, da de også drikker ufiltreret vand fra
de samme steder som de vilde dyr. Vandet er inficeret

og udgør en stor sundhedsrisiko. Deres boliger er
lerhytter, opført med mudder, kolort og grene.
Landskabet omkring dem domineres af tør lavajord,
som kun efterlader mulighed for enkelte buske og træer,
som lejlighedvist er grønne. Livet er med andre ord
skrøbeligt og barskt.
Manglen på nok regn sætter sit præg på den
sparsomme høst, de får af deres afgrøder. Hvis der

Vidste du…
at BørnSulter sender al
nødhjælp 100 % ubeskåret
og at du kan overføre din
gave via MobilePay 70747
kommer nok regn, kommer der ofte alt for meget på en
gang, og afgrøderne skylles væk. I tørkeperioderne
tager det op til otte timer at hente vand fra vandhuller,
som de tilmed må betale for at tage fra.
De dyr, som de vogter og lever af, lider selvfølgelig også
under tørkenen. Men alligevel er de afhængige af, at de
også overlever og får vand. Når kvæget mangler vand,
giver det også kun lidt mælk, og de får dermed ikke selv
den næring, som mælken indeholder.
Mange børn bliver kvæghyrder fra ganske små. De går
ofte, kun udstyret med deres kæp, i øde områder i
stegende hede. Her bliver nogle af og til ofre for de vilde
dyr.
Konsekvensen af manglende fremtidsudsigter er, at
pigerne ofte bliver giftet bort, mens de endnu er børn,

Antallet af børn, som får undervisning på skolen, som
BørnSulter nu står for, er vokset hastigt. Vi har ansat tre
meget dedikerede lærere til de ca. 100 børn, samt en
kok til at forberede et godt måltid midt på dagen. Et par
gange om ugen er måltidet udvidet med næringsrig
mad.
Tagrenderne på skolen sørger for, at der er vand nok
(for det meste) til rent drikkevand til børnene. Resultatet
kan aflæses i børnenes trivsel. Første gang vi mødte
børnene, var det en apatisk og mat flok børn, som

helt ned til fem års alderen. Alt sammen i familiens
desperation over ikke at kunne forsørge dem.
Det er derfor afgørende at der kan skabes muligheder
for disse børn for at komme i skole, og BørnSulter har
derfor istandsat en bygning i området, hvor der pt.
kommer ca. 100 børn i alderen 3-8 år. Forudsætningen
for indlæring er selvfølgelig også, at børnene er
tilstrækkeligt mætte til at kunne koncentrere sig om
undervisningen. Derfor satser BørnSulter på at tilbyde
begge dele.
Sideløbende satser vi på fremadrettet at ændre
forældrenes syn på børns vilkår, herunder børns
følelsesmæssige behov. Vi sørger for undervisning i
børneopdragelse og hvilke basale behov, børn har, både
fysisk og mentalt.

tydeligvis mistrivedes af mangel på næringsrig mad og
stimulering fra undervisning. Fra at det var en tavs,
snøftende og hostende flok børn, er det fantastisk at
besøge dem nu og opleve, at der synges og danses og
se en skov af hænder, som ivrigt ønsker at besvare
lærerens spørgsmål. Deres leg er også nu fyldt med
glæde. Tegn på at de bliver fyldt på, så de kan få
overskud til bare at være børn igen.
Tak til dig som gør det muligt for disse børn at skimte
en bedre fremtid.

Primary school?
Det, at skolen for disse 3-8 årige ,
ligger tæt på børnene, betyder at de
kommer i skole. Den nærmeste skole
ligger ellers to timers gåtur hver vej, en
tur i stegende hede og i fare for vilde
dyr. Nu kan de tage deres første
skoleår i trygge omgivelser, hvor de
bliver niveaudelt, og langt de fleste
gennemfører testen, som kræves for at
kunne avancere til primary school.
Vi drømmer om, at der er mennesker,
som kan se vigtigheden i, at vi bygger
en primary school her. Børnene kan
således fortsætte deres spæde
vandring mod en fremtid, hvor de kan
være med til at ændre vilkårene for de
næste generationer af børn på dette
sted.
Måske er det dig, som kan sørge for
disse ressourcer?

Selvhjælpscenter
For at understøtte skolen og børnene i dette område har
BørnSulter bygget et selvhjælpscenter, som skal danne rammen
og mulighederne, for at disse masaier på sigt kan blive
selvforsørgende og dermed blive uafhængige af midler fra
Danmark.

Centeret ligger på et stort stykke land, som BørnSulter har
erhvervet med det formål at dyrke jorden. Overskuddet fra centeret
skal bruges til at sikre masaibørnenes behov og udvikling i dette
område.
VI har allerede fået anlagt en stor sø, som skal være grundlaget for,
at der altid er vand nok til, at dette stykke af masailandet kan blive
en oase. Liv til liv.
Centeret skal desuden danne ramme for undervisning af
masaierne i, hvordan man dyrker de rette afgrøder og opstarter
produktioner. Dette vil forhåbentlig skabe en oplevelse af at mestre
eget liv og tage ansvar for egen forsørgelse. Sådan er det vort håb,
at hele familier vil indgydes nyt mod i en ellers meget trøstesløs
plet på jorden.
Vil du være med til, at alt dette lykkes, hører vi gerne fra dig.

BørnSulter er

En langvarig lydighed i den samme retning…
Fristelsen til at resignere under oplevelsen af, at det intet nytter, kender alle.
Så er det vigtigt at minde hinanden om, at vi intet formår i forhold til at få
noget til at gro - men at vi kan vælge at være trofaste med at så og vande.
Der er altid en bagside af arbejdet med verdens fattigste - alle dem, vi ikke
når. Men Gud kender dem og har set dem.
Det er i sidste ende ikke rækkevidden eller effektiviteten af vort arbejde,
som er afgørende, ligesom det heller ikke er beløbets størrelse, der afgør
de fattigstes skæbne. Det er Gud, der skaber vækst og mætter ud af det, vi
formår at bringe. Og deri ligger verdens håb - at Gud ingenting mangler.
NØDHJÆLPSKONTO: 3708 3708059188
ADMINISTRATIONSKONTO: 3708 3708059218

MobilePay: 70747

BørnSulter

dk@bornsulter.dk
www.bornsulter.dk

