
Etiopiens Børn 

Bestyrelsesmøde 2. oktober 2014 – Referat. 

 

1. Godkendelse af referat fra 3. september 2014 

 Godkendt 

 

2. Status, økonomi mv. 

 Indestående på foreningens bankkonto: kr. 112.629,19 

 Antallet af medlemmer er det samme som sidst.  

 Kanafonden har bevilget kr. 25.000,- til madrasser, sengetøj mv.  Henning, Lissi og Claus arrangerer 

indkøb, når de besøger børnehjemmet. 

 Der er oprettet en foreningskonto i banken med cvr-nummer. 

 

3. Tesfays besøg på børnehjemmet 

Shewits far, Tesfay, har været på besøg på børnehjemmet to gange i august/september og kunne berette 

følgende: 

 Der er i øjeblikket 57 børn på børnehjemmet. 

 Tesfay havde interviewet de nye børn – Lissi har fået noterne til brug for stamoplysningerne om 

børnene.  Der er tale om 10 børn – 9 børn, der bor på børnehjemmet og et barn, der på anden måde er 

knyttet til hjemmet. De fleste er 7-11 år. Billederne, som Tesfay havde taget af børnene, var 

desværre gået tabt, da han havde mistet sin mobiltelefon.  Lissi, Henning og Claus sørger for nye 

billeder. 

 Tesfay fortalte om de  udslusede børn, og deres nuværende situation.  Samlet set har børnene det 

godt – de er enten i arbejde eller under uddannelse. De har alle fået 6500 birr i forbindelse med 

udslusningen.  Lissi, Henning og Claus vil forsøge at besøge nogle af de børn, der er flyttet ud. . 

 Madrasser, sengetøj mv. er i ringe forfatning (Vi har som nævnt fået penge fra Kana-fonden hertil) 

 Badeværelser, toiletter og køkken er i god stand 

 Tesfay havde gode nyheder vedr. madprojektet, idet han kunne fortælle, at der er gang i 

køkkenhaven. Han fortalte, at man ikke kan dyrke noget i sommermånederne pga. regn, men at de nu 

er gået i gang med dyrkning af forskellige grøntsager. 

 Der er 6 magre køer tilbage. De er for dyre at fodre og holde, derfor skal de sælges, som tidligere 

besluttet. Det kan være at børnehjemmet beholder en eller to af køerne. 

 Der er 55 kyllinger. De gamle er slagtet, nogle har børnene fået, andre er solgt. 

 Der står nogle ubrugte kornkværne på børnehjemmet, som er bevilget af den japanske ambassade. 

Der mangler strøm, derfor kan de ikke bruges.  Lissi, Henning og Claus undersøger, om det er 

muligt at etablere strøm. 

 Der er bygget et flot vagthus.   Lissi, Henning og Claus fotograferer det til Kanafonden. 

 Tesfay foreslog, at Lissi, Henning og Claus tager et møde med præsidenten og/eller socialministeren 

for provinsen Tigray.  

 



4. Gennemgang af papirer fra børnehjemmet 

 Punktet blev udsat 

 

5. Forberede besøg i Mekele 

Vi besluttede at Lissi, Henning og Claus skal: 

 Mødes med Fikre 

 Mødes med bestyrelsen for HAB 

 Mødes med præsidenten og/eller socialministeren for Tigrayprovinsen, hvis muligt 

På møderne drøftes følgende bl.a. 

o Økonomi, herunder høre Fikre, hvad der skal til for at økonomien som minimum hænger 

sammen 

o Adoptioner, herunder forklare bestyrelsens holdning 

o Fremtidige planer og projekter, herunder mulighed for strøm, fx via solceller 

o Vedligeholdelsesplaner 

o Børnenes deltagelse i det praktiske arbejde – hvorfor/hvorfor ikke? 

o Beskrive og drøfte minimumskrav for kommunikation (herunder økonomi, status vedr. 

børnene – se nedenfor), samt at det er et krav, at henvendelser besvares indenfor en kortere 

periode. Det beskrives også, at det er en klar forventning fra medlemmer, og at det er et 

spørgsmål om foreningens troværdighed og pålidelighed. Bestyrelsen prioriterer, at følgende 

basisoplysninger fra børnehjemmets ledelse bør foreligge: 

 Økonomi – gennemskuelig økonomi om selve børnehjemmet, dvs. regnskab og 

budget 

 Nyt om børnene – hvem er kommet til, hvem er udsluset, hvordan klarer de sig m.m. 

Herudover skal Lissi, Henning og Claus: 

 Fotografere de nye børn 

 Snakke med børnene om deres oplevelse af opholdet, herunder spørge de større børn om fremtids- 

og uddannelsesplaner 

 Besøge nogle af de udslusede børn, hvis muligt 

 Foretage en vurdering af mangler på børnehjemmet 

 Vurdere projekterne – dvs. køkken, have, husdyr mv.  

 Organisere køb af sengetøj mv. for de penge, som Kanafonden har bevilget. 

 Undersøge muligheder for at finde en ny kontaktperson i området, der har et vist kendskab til 

Danske forhold 

6 Evt. 

 Medlemsmødet holdes den 27. november (Invitation er sendt ud) 

 Der arbejdes på at holde en fest i foråret 2015 

 Nyt møde: 24. november kl. 19,30 hos Monica. 

 


