
Etiopiens Børn 

Referat af bestyrelsesmøde den 27. september 2016 

 

 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt 

2. Medlemmer og økonomi 

Der er 174.000,- på kontoen, incl. bevillinger fra fondsansøgninger. 

Der er ikke kommet nye medlemmer, 

3. Bestyrelsesformandens besøg i børnehjemmet 

Gunvor Vestergaard, formand for bestyrelsen, besøgte børnehjemmet i 5 dage i september. Overordnet 

set er kom Gunvor hjem med en positiv fornemmelse. Børnene ser ud til at trives og have det godt og 

der er kommet gode nye medarbejdes, der kan engelske, således at kommunikationen forbedres 

fremover. Haven dyrkes således, at der skaffes noget varieret mad til børnene og der er blevet 

underskrevet en ny kontrakt.  

Nedenfor uddybes nogle af de væsentligste punkter: 

 Børnene. Det ser stadig ud til, at børnene trives og har det godt, ikke mindst at de er gode og 

hjælpsomme over for hinanden. Mange af børnene klarer sig særdeles godt i skolen eller på de 

uddannelsesinstitution, de er på. Der er kommet en del nye børn til, både små børn på 3-6 år (nok 

fordi der er lukket for adoptioner i Etiopien) og ældre børn på 15 år og op efter. Listen over børnene 

er ved at blive ajourført. Antallet af gadebørn falder i Mekele (Eritreakrigen ligger efterhånden en 

del år tilbage). 

 Der står lige nu 3 børn og venter på at få en plads på børnehjemmet. 

 En del af de ældre børn er i gang med en videre uddannelse, både på college, universitet, men også 

faglige uddannelser.  

 10 af de unge ”hænger” dog lidt, bl.a. fordi der ikke er midler til at støtte deres udslusning. 2 af dem 

er i gang med en faglig oplæring 

 4 unge er kommet i arbejde eller har selv startet virksomhed og på den måde blevet i stand til at 

klare sig selv 

 6- 8 af børnene lider af forskellige former for fysisk eller mentalt handicap. Der er en blind dreng, 

han er dygtig og klarer sig uddannelsesmæssigt godt. Der er en dreng, der er lettere 

udviklingshæmmet. Der er en drenge der halter kraftigt, en pige med ben-proteser og en diabetiker. 

Desuden er der et par stykker af dem, der har været længe på børnehjemmet, der har nogle 

mentale problemer. Der bliver ikke umiddelbart gjort noget for dem, men de synes at trives fint med 

de øvrige børn/unge. Problemet kan være de langsigtede perspektiver 



 Gunvor havde en del Lego med til børnehjemmet, som børnene tog i mod med stor kreativitet og 

glæde. Gunvor lærte også nogle af børnene at strikke, hvilket de gik i gang med stor iver. 

 De ”gamle” børn kommer fortsat ofte forbi og hjælper til hvor de kan. Ikke mindst de 

sygeplejeuddannede gør stor gavn, når nogle af børnene er syge. 

 Medarbejdere. Der er kommet flere nye medarbejdere på børnehjemmet herunder en ny 

bogholder/administrator, der kan engelsk, hvilket kan forbedre vores kommunikation med 

børnehjemmet, en ny ”mother” for pigerne og de små børn, hvilket er særligt godt da der er 

kommet flere små børn til børnehjemmet samt en ny ”father”, der også kan engelsk. Han er selv 

vokset op på børnehjemmet og har en bachelor grad i sociologi. Der er i dag færre medarbejdere 

end tidligere, men de lader til at have fundet ind i et godt samarbejde og synes tilfredse med 

arbejdsforholdene. 

 Det skal også nævnes, at Etiopien Børns kontaktperson i Mekele, Mehretab (Abrahams nevø), var 

med til alle møder og hjalp godt til ved Gunvors besøg. Det har også givet ham en større indsigt i 

børnehjemmet og han vil helt sikkert fremover bliver en vigtig person i forhold til bestyrelsens 

kontakt til børnehjemmet. 

 Bygninger og installationer. Det mest negative ved besøget var, at Gunvor kunne konstatere, at en 

del af installationerne forfalder, herunder fx vaskene til tøjvask, køkkenet, sengene  mv. 

Bygningerne kunne også trænge til maling. Den bil, børnehjemmet har fået af et amerikansk 

adoptionsbureau er gået i stykker og står hen.   

 Have og landbrug. Haven bliver stadig dyrket, der var ved at blive sat kartofler, der er forskellig 

salat, spinat, en del majs, og guava m.m. Men ingen gulerødder. Desværre er der en del sejlive 

ukrudt i haven. Vores kontaktperson Mehretab ville sørge for, at børnehjemmet får hjælp til at 

bekæmpe det. Kostalden bliver lejet ud til lokale bønder, der bruger den til at have geder i. 

Hønseprojektet er lagt ned. Huset med melkværnene står ubrugt hen. 

 Fondsmidler. Gunvor meddelte børnehjemmet, at vi har modtaget midler fra nogle fonde, og bedt 

børnehjemmet sætte gang i at male sengene og købe nye bunde og madrasser.  Flere senge mangler 

madrasser, da de unge får deres madras med, når de forlader børnehjemmet. Så de har noget at 

starte op med. Desuden bad hun børnehjemmet skaffe nogle tilbud på at få gjort ”tutorial rooms” 

færdige.   

 Ny kontrakt. Der er underskrevet en ny kontrakt mellem HAB (den Etiopiske forening, der driver 

børnehjemmet), Bolsa (Socialministeriet i Tigray) og Etiopiens Børn. Kontrakten har enkelte, men 

vigtige ændringer, i forhold til den tidligere kontrakt. For det første er børnehjemmet forpligtet til at 

sende halvårlige sociale og økonomiske rapporter. Børnehjemmet modtager fremover penge 4 

gange årligt i stedet for to (således at beløbene ikke udhules af inflationen). Udover de nuværende 

principper om, at børnene skal være forældreløse, uden midler og uden familie blev det tilføjet, at 

børn, der er udstødt af deres familie også kan blive optaget på børnehjemmet. 

 Økonomi. Det er lykkedes for børnehjemmet at skaffe nogle få ekstra midler fra lokale donorer. 

4. Fest 

Vi holder en fest den 5 november, forskellige opgaver blev aftalt og fordelt: 



 Monica skaffer sponsorgaver 

 Claus skaffer ”bingo-udstyr” 

 Shewit har aftalt med ”kvinderne” at de laver mad 

 Gunvor sørger evt. for øl (ellers køber vi på dagen eller dagen inden) 

 Vin, sodavand mv. køber vi på dagen eller dagen inden 

 Claus skriver udkast til program 

 Shewit finder én, der kan introducere etiopisk dans 

 Monica spørger Ben & Jerrys om is 

 Claus (og gerne andre) spørger om nogen vil hjælpe med at rydde op 

 Shewit sørger for musik 

 

Programmet ser således ud 

Kl. 16:00. Dørene åbnes 

Kl 16:30 – 18:00. Børnebingo og underholdning for børn 

Kl 18:00 – 20:00. Mad 

Kl 20:00 – 21:30. Voksenbingo 

Kl. 21.30 Etiopisk Dans med introduktion 

Kl. 24.00 Dørene lukkes 


