
 

 

Vinterbrev 

1.februar 2012 

 

Kære alle medlemmer, donorer, sponsorer og venner. 

Med dette vinterbrev- og et forsinket godt nytår – sender vi sidste 

nyt fra foreningen ”Ethiopiens Børn”. 

 

Bestyrelsesrejse til Mekele 

Lige nu forbereder vi bestyrelsens besøg på børnehjemmet   

9. – 16.april 2012 

Vi har flere formål med besøget. 

Det er fire år siden vi var dernede første gang, og det er tid til at 

gøre status. 

Vi ved fra Abrahams halvårlige beretninger (som ligger på 

hjemmesiden) og de medfølgende dvd’er, at børnenes vilkår og 

børnehjemmets fysiske rammer er blevet markant forbedrede. 

Det skal vi sammen med Abraham, Fikre, de ansatte og børnene  

markere og glæde os over. 

Vi skal gennemgå budget og regnskabspraksis, opdatere viden om 

optagelse, ophold og udslusning af børnene, diskutere ønsker til 

fremtidig drift, tale med de voksne der har deres daglige gang på 

børnehjemmet, og med børnene om deres dagligdag og skolegang. 

Vi skal mødes med HAB, organisationen bag børnehjemmet, og 

drøfte muligheder for nye initiativer.  

Og tilsvarende skal vi mødes med repræsentanter for BOLSA, de 

sociale myndigheder i Mekele med hvem vi har kontrakt. 



Og så skal vi endelig rundt i byen, besøge andre NGO’er og 

organisationer som fx SOS- børnebyerne, hvor flere af børnene går 

i skole. 

Vi håber at vende tilbage med gode oplevelser, nye indtryk og 

ideer, vi vil videregive til jer i forbindelse med generalforsamlingen 

torsdag den 26. april kl. 18.00 på Københavns åbne 

Gymnasium, Sjælør Boulevard 133 i Valby. 

 

Vi betaler i øvrigt selv for rejsen – men har søgt tilskud dertil  

i Projektrådgivningen under Udenrigsministeriet. 

 

Medlemsrejse til Etiopien 12-23 oktober 2012 

Viktors Farmor har lavet et tilbud til os på 12 dage med helpension 

for i alt 17.900 som vi håber vil blive gennemført enten alene for 

medlemmer af foreningen ”Ethiopiens Børn” eller med deltagelse 

også af andre interesserede.  

Programmet omfatter den klassiske Etiopien rundrejse mod nord, 

og med et døgns ophold i Mekele og et besøg på børnehjemmet.  

Abraham vil tage imod i Addis Abeba og vil også være med i 

Mekele. 

Der er plads til flere medlemmer eller andre interesserede i 

grupperejsen (max 16 personer) – så tag gerne jeres naboer med. 

Det skal være snart, I melder jer til. 

Se mere om rejsen på hjemmesiden. I må også gerne kontakte 

Gunvor Vestergaard fra bestyrelsen for at høre mere om rejsen. 

Tlf.30265129 

 

Vor Frelsers Kirkes menighedsråd har nu for fjerde år i træk 

prioriteret vores forening og samlet ind til os ved en række 

gudstjenester i løbet af året – og i december måned fik vi en 

tredjedel af overskuddet ved ”Hymns From Ninevehs” koncert i 

kirken, i alt 7.752.kr i kraft af et fyldt kirkerum. 

Det glæder os meget. 

 



Vi mangler medlemmer. 

I danske bank har vi 203.384 kr. Så det største problem lige nu er 

vi er færre end det ønskede antal medlemmer (mindst 300).  

Vi tillader os derfor snart at sende mails ud til de af jer, der ikke 

har betalt medlemskab (100 kr.) inden for de sidste 12 måneder.  

Vi håber det blot er en forglemmelse. Der er flere, som har spurgt 

om de får en opkrævning eller om, hvornår de egentlig har betalt, 

så det kan tyde på forglemmelse hos en del. 

Reg.nr 3001 konto 3001655582 

Vi vil igen gerne opfordre jer til at lave en fast årlig indbetaling – I 

kan selv gøre det, hvis I har netbank eller I kan få jeres bank til at 

gøre det. Det koster ikke noget. 

Fra 2012 er det i øvrigt endnu mere fordelagtigt at støtte formål 

som vores rent skattemæssigt, idet alle bidrag helt ned til de første 

100 kr. kan trækkes fra i skat. 

Først og sidst: sørg for at hele familien, naboer og venner melder 

sig ind og betaler mindst 100 kr. om året.  På hjemmesiden ligger 

oplysningsmateriale på dansk og engelsk og foreningens 

kontonummer. 

  

Medlemsmødet  den 16. november var igen i år godt besøgt. 

Hovedemnet var ”mikrolån: forretning eller udviklingsværktøj”, som 

Flemming Kramp, en af grundlæggerne af andelskassen OIKOS og 

formand for dens repræsentantskab, talte engageret og nuanceret 

om. Flemming Kramp har boet i Afrika i 10 år, bl.a. i Etiopien og er 

tidligere generalsekretær i Dansk Missionsråd. 

Vi blev en del klogere på mikrolån som en mulighed for en forening 

som os – men vi blev ikke overbeviste, og vil i første omgang nøjes 

med at orientere os om brugen af dem i Mekele. 

 

Med venlig hilsen 

Jens Bencke 

Formand  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


