
Bestyrelsens skriftlige 

beretning 2016/17 
Et begivenhedsrigt år er gået – på godt og ondt.  

2016 blev året, hvor vi måtte sige farvel til Abraham. Abraham var i 2006 sammen med Lissi og Henning 

med til at tage initiativ til Etiopiens Børn, og det var ham, der skabte kontakten til Fikre og HAB. Med sin 

status i Etiopien og sit kendskab til både etiopisk og dansk kultur, var han en helt afgørende faktor for 

udviklingen af samarbejdet og for den rejse, både børnehjemmet og Etiopiens Børn har været på. Han vil 

blive husket for sin indsats, men endnu mere vil han blive husket for det åbne og empatiske menneske, han 

var. Han vil blive savnet. 

Efter et år uden en formel aftale har vi nu en ny kontrakt med stempler og underskrifter fra BOLSA (de 

sociale myndigheder) og HAB (Fikre). Vi har lagt vægt på at præcisere de tre parters forpligtelser og 

tilsvarende ret til at ophæve kontrakten, hvis en af parterne ikke lever op til sine forpligtelser. Desuden 

sender vi fremover penge derned fire gange om året i stedet for to.  

Børnehjemmet 

Kontraktunderskrivelsen foregik i forbindelse med formandens besøg på børnehjemmet i september. 

Besøget bød også på en god snak med HAB’s ansatte og ikke mindst nogle dejlig timer sammen med 

børnene. Lego var så venlige at donere en stor kasse med klodser, og meget hurtigt var der gang i de store 

byggeprojekter. Også i Etiopien er det legetøj, der sætter gang i både fantasi og kreativitet. Børnene trives, 

og mange af dem klarer sig rigtig godt i skolen. Det er dog vigtigt fortsat at gøre Fikre opmærksom på, at 

faguddannelser er lige så gode og vigtige som universitetsuddannelser. 

Besøget viste også, at der er to problemstillinger, vi kommer til at forholde os til fremadrettet: 

- Flere børn under 5 år 

- Flere børn med forskellige handicaps. Lige nu er der bl.a. fem blinde unge på børnehjemmet. 

Da der ikke er råd til at ansætte flere Mothers/social arbejdere, kræver det mere af de børn/unge, der bor 

på hjemmet. Lige nu er de meget hjælpsomme og opmærksomme, men bliver det for stor en belastning, 

kan det risikere at skabe konflikter. Mehretab (Abrahams nevø) er opmærksom på problemet og taler med 

Fikre om det. 

I julebrevet efterlyste vi sponsorer til en dreng, der har sukkersyge og ikke fik den nødvendig insulin. Det er 

lykkedes at finde de ekstra penge og få lavet en aftale, så vi sikrer, at han får den nødvendig hjælp. Han 

sender mange hilsner og tak. I det hele taget er der en stor taknemlighed hos børnene. Vi har en god 

kommunikation med flere af de unge, der nu er flyttet og klarer sig selv. De er meget bevidste om den 

betydning, vores hjælp har haft. 

I forhold til selve hjemmet har vi fået penge fra Kana Fonden og Erik Thunes Legat til at færdiggøre deres 

Tutorial room og renovere senge m.m. På vores opfordring har børnene selv været med til at male sengene. 

Kostalden bliver lejet ud til lokale bønder, der skal på markedet med deres dyr. Så langt om længe synes 

den bygning at give penge i kassen. Haven er der fortsat gang i. Der er en del frugttræer, og der er blevet 

sat kartofler og bladbeder. Mehretab forsøger med sin faglige baggrund (Jordbrug) at holde Fikre til ilden. 

 



Aktiviteter i Danmark 

I vores egen verden har vi haft tre forskellige aktiviteter i løbet af det sidste år. I foråret arrangerede vi en 

indendørs fodboldturnering i Gamle Valbyhal. Det var en meget vellykket dag med høj humør, sved på 

panden og gode snakke. Arrangementet gave et overskud på 4067 kr. Vi håber at kunne gentage succesen i 

efteråret i samarbejde med Idrætsprojektet i Nørrebrohallen. 

I efteråret havde vi planlagt en jubilæumsfest. Det blev i stedet til en mindehøjtidelighed for Abraham. 

Etiopisk mad og gode snakke. Nogle timer lige efter Abrahams hoved. 

Til festen havde vi egentlig planlagt et bankospil. Det var lykkedes at få sponseret mange fine gaver. I stedet 

for bankospil valgt vi at lave et julelotteri med liveudtrækning på Facebook. Tak for den store opbakning og 

ikke mindst tak de vores sponsorer. Lotteriet indbragte  6200 kr.  

I januar holdt vi medlemsmøde.  Her fortalte Stine Presutti Witt om sit besøg i Etiopien og sin medvirken i 

et forskningsprojektet, der skal være med til øge udnyttelsen af kamelmælk. Et spændende og anderledes 

oplæg.  

Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder. Desuden har der været møder i mindre grupper (udvalg) om 

fondsansøgninger, fodboldturnering og ny kontrakt. 

Foreningen har lige nu 312 medlemmer. Det betyder, at vi også i det kommende år lever op til kravene i 

forhold til at være fradragsberettigede. Der er fortsat en kerne af faste bidragsydere, mens der i 

medlemsskaren er en løbende udskiftning. Vi må derfor erkende, at det ikke er lykkedes for os at leve op til 

ønsket om både at øge antallet af medlemmer og antallet af bidragsydere.  

Til alle jer, der har været med det forløbne år, skal der lyde et stort TAK. Både fra os i bestyrelsen og ikke 

mindst fra børnene i Mekele. 


