
Bestyrelsens skriftlige beretning 2014-2015 

Endnu et spændende år i Etiopiens Børn er gået.  

Bestyrelsen tog hul på arbejdet med en snak om præmisser og mål for foreningens arbejde. Baggrunden var 

de senere års forsøg på at sætte større projekter i gang (have, høns m.m.). Det har vist sig rigtig svært. De 

igangsatte projekter vil blive fortsat, men fremover vil fokus være på de mere basale ting. Dvs. driften af 

børnehjemmet i Etiopien og medlems- og støttearbejdet i Danmark. For hver af de to overskrifter opstillede 

bestyrelsen en prioriteret liste over fokusområder. 

Driften af børnehjemmet: 

• Fokus på driften og økonomien 

• Eventuelle projektpenge skal gå til ting, der direkte kommer børnene til gode og afsluttede 

projekter 

• Indsatser og projekter skal foregår så ”Etiopiens- nært” som muligt, således at det støtter 

den lokale økonomi  – dvs. projekter udføres af lokale håndværkere, og varer skal købes 

lokalt 

Medlems- og støttearbejdet: 

• Der skal skaffes flere penge  

• Foreningen skal bygge på troværdighed og gennemskuelighed 

• Vi skal have et højt informationsniveau 

 

Besøg i Etiopien 

I 2014 har vi haft to besøg på børnehjemmet.  

På bestyrelsen foranledning besøgte Tesfay Desta børnehjemmet to gange i august og september.   

I november besøgte Lissi, Henning og Claus fra bestyrelsen børnehjemmet og kunne følge op på Tesfays 

besøg.  

Begge besøg har været med til at give et bedre billede af børnehjemmets situation og en opdatering på 

børnene, bygninger, projekter og økonomi. 

I forhold til bygningerne er det nu helt slut med blikhytter. Som de sidste har vagtmændene fået en 

ordentlig bygning at opholde sig i. Bygningen er lavet med støtte fra Kana-Fonden. Køkkenet og renovering 

af toiletter og badeforhold er blevet færdiggjort. 

Der er fortsat ønsker om at specialisere nogle af rummene. Bl.a. et værelse til lektielæsning og et lille 

sundhedsrum. 



Det kniber med at få børnehjemmets økonomi til at hænge sammen. Det skyldes både, at der er forsvundet 

indtægter fra adoptionsorganisationer, og at der fortsat er en høj inflation i Etiopien. Maden er det sted, 

hvor der lettest kan justeres, og det betyder, at børnene meget sjældent får kød.  

Det positive er, at vi nu får gennemskuelige budgetter og regnskaber fra børnehjemmet. Regnskabet bliver 

desuden revideret af en ekstern revisor. 

Børnene 

Der er lige nu 57 børn på børnehjemmet. At der ikke er flere børn, er bl.a. en konsekvens af den 

økonomiske situation. Til gengæld er andelen af piger vokset. Børnene passer deres skole og synes at trives. 

De deltager i et vist omfang i det praktiske arbejde på børnehjemmet. 

Det sidste år er en del unge blevet udsluset fra børnehjemmet. Det har været vigtigt for bestyrelsen at få 

informationer om deres videre færd. Tilbagemeldingen er at alle klarer sig godt, hvilket Lissi, Henning og 

Claus fik bekræftet under deres besøg. De er alle i stand til at klare sig selv, og der synes at være en god 

iværksætterkultur blandt dem. En har startet en internetcafé, to andre har en dvd-udlejningsbutik. Den 

senest udslusede har startet en virksomhed, der distribuerer flaskevand samtidig med at han færdiggør sin 

bachelor i management. 

Selv om de flytter fra børnehjemmet, forlader de det ikke. De er hinandens familie. De besøger ofte 

børnehjemmet, og de hjælper hinanden bedst muligt. De forsøger også at give noget igen. F.eks. Abay, der 

har boet på børnehjemmet, men nu har et godt job, havde i marts inviteret alle på middag (to får og 

sodavand). De vil gerne holde sammen og være gode forbilleder for de yngre børn.  

Ny kontaktperson 

Abraham har været en uvurderlig person i forhold til kontakten med børnehjemmet. Af flere forskellige 

grunde kan han ikke længere varetage den opgave. Det har haft stor prioritet i bestyrelsen at finde en ny 

kontaktperson, der kan være mellemmand mellem børnehjemmet og bestyrelsen.  

I forbindelse med Lissi, Henning og Claus’ besøg i Mekele, fik de mulighed for at hilse på Abrahams nevø 

Mehretab Haileselassie Yohalashet. Han er 33 år, har en master i agronomi og bor i Mekele. Han er gift og 

netop blevet far til en dreng. Han har sagt ja til at være kontaktperson for Etiopiens Børn.  

Bestyrelsen er rigtig glade for, at han har villet påtage sig opgaven. Både som person og i forhold til hans 

faglige kundskaber, ser vi det som et godt valg. Der er en god kommunikation mellem Mehretab og 

bestyrelsen, og det giver mulighed for løbende at få informationer fra Mekele. 

Projekter på børnehjemmet 

På generalforsamlingen i 2014 gav bestyrelsen udtryk for bekymring i forhold til ”Bedre mad”-projektet. 

Vores indtryk var, at der ikke rigtig blev gjort noget ved haven. Den bliver heller ikke dyrket helt så godt, 

som vi kunne tænke os, men der er gang i noget grøntsagsproduktion og kartofler. Det bekræftede begge 

besøg i efteråret og de seneste meldinger fra Mehretab. Både frugt og grøntsager bliver primært brugt til 

mad til børnene.  



Efter megen snak frem og tilbage er køerne langt om længe blevet solgt. Det har længe været et ønske fra 

bestyrelsen side, da de var en udgift for børnehjemmet og ikke bidrog synderligt til børnenes ernæring. 

I stedet er der blevet indkøbt 52 kyllinger (50 høns, 2 haner), som giver omkring 25 æg om dagen. Æggene 

bliver primært solgt, og pengene brugt til andre fødevarer. Mehretabs vurdering er, at det vil være en 

fordel at fordoble antallet, både i forhold til æg- og kødproduktion. Høns er betydelig billigere i drift end 

køer, men kræver omhyggelig sundhedscheck 

En bevilling fra Kana Fonden på  25.000 kr er blevet brugt til indkøb af nye tæpper, puder og sengelinned. 

Desuden er der blevet købt en kopimaskine. Tidligere har man skullet ud i byen for at kopiere, hvilket er 

betydeligt dyrere end at kunne kopiere selv. Og to computere. 

Bestyrelsen er fortsat indstillet på at søge Fondsmidler. Bestyrelsen har i løbet af året forsøgt at afdække 

mulighederne for at søge om penge til mindre tidsbegrænsede projekter eller konkrete ting, der kan være 

med til at flytte udgifter i budgettet. Dette arbejde vil blive fortsat. 

Kommunikation 

Den løbende kommunikation med børnehjemmet fungerer stadig ikke optimalt, men er blevet forbedret 

betragteligt. Under besøgene er det blevet pointeret, hvor vigtigt det er, at Fikre/Yohannes responderer på 

mails. Besøgene har også vist, at dårlig internetforbindelse ikke længere er en undskyldning.  

Der er til gengæld kommet gang i kommunikationen med flere af de unge via Facebook. Bl.a. har vi lavet en 

gruppe, vor vi kan være i kontakt med dem og fortælle om, hvad vi går og laver i Danmark. 

I forhold til kommunikationen med medlemmerne i Danmark satser bestyrelsen på tre spor: mails, 

hjemmeside og Facebook. Der udsendes nyhedsbreve to gange om år pr. mail. Desuden sendes der mails 

med relevante informationer. Foreningens hjemmeside er nu helt oppe at køre. Ud over informationer om 

foreningen, bestyrelsesreferater m.m., er det også bestyrelsens ønske at videreformidle relevante historier 

fra og om Etiopien. Disse historier vil også blive delt på foreningens Facebookside. Her kan man desuden se 

billeder fra forskellige arrangementer og følge foreningens aktiviteter. 

Medlemsopkrævning 

Vi skelner i foreningen mellem medlemmer (100 kr pr. år) og bidragsydere. Medlemstallet er vigtigt i 

forhold til skattefradrag, og der er derfor hvert år blevet brugt megen tid på at skaffe de påkrævede 300 

medlemmer op til 1. april. På den baggrund blev der i januar sendt mails ud, der gjorde opmærksom på, at 

det nu var tid til at betale kontingent. Det har vist sig som en god strategi, da det gave mange indbetalinger 

og gjorde det noget lettere at nå de 300 medlemmer i tide. 

Medlemsarrangementer 

Ud over generalforsamlingen er der i det forgangne år blevet afholdt to medlemsarrangementer.  

Til medlemsmødet i november havde vi besøg af journalisten Barbara Gram, der fortalte om sine oplevelser 

med Etiopien. Som journalist i 80’erne og 90’erne og som privatperson i 2014. Lissi, Henning og Claus viste 

billeder og fortalt om deres besøg på børnehjemmet. Det lagde op til en snak om, hvordan vi kan skaffe 



flere penge, så vi kan øge det halvårlige bidrag til driften. Der kom flere gode bud på aktiviteter. Skal 

aktivitetsniveauet øges, kræver det dog at flere deltager i arbejdet med at planlægge og afvikle. Ca. 30 

deltog i arrangementet 

Det blev besluttet at afholde en etiopisk-dansk støttefest. Arrangementet løb af stablen d.18. april og blev 

en stor succes. Omkring 100 deltog, en blanding af danskere og etiopiere, unge og gamle, medlemmer og 

”tilløbere”. Der var mad lavet af en gruppe etiopiske kvinder og lotteri med mange gode præmier. Desuden 

var der mulighed for at få luftet dansebenene.  

Andre aktiviteter 

Monica har deltaget i et arrangement om små NGOers muligheder i Afrika.  

Lissi og Gunvor har holdt foredrag på Café Globen i København om Etiopien, børnehjemmet og Etiopiens 

Børn. 

Der er sammen med Viktors Farmor arrangeret en rejse til Etiopien til oktober. Lige nu ser det desværre 

ikke ud til at være den store tilslutning. 

Til sidst skal lyde en stor tak til alle jer der støtter og bakker op – uanset hvordan og i hvilket omfang. Alt 

tæller. Og det virker.  

 


