
            

Kære medlem 

Da vi i bestyrelsen opgav at holde et medlemsmøde i december/januar, besluttede vi, at I medlemmer i 

stedet skulle have en jule/nytårshilsen.  Det er samtidigt et godt tidspunkt for bidrag til velgørenhed - så 

husk os, hvis I står og har besvær med at finde ud af, hvad I skal bruge julegavepengene til.   Vi tilbyder en 

smuk tanke, ’value for money ’ og en gave, man selv kan vælge/sætte pris på. Vi bytter også gerne, fx et 

engangsbidrag til fast medlemskab. Vi mangler medlemmer. Skal det være noget, der kan pakkes i, har vi 

også den kalender I fik en mail om d.4.dec. Året 2013 har gjort det klarere end nogensinde, at vores 

primære opgave er at levere penge til børnehjemmet i Mekele.  En af de ting vi er blevet klogere på i år er, 

at vores bidrag kun rækker til knap ¾ børnehjem. Der er brug for flere penge til driften.  Børnehjemmet har 

ikke villet skuffe os med, at vi ikke bidrager nok til at dække alle deres løbende udgifter.  

Kommunikation har været et nøgleord for os i år. Vi har fået en ny hjemmeside: www.etiopiensboern.dk . 

Desuden er vi begyndt at kommunikere direkte med børnehjemmet uden at skulle besvære Abraham hele 

tiden.  Vi er overbeviste om, at de penge, som vi løbende sender går ubeskåret til børnenes vel – ingen 

korruption og ingen ekstra omkostninger til administration. Dette er vores egentlige og afgørende styrke.  

Vi arbejder med at forbedre den økonomiske rapportering om børnehjemmets samlede økonomi. Det vil 

være godt for vores dokumentation til jer, men det vil også være godt for, at pengene bruges med størst 

mulig effekt. Fx  vil man kunne se gevinsterne ved egen madproduktion. 

Vi har været stærkt optaget af at undgå adoptioner.  Børnene skal leve i Etiopien og være med til at udvikle 

landet. Vi er nu overbeviste om, at der er ved at være styr på det med adoptionerne.  Myndighederne 

ønsker i øvrigt også stop for adoptioner, ligesom bidrag fra adoptionsorganisationer er faldet væk! 

Det helt store projekt i år har ellers været, med bistand fra Thunes Legat og KANA-fonden, at få renoveret 

de sanitære forhold og køkkenfaciliteterne på børnehjemmet i Mekele. Vi har satset meget på god styring 

af projektet, så vi får det maksimale ud af pengene.  Madprojektet (køkkenhave, æg- og 

mælkeproduktion), som vi startede for nu et år siden, kører videre. Vores mange forhåbninger om en større 

grad af selvforsyning er dog endnu ikke indfriet.  

Til gengæld er der tegn på, at der er ved at komme gang i udslusningen af unge fra børnehjemmet, så vi 

undgår at gennemsnitsalderen for børnene stiger og stiger. Det er vores hå, at børnene fra børnehjemmet 

bliver i stand til at klare sig ude i samfundet. Samtidig bliver der plads til nye og mindre børn på 

børnehjemmet, som kan få glæde af de bedre forhold, i stedet for et liv på gaden. Det er vores mål at samle 

flere penge ind til børnehjemmet.  Det er nødvendigt at sende flere penge, hvis vi skal kunne give børnene 

på børnehjemmet et godt liv med god uddannelse, tryghed og sund mad. Så flere medlemmer og større 

bidrag (alle beløb er fradragsberettigede) er vores nytårsønske. 

God jul og godt nytår til jer alle og tak for jeres bidrag i 2013  
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