
Nyt fra Etiopiens Børn December 2014 

Kære medlemmer 

Så er vi gået ind i december med lys, hygge og lidt ekstra opmærksomhed på hinanden. I Etiopiens Børn har 

vi naturligvis også opmærksomheden rettet mod børnehjemmet i Mekele. 

Lissi, Henning og Claus var i november på besøg på børnehjemmet. Bl.a. mødte de flere af de unge, der har 

forladt børnehjemmet og nu er ved at skabe en tilværelse for dem selv. Det var en meget positiv oplevelse. 

De er alle i stand til at klare sig selv og samtidig er de gode til at bruge og støtte hinanden. De er hinandens 

familie, ligesom børnehjemmet fortsat er et omdrejningspunkt. I kan læse flere gode historier fra 

børnehjemmet i den vedhæftede rapport. 

Den 27.november havde vi efterårets medlemsmøde. Først fortalt Barbara Gram om sine møder med 

Etiopien. På vores hjemmeside www.etiopiensboern.dk kan I læse en artikel hun har skrevet. Lissi og Claus 

fortalte om deres besøg og viste billeder. Deres power point vil også blive lagt ud på hjemmesiden. Til 

sidste havde vi en debat om, hvor dan vi kan samle flere penge sammen. Som det er lige nu dækker vores 

bidrag godt halvdelen af børnehjemmet budget. Der var enighed om, at vi både skal arbejde for at få flere 

medlemmer/donorer og prøver at finde andre indtægtskilder. 

Vi håber meget, at I alle vil være med til at hjælpe og støtte op om arbejdet med at skaffe flere midler. 

Måske det var en idé at give et års medlemskab i julegave. Gavekort findes på hjemmesiden under 

bidragsydere. En anden mulighed er vores 2015-kalender med nye billeder af børnene. Den kan bestilles på 

info@etiopiensboern.dk og koster 100 kr. Endelig er det jo også muligt selv at give et ekstra bidrag. Husk alt 

over 200 kr kan trækkes fra i skat. 

Vi håber i 2015 at kunne byde på nogle nye tiltage. Bl.a. arbejder vi på at arrangere en stor fest i København 

i løbet af foråret. Vi arbejder også på at øge kommunikationen med de unge i Etiopien via Facebook. Og så 

kan vi igen i samarbejde med Viktors Farmor tilbyde en medlemsrejse til Etiopien. Det bliver i slutningen af 

oktober. 

Bestyrelsen ønsker alle en fredsommelig jul og alt godt i 2015. 
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