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Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, donorer og venner et godt 
nytår. 

 

Vi tillader os at glæde os over vores forenings trivsel til gavn for 
børnehjemmet i Mekele. 

Vi er nu 349 medlemmer, hvis alle fornyer deres medlemskab. Vi 
har 240.520 kr. på kontoen pr. 30.12. 2009 

 
Salget af årskalendere vil give et overskud på 8.500 kr., når alle får 

betalt. Der er solgt 85 kalendere 
 

Køerne ud af kontoret 
For mere end et år siden donerede Erik Thunes Fond 90.000 kr. til 

støtte af projektet: landbrugsbygninger og indhegning. Nu er 
kostalden næsten færdig. I løbet af de næste to måneder lægges 

gulv og gøres klar til køerne. Projektet blev dyrere end beregnet, 
dels er kostalden bygget til et større antal køer end de 6 der blev 

doneret børnehjemmet fra anden side for 1½ år siden, dels har man 

erhvervet 5 ha landbrugsjord. Bestyrelsen har derfor bevilget 
30.000 kr. ekstra af foreningens kasse for at sikre færdiggørelsen.  

Børnehjemmet er ved at få god gang i et landbrug der kan 
understøtte økonomien og på sigt gøre organisationen mere 

selvbærende. 
Septictank og køkken 

Med færdiggørelse af landbrugsbygningerne kan vi gå i gang med at 
få gravet en septic-tank og dermed en begyndelse på bedre 

sanitære forhold som videreføres med indretning af nye 



køkkenfaciliteter. Pengene hertil - i alt 80.000 kr. er doneret af 

KANA-fonden. 
 

Ethiopiens børn er Vor Frelser Kirkes årsprojekt for tredje 
gang. 

Ved udløbet af kirkeåret,1.søndag i advent, udløb også Vor Frelser 
Kirkes donation ( for 2. år i træk) til os via menighedens bidrag til 

kirkebøssen i løbet af året. I alt modtog vi 11.000 kr. i 2009. 
Vi får lejlighed til at sige tak til Menighedsrådet og kirkens præster 

efter højmessen 28. februar – og samtidig glæde os over at 
donationen er blevet forlænget med et tredje år. 

 
Læge Torben Bjerrehus, Speciallægernes Sundhedscenter  

har doneret 15.000 kr. Vi kom i kontakt med ham, da vi i 
bestyrelsen skulle vaccineres inden rejsen til Etiopien. Torben 

Bjerrehus vil evt. søge donation af vacciner fra producenter til brug 

for børnehjemmets børn 
 

Samarbejde med SOS - børnebyerne 
Til det - trods novemberstorm - velbesøgte medlemsmøde i CASA, 

havde vi inviteret programchef Kasper Kanstrup fra SOS-
Børnebyerne.  

Baggrunden er, at Børnebyerne har en afdeling i Mekele, hvor nogle 
af ”vores” børn går i skole. Så vi tænkte, at der måske var 

mulighed for et samarbejde. 
Det er der, viser det sig, trods meget store forskelle på den 

verdensomspændende NGO-organisation og vores forening. 
Kasper Kanstrup undersøger om det er muligt, at vi køber 

regnskabsmæssig bistand fra Børnebyerne i Mekele. Vi mangler en 
kontakt, der dels taler amhara, dels engelsk og som kan hjælpe 

Fikre, børnehjemmets leder, med at stille budgetter og regnskab 

op. 
Hos Børnebyerne i Mekele tilbydes to voksenuddannelser: en 

sygeplejeuddannelse og en landbrugsteknikeruddannelse. Det bliver 
nu undersøgt, om vi evt. kan købe to studiepladser om året til to af 

vores unge. Så vidt vi kan se, er der et stort behov i byen og 
regionen for unge med faglige uddannelser. Og her er måske en 

samarbejdsmulighed. 
 

Generalforsamling med efterfølgende samvær, og ikke mindst 
autentisk etiopisk mad, er planlagt til fredag den 16.april kl. 

18.00 på Københavns åbne Gymnasium. 
 



På hjemmesiden www.ethiopiensboern.dk lægger vi 

bestyrelsesreferater, billeder og andet godt stof. 
Tjek den en gang i mellem. 

 
Godt nytår. Jens Bencke. 

 

 
 
 

Børnene har fået briller 
Doneret af Karin Møller 

 

http://www.ethiopiensboern.dk/

