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Bestyrelsens årsberetning for september 2020-august 2021, årsmøde den 23. januar 2022 
 
Dansk Børnefond har siden 1981 hjulpet tusindvis af børn i den 3. verden til at få en bedre fremtid gennem 
uddannelse. Siden 1. september 2017 er det en gruppe af 6 frivillige, der har varetaget alle opgaver i 
Danmark med at formidle økonomiske bidrag som hjælp til at børn kan få en kvalificeret og god uddannelse 
samt et dagligt måltid nærende mad og hjælp, når sygdom og naturkatastrofer rammer. Vi tror, at hjælp til 
uddannelse er den bedste gave til et barn, fordi det ’giver barnet en fremtid’ – det forsøger vi at hjælpe 
med i Bangladesh, Gambia, Ghana og Sierra Leone. 

 

Iflg. UNICEF er der 59 mio. børn i verden, som ikke går 
skole – heldigvis er det et fald siden år 2000, hvor 100 mio. 
børn voksede op uden skolegang. 

”Børn, der går i skole, klarer sig bedre, når de bliver voksne. 
Når en pige har gået i skole, gifter hun sig senere. Hun får 

også færre børn end piger, der ikke har gået i skole. Pigens børn har en større chance for at overleve, fordi 
hun ved mere om, hvordan hun holder børnene sunde og raske. Derudover vil hun også få et bedre lønnet 
arbejde, fordi hun kan læse og skrive, og så har familien bedre råd til for eksempel mad.” (Unicef.dk) 

 

Faddere – børn – frivillige: 

Godt 800 trofaste faddere har i dette år hjulpet 1.100 skolebørn i Bangladesh, Gambia, Ghana og Sierra 
Leone. Året forinden afsluttede vi hjælpen til Sydamerika. Vi administrerer kartoteket med faddere og 
elever, som alle de landeansvarlige har adgang til samt regnskabet i C5-programmet.  
Flere faddere hjælper mere end ét barn, men vi kan også konstatere, at antallet af faddere i de seneste år 
været lidt faldende. Vi har ikke kunnet prioritere en særlig indsats for at skaffe nye faddere, og har derfor 
kun oprettet få nye fadderskabet i årets løb. 

Vi har fokus på, at børnene gennemfører 12 års skolegang, hvor fadderskabsbidragene anvendes til 
undervisningsmateriale og delvist lærerlønninger, til et dagligt måltid mad til eleverne og, til støtte til børn, 
der har brug for hjælp ifm sygdom. Vi dækker også omkostningerne for de ’af vore fadderbørn’, der 
midlertidigt ikke har en fadder, således at børn der har fået en fadder, bliver støttet helt indtil 
afgangseksamen. 

Covid 19-pandemien har også i dette år påvirket skolegangen – dog i mindre grad end forrige år.  
En del af fadderskabsbidragene er dette år derfor også anvendt til uddeling af madvarer, og hvor hjælpen 
har været administreret af skolens ledelse og været til stor glæde både for elever og deres familier. 
Vi har heldigvis ikke fået rapporter om dødsfald pga Covid-19 blandt de børn, som vi hjælper. 

Desværre er Covid-19 også årsagen til, at vi endnu et år har måttet udsætte besøgsrejser til vore partnere. 
Det er en udfordring, idet besøgene ikke blot er med til at sikre kontrol af, at vore penge er anvendt iht 
formålet, men også med til at øge de frivillige landeansvarliges indblik og engagement i projekterne.  
Det, at mødes med børnene og lærerne, se deres hjem og opleve deres dagligdag giver en gejst, som vi 
gerne vil opleve, idet vi dermed kan blive bedre til at ’tale børnenes sag’.  
Vi har også manglet nyheder og historier om, hvordan hjælpen er med til at ændre tilværelsen for eleverne.  

Vi har udsendt et nyhedsbrev i begyndelsen af året samt et nyhedsblad i efteråret samt personlige hilsner 
mv fra børnene til både faddere samt øvrige, der støtter Dansk Børnefond. 

Dansk Børnefonds frivillige landeansvarlige har løbende kontakt til vore partnere. Det gælder især 
indhentning af information om elever, der slutter/flytter samt nye ansøgninger om fadderskaber.  
Vi gør vores bedste for, at information om dette bliver videregivet til de pågældende faddere. 
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Bestyrelse: 

Bestyrelsen har i november 2020 afholdt et bestyrelsesmøde via zoom og i maj 2021 via mail-
kommunikation godkendt ansøgninger fra vores partnere til særlige projekter.  
Dernæst har vi afholdt et bestyrelsesmøde i december 2021 via zoom med bl.a. følgende agenda:  
- det reviderede årsregnskab 2020/21 blev godkendt,  
- om henvendelse (og møde) fra Nordea om fremtidig øget kontrol og gebyrer,  
- om udarbejdelse af notat om ’beskrivelse af arbejdsgange’,  
- om udarbejdelse af notat om ’Code of conduct’ og ’Legal information about partners’, som er blevet 
sendt til og underskrevet af vore partnere. Disse nye dokumenter er udarbejdet af hensyn til de krav, som 
Nordea stiller . . . og dertil skal vi i fremtiden være langt mere nøje med tjek af de rapporter, som vore 
partnere sender hjem, end vi hidtil har været. 
- orientering om særlige tilskud,  
- om Covid-19 hos vore partnere,  
- planlægning af besøg, der forhåbentlig kan gennemføres i 2022, 
- drøftelse af fremtiden for Dansk Børnefond. 

 

Økonomi – gennemgås nærme ifm Årsregnskab og Budget 

Årets samlede indtægter var 3,1 mio. kr., hvilket er ca. 25% mere end året før, hvilket skyldes modtagelse 
af en arv på 855.000 kr. Vi modtog som forrige år igen 102.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og godt 
80.000 kr. fra øvrige sponsorer, bl.a. Happy Hand. 

Uddelinger af fadderskabsbidrag og ekstra støtte til reparation og vedligeholdelse af skoler og børnehjem 
var 2,3 mio. kr. og udgjorde 75% af de samlede indtægter. På grund af dette samt tidligere års modtagne 
arvebeløb har vi kunnet udbetale tilskud til skolernes projekter på godt 400.000 kr. 

Administrationsudgifterne udgjorde kun 1,3% af de samlede indtægter og blev betalt af tilskud fra 
Kulturstyrelsen.  

Årets resultat viser et overskud på 772.000 kr., som er overført til den disponible frie kapital. Overskuddet 
giver os mulighed for i de kommende år fortsat at støtte vore partnere med særlige projekter. 

 

** 

Input fra Landeansvarlige: Vi har i dette år hjulpet børn og skoler i følgende områder: 

 
Anja – Bangladesh (Bangl. Adv. Seminary & College + Kellogg Memorial Seminary): 
Øget antal fra 180 til 200 elever samt 34 ’madbørn’, uddelt kr. 388.640 (kr. 342.360 sidste år). 
Spec. proj: Mad til 250 familier ramt af oversvømmelse på kr. 30.000.  
Vi har også støttet med kr. 30.000 til møbler og udstyr til skolen.   
Info, at vores kontaktperson Shohag er blevet udnævnt til BCSS director. 
Info om edb-elevprogrammet, som de har oprettet, og som vi har fået adgang til. 
 
Helena – Ghana (New Jeshwang + Sotokoi): 
191 elever (tidl. 195) samt 50 ’madbørn’. Uddelt kr. 429.950 (kr. 437.240 sidste år). 
Spec. Proj.:  kr. 46.000 til hjælp med ny spisesal og 4 toiletter til de 80 yngste elever på skolen i Sotokoi. 
Kr. 40.000 til New Yeshwang skolen til reparation af en bygning, som var skadet efter en brand. 
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Anne – Gambia (Hansen Road School + Kumasi-området + Tamale): 
348 elever. Uddelt kr. 659.440 (kr. 661.730 sidste år). 
Spec. proj.: kr. 39.000 til indkøb af inventar til 1.-6 klasse til Hansen Road School 
Spec. proj.: kr. 70.000 til færdiggørelse af ny bygning på Agona Basic School i Kumasi 
Spec. proj.: kr.  90.000 til Computer lab, staff room and toilets på Jakarayili Junior High School i Tamalé.  
 
Merethe - Sierra Leone:  
210 elever (tidl. 237). Uddelt kr. 411.330 (kr. 445.510 sidste år). 
Spec. proj.: kr. 55.000 til et projekt for kvinder med oplæring i dyrkning af grøntsager i Masanga. 

 
 

** 

Afslutning på årsberetning: Forventninger til 2021-2022 
Vi forventer at fortsætte med de nuværende partnere med samme antal fadderskaber. Budgettet for 
2021/22 viser et underskud på kr. 200.891 fordi vi fortsat vælger at bruge den frie egenkapital til at støtte 
vore partner med særlige projekter. For året er der afsat kr. 300.000 til dette. Vi har budgetteret med rejser 
til to lande, men der er tvivl om det bliver muligt at gennemføre rejserne pga. conona-situationen. 
Øvrige budgetforudsætninger fremgår af årsrapporten 2020/21.  
 
Faddere, andre sponsorer og frivillige skal have en stor tak for den støtte og indsats, I har givet til Dansk 
Børnefond. Jeg kunne ønske, at vi alle kunne tage på en rundrejse til vores skoler og børnehjem og erfare 
deres liv og ikke mindst se, den store betydning jeres bidrag har for de enkelte børn, familier, lokalsamfund 
– ikke blot nu, men for deres fremtid. 
Vi vil fortsat gøre vores bedste for at videreformidle jeres bidrag i ønsket om at give børn en bedre fremtid. 
 
På bestyrelsens vegne  
Lise Rechter, formand for Dansk Børnefond,  
23. januar 2022 


