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BERETNING 
 
 
Giv jer selv! 
 
Endnu et år er gået, og vi vil igennem 
dette årsskrift sige tusind tak til vore 
partnere og støtter som har hjulpet os 
at opnå de resultater i 2017 som beskri-
ves på de følgende sider.  
Allerførst vil vi takke Gud, fordi Han er 
så god imod os. 
 
I Romerbrevet kapital 12 står der: ”Giv 
jer selv som en levende offergave …. det 
er jeres åndelige måde at tjene Ham på.”  
I bibelsk forstand er det naturligt at 
blive brugt i Guds rige, og modsat er det 
unaturligt ikke at være en kanal for 
Guds velsignelser. Vi er ikke født i Guds 
rige til bare at sidde på kirkebænken 
søndag formiddag og lytte til en prædi-
ken, uden at det også får konsekvens i 
vores dagligliv. Bibelen siger at ”vi hver 
især har fået nåde til at tjene ham i over-
ensstemmelse med hans plan….” Efe-
serne 4,7: ”…. Gud står over os alle, vir-
ker gennem os ALLE og bor i os ALLE”.  
 
Vi kan have det svært i hverdagen, og 
det går ikke altid som vi planlægger. 
Men når vi holder os nær til Gud, så øn-
sker Han at frembringe frugter og gode 
gerninger igennem vore liv – også 
selvom det går gennem besværligheder. 
Gud er nemlig en god Gud, og ”det er 
udelukkende gode og fuldkomne gaver, 
der kommer til os fra vores himmelske 
Far, som har skabt lysene i himmelrum-
met”. Jakobs brev kapitel 1 vers 16. 
  
Lad os derfor glæde os over Guds god-
hed, at vi får lov at være med til at give 
os selv og hjælpe vore medmennesker. 
 
”Den, der giver til andre, får mere igen, 
den der afhjælper nød, bliver selv hjul-
pet”. Ordsprogenes bog 11,25. 
 

PS: Det bemærkes måske, at der i det 
ovenstående er en del citater fra bibe-
len. Det er ikke tilfældigt. Grundlaget for 
vores virke i ASSIST er vores tro på Je-
sus Kristus. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Lars Frederiksen 
Formand 
 
 
 
Vilkårene for udviklingshjælp 
 
Efter at det i 2016 politisk blev besluttet 
at skære ret voldsomt i mulighederne 
for at opnå Danida midler gennem 
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling 
(DMRU) og Civilsamfundet i udvikling 
(CISU), er der sket en kovending i 2017. 
Efter et godt benarbejde fra bl.a. DMRU 
er det fra politisk side blevet anerkendt, 
at der opnås gode resultater i udvik-
lingsarbejde, når det sker i samarbejde 
med lokale menigheder. 
Der er dog fortsat fokus på, at der skel-
nes stærkt mellem udviklingsarbejde og 
missionerende arbejde, som der natur-
ligvis ikke kan opnås offentlig støtte til. 
  
Dette er baggrunden for, at de tanker, 
der var om at fusionere DMRU og DMR 
- som er en missionerende organisation 
– er blev skrinlagt.  
 
ASSIST er en af de store aftagere af da-
nidamidler gennem DMRU. For at være 
med til at sikre vore støttemuligheder 
bedst muligt i fremtiden, har vi har del-
taget aktivt i det udvalgsarbejde, som 
efter konsultationer med Danida kom 
frem til denne konklusion. 
 
ASSIST har gennem årene nydt godt af 
at kunne bruge DMRU som en slags se-
kretariat i forbindelse med ansøgninger. 
I 2017 blev en ny nødhjælpspulje etab-
leret under administration af CISU, og 
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de ønskede ikke at DMRU skulle spille 
denne mellemrolle, så i forbindelse med 
et nødhjælpsprojekt til SriLanka, har 
ASSIST for første gang selv måttet stå 
for regnskabsaflæggelsen. 
  
Det har været en temmelig stor opgave, 
men også givet nogle erfaringer til 
eventuelt kommende opgaver. Udfor-
dringer er, at vi uden ansatte medarbej-
dere har begrænsede ressourcer til den 
type opgaver.  
 
 
Fokusområder 2017 og fremad 
 
Fokus i 2017 har dels været fortsat ud-
vikling af projekterne og dels tilpasning 
og tilretning af administrative procedu-
rer. 
 
Samtidig har vi haft den glæde at kunne 
være med til at udsende frivillige med-
arbejdere til vore projekter i Mozambi-
que og Sri Lanka. 
 
Vi er på forskellig vis ret sårbare på den 
menneskelige ressource side, og derfor 
vil et stærkt fokusområde i det og de 
kommende år være mobilisering af 
flere frivillige, som gennem deltagelse i 
arbejdet både vil være til stor hjælp, 
men også personligt få gode udviklings-
muligheder gennem mødet med ander-
ledes kulturer. 
 
Vi har gennem hele året været bekendt 
med, at der fra EU er kommet en ny per-
sondatoforordning, som så trådte i kraft 
25/5-2018. Forordningen gælder både 
store koncerner og små foreninger som 
ASSIST, og har som formål af beskytte 
og synliggøre behandling af data om 
privatpersoner.   
 
Det betyder bl.a., at der skal findes en 
privatlivspolitik, som skal være offent-
lig tilgængelig, ligesom der skal være en 

beskrivelse af, hvordan vi håndterer 
persondata på en betryggende måde. 
 
Det lovgivende materiales omfang er 
overvældende, men da det er en tvun-
gen fællesopgave, er der fra forskellig 
side udarbejdet glimrende materiale, 
som med en vis tilpasning har kunnet 
anvendes i ASSIST.  
  
 
Baglandet 
 
For at arbejdet i ASSIST fortsat kan ud-
vikles, er det vigtigt med et trofast og 
solidt bagland.  
 
I forbindelse med ansøgning af midler 
fra Danida via DMRU og CISU ses der 
meget på udviklingen i den folkelige 
forankring. 
 
Vi kan glæde os over at have mange tro-
faste støtter, og også et stigende antal 
støtter. Især arbejdet i WutomiAgri har 
været med til at øge antallet af medlem-
mer som i 2017 udgjorde 441 mod 381 
året før. Vi har et internt mål om at pas-
sere 500 medlemmer inden for et par år. 
 
 
Lidt om økonomi 
 
De løbende gaver med skattemæssig 
fradragsret viser en stabil positiv udvik-
ling. 
 
Gaver uden fradrag varierer en del fra 
år til år og har i 2017 været ekstra stort, 
dels via en gave på tkr. 100 til at ind-
hegne skoleområdet i Mozambique og 
dels via en gave på tkr. 50 fra PFA’s Brug 
livet fonden, ligeledes til arbejdet i Mo-
zambique. 
 
Året viser et mindre underskud på tkr. 
2, hvilket dog ikke helt afspejler virke-
ligheden. 
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Der er i årets løb udloddet tkr. 21 fra di-
spositionsfonden, men da udgifterne 
skal passere driftsregnskabet, og der 
desuden er foretaget en mindre æn-
dring i periodiseringsprincip med 
driftsvirkning på tkr. 8, skal der ved 
vurdering og sammenligning med tid-
ligre tages en vis højde herfor. Det for-
ventes at udgift til regnskabsføring bli-
ver væsentlig reduceret efter at kasse-
reren har overtaget nogle administra-
tive opgaver. 
  
Bestyrelsen anser derfor driften for til-
fredsstillende. 
 
 
Bestyrelsen 
 
Gennem hele året har bestyrelsen be-
stået af Lars Frederiksen, formand, Ma-
rien van Beest, Villy Fink, Dina Verup 
Kaas, Michelle Lind Kappel, Hugo Marti-
nussen og Ove Tinggaard. 
 
Som suppleanter har været tilknyttet 
Henriette Lind Kelstrup og Bent Møller. 
 
Med denne sammensætning er målsæt-
ningen opfyldt om for hver af de tre 
lande med projekter at have en dobbelt-
dækning.  Bestyrelsen finder det vigtigt 
at alle aktiviteter i ASSIST regi er repræ-
senteret i ledelsen. 
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PROJEKTER 
 
I det følgende vil du kunne læse om vo-
res projekter i Kenya først, derefter Mo-
zambique og til sidst Sri Lanka. Vi håber 
du vil nyde læsningen og glædes sam-
men med os.  
 
 

Kenya 
 

Assist Children Project 
 
Igen kan vi fra Assist Children Project 
berette om et fantastisk år i Tharaka Ke-
nya. Med sine mange års erfaringer, 
hans gode kendskab til vores sponsor-
børn, deres familier og skoler styrer 
John Mugo med sikker hånd projektet. I 
år har børnenes familier fået nye vand-
filtre, som nu, 6 måneder senere stadig 
tydeligt har sin effekt. Familierne for-
tæller at de ikke er syge lige så ofte læn-
gere og deres maver har det generelt 
bedre. 
 

 
Her testes vandfilteret 6 måneder efter 
familien først modtog det. 

Hvert år skal der nye skoleuniformer til, 
da de er et krav fra regeringens side i 
Kenya. Børn uden skoleuniform må ikke 
komme på skolerne. Derfor giver vi 
hvert år vores børn en skoleuniform og 
sko dertil. Billedet her er fra marts må-
ned 2018, hvor Mugo måler børnene, så 
de kan få syet den nye uniform.  
 

 
 
Et nyt tiltag i projektet er vores brug af 
app’en ”WhatsApp”. Med den er det ble-
vet meget nemmere hurtigt at sende in-
formationer, billeder og stille spørgs-
mål imellem os, Kenya og vores samar-
bejdspartnere i Nordirland. Det har be-
tydet at vi mange gange om ugen har 
modtaget billeder og små fortællinger 
fra Kenya, hvor vi førhen mest modtog 
almindelige emails kun vedhæftet de 
vigtigste billeder. Det har øget vores in-
formationsflow og giver os i Norden, et 
meget bedre indblik i hverdagen i Tha-
raka. Nu modtager vi ikke kun billedet 
af børnene der bliver målt til en skole-
uniform, men også billedet af den mud-
rede vej, der var skyld i at Mugo måtte 
bruge flere timer på at komme frem og 
det af bilen efter at have kørt på de 
mudrede veje, eller billedet af den 



Bestyrelsens Årsberetning for 2017 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Assist Denmark  Glenstrup Søvej 12  Holmgaard 8990 Faarup  DK | tlf: +45 8645 2307  mail: info@assist-denmark.dk 
 
 

5 

kæmpe slange han så. Det er helt sikkert 
en fordel. Vi arbejder på at få øget infor-
mationsflowet helt ud til sponsorerne. 
Det er meget mere autentisk. 
 
Alt i alt ser vi tilbage på et år, hvor 
struktur og dygtige medarbejdere har 
fået det til at glide uden større proble-
mer og vi er meget stolte. Det samme 
gælder vores projekter i samarbejde 
med EPTF, som det følgende vil uddybe. 
 
 

Projekter i samarbejde med 
EPTF, Kenya 
 
I 2017 startede ASSIST 2 nye projekter 
i Kenya i samarbejde med EPTF (Econo-
mic Projects Transformational Facility). 
Begge projekter har fået bevilliget 
800.000 kr. fra DMR-U. 
 
 
1) Mombasa - 3 års projekt. 

 
Målet er at styrke ressourcefattige land-
brug i Kinango Kwale regionen. 200 re-
sourcefattige bønder bliver kapacitets-
opbygget igennem træningen (60% 
kvinder og 60% unge), så at landbru-
gene bliver bæredygtige. 4 kvinde- og 
ungdomsgrupper bliver identificeret. 
Projektet vil samtidig give hjælp til sår-
bare piger og kvinder i området.  
 
Projektet skal sikre at bønderne bliver 
engagerede i udviklingsplanlægningen, 
og at de får adgang og kontrol over pro-
duktionsressourcerne i området.  
 
Pr. 31/12 er opnået: 
a) Udarbejdet en ”baseline” undersø-

gelse, som er blevet delt med nøgle-
personer i projektet. 

b) Trænings manualer og program er 
udarbejdet. 

c) 107 deltagerne er valgt til træning i 
entreprenørskab. 

d) 21 mentorer er blevet trænet til at 
rådgivning. 

e) 4 samfundsbaserede grupper er dan-
net og er nu i gang med opsparing. 

f) 3 grupper trænet i foreningsliv til at 
sætte de rigtige strukturer og ledelse 
sammen. 

g) 2 grupper har modtaget startkapital 
til grøntsagsdyrkning og kyllinge-
produktion. Aktiviteterne har givet 
mulighed for at få små lån til enten at 
starte eller udvide deres beskæfti-
gelse. Fx har en selvhjælps gruppe 
lånt til at købe 40 plastik stole, som 
de udlejer. 

 

 
Udlevering af kursusbevis - Muungano 
Bofu Grouppen i Mtaa 
 
 

2) Eldoret – 3 års projekt 
 
Projektbeskrivelse: 200 marginalise-
rede bønder i Moiben Sub regionen bli-
ver udstyret med viden og færdigheder 
i bæredygtige landbrugsmetoder, så de 
kan øge produktiviteten og rentabilite-
ten af deres landbrug. På den måde 
kommer de ud af fattigdom og bliver i 
stand til at sætte deres egen dagsorden 
i livet. 
 
Der vil blive etableret en producentfor-
ening, så de igennem 2 værdikæder kan 
sikre sig forbedret landbrugsstøtte til 
det lokale bondesamfund. Der vil også 
blive etableret en landbrugsforening 
for at bekæmpe strukturelle barrierer 
for bøndernes arbejdsliv. 



Bestyrelsens Årsberetning for 2017 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Assist Denmark  Glenstrup Søvej 12  Holmgaard 8990 Faarup  DK | tlf: +45 8645 2307  mail: info@assist-denmark.dk 
 
 

6 

I de første 4 måneder indtil den 31/12 
er opnået: 
a) Udarbejdet en ”baseline” undersø-

gelse, som er blevet delt med nøgle-
personer i projektet. 

b) Projektet er blevet annonceret og in-
troduceret for målgruppen og nøgle-
personer. 

c) Resourcestærke personer i lokal-
samfundet er blevet identificeret og 
introduceret. 

d) 2 model farme er blevet identificeret 
og introduceret. 

e) Træningsmanualer og program er 
udarbejdet. 

f) 3 værdi produkter er blevet identifi-
ceret og bønderne forstår vigtighe-
den af værdibaseret produktion som 
tilfredsstiller det lokale marked, 
samt deres egen økonomi. 

g) Bønderne har fået ejerskab i at starte 
producentforening og så snart for-
eningen er etableret, vil produkterne 
starte med at blive introduceret og 
produceret. 
 

 

  
 
 

 
Den nuværende landbrugsproduktion i 
Moiben er ikke profitabel, men vores pro-
jekt skal afhjælpe dette problem. 
 

 

Kursus i biavl i Kenya 
 
I 2017 bød uge 47 og 48 på et kursus i 
biavl i Kenya. Ove Tinggaard fra Assists 
bestyrelse stod i spidsen for turen, hvor 
en gruppe unge kenyanere blev under-
vist i optimeret biavl. Ud over undervis-
ningen bød programmet også på særde-
les lærerige udflugter til en biavlspro-
duktion. Her kunne de mange deltagere 
både erfare at bistaderne i skyggen alle 
var beboet og dem placeret i solen var 
forladte. De bistader som køerne kunne 
nå, var faldet til jorden og gav derfor 
heller ikke noget. Lavpraktisk, men 
enorm vigtig læring. Eleverne var også 
med til at tilse bistaderne og høste hon-
ning. En stor del af undervisningen fo-
regik via powerpoint og med små de-
monstrationsvideoer fra YouTube. Alt i 
alt et rigtigt vellykket kursus. 
 

 
Billedtekst: Her ses de danske undervi-
sere sammen med et udpluk af delta-
gerne. 
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Mozambique 
 
Så er turen kommet til Mozambique. 
Her kan vi også berette om et spæn-
dende og aktivitetsrigt år. Først er der 
en hilsen fra vores projekt Kanana og 
derefter fra landbrugsskolen Wutomi 
Agri.  
 

 
Kanana  
 
Cesam, vor partner i Mozambique, 
havde konference i efteråret i Chimoio, 
og hvor pastor Munguambe, som er le-
der at den nationale kirke, var tilstede 
og udnævnte den nye distriktsleder i 
det nordlige Mozambique, Americo Ara-
mjo. En dygtig og energisk leder, som vi 
håber på at få et godt samarbejde med. 
Vi regner med at starte endnu et projekt 
under Kanana for gadebørn i Chimoio.  
Vi arbejder på at forny samarbejdsafta-
len med Cesam, og i den forbindelse af-
holde en fælles konference i Maputo se-
nere i år. 
 
Vore evner til at redde liv gennem at 
hjælpe og have omsorg for forældreløse 
og familier spreder og markerer en stor 
positiv ændring i folks attituder om-
kring os, selv for disse, som kun er be-
rørt indirekte.  
 
Mange af børnene er nu vokset op og i 
gang med en uddannelse, og selv har vi 
behov for at udvikle os for at kunne 
imødekomme de krav og behov, som en 
sådan tjeneste kræver. Vi har virkelig 
behov for nogle volontører, og trænet 
personale, der er istand til at håndtere 
de problemstillinger, vi møder, og vi har 
også behov for faciliteter, der kan ak-
kommodere arbejdet i sin helhed. 
 
F.eks. Filipe, som forsvandt fra sit hjem 
for 8 år siden. Han blev erklæret død af 

sin familie, men ved en fødselsdagsfej-
ring så en slægtning ham på et billede 
på Facebook, og han er nu forenet med 
familien. Nyheden gjorde et enormt ind-
tryk på de lokale autoriteter, og vi blev 
fremhævet som en organisation, der 
bringer håb, forandring og gør en for-
skel i forhold til mange andre eksiste-
rende organisationer i vort nærområde.  
 

 
Her ses Filipe sammen med sin familie 
 
Vor specielle tak går til vore kære part-
nere fra genbrugsbutikken Futhi, Assist, 
kirken i Danmark og enkeltpersoner. 
 
I Xaixai har Obete Monjane også sit pro-
jekt og afdeling af Kanana, kaldet Wu-
tomi. De har 22 børn, og sætter små 
projekter i gang blandt de lokale for at 
integrere børnene i samfundet. 
 
Som koordinator for arbejdet i Kanana-
projektet er Armando meget engageret. 
Han har sendt os en opdatering, som vi 
referer fra her: 
 
Kære venner 
Som pastor, leder og koordinator i en or-
ganisation og en familiefar opdager jeg 
mere og mere, hvor meget min hustru 
Florencias helbred har indflydelse på 
mig og mit virke, når det gælder fælles-
skab med dem omkring mig. Med tak-
nemmelighed til Gud så vi det sidste me-
dicinske tjek-up beviste Guds indgreb. 
Hjertekondition, højt blodtryk og hun bli-
ver bedre og er nu tilbage og arbejder i 
pre-skolen. 
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Vi har adopteret en 15 år gammel pige, 
Ana Fatima, som vi har hjulpet siden hun 
mistede sin bedstemor, som var hendes 
eneste familiemedlem, i november sidste 
år. Hendes omstændigheder var så van-
skelige og farlige, så vi tog hende i vores 
familie, og hun hjælper nu med at passe 
de små, når vi er på arbejde. 
 
Hjerte for at hjælpe er noget, der har haft 
indflydelse i vort familieliv, og det har in-
spireret os til at tage nye opgaver op. Vi 
hjælper nu en familie med 2 handicap-
pede børn, som ikke får nogen hjælp fra 
regeringen. I kirken leder min kone ar-
bejdet med mere end 50 børn, hvor de fle-
ste er upriviligerede, fordi de har mistet 
deres forældre på grund af HIV og AIDS. 
 
I efteråret var der en historisk stor storm, 
der lavede meget ravage og ødelagde 
meget i det sydlige Mozambique. Vort 
tag blev revet af og mange af vore ting 
blev ødelagt, men tak til Gud fik vi hjælp 
fra Futhi, og vort hus er nu gradvis ved at 
blive gjort færdigt. 
 
Vi sender vor tak til Futhi, Assist og alle 
vore støtter 
 
Armando 
 
 

 
 
 
 

WutomiAgri 
 
Den 21. marts 2017 startede 9 energi-
ske unge det syvende skoleår på Wuto-
miAgri. De seks dimittender drog hjem 
som nye iværksættere, og nu – et år ef-
ter – er 50% stadig godt i gang som selv-
stændige landmænd. 
 
Igen i 2017 havde WutomiAgri succes 
med to unge volontører, Simon og Si-
mon, der var en frydefuld del af daglig-
dagen på skolen fra juli til september. 
 

 
 
Den 1. september åbnede Wutomi Gen-
brug i Grindsted efter knap et halvt års 
istandsættelse af arbejdsomme frivil-
lige. Salget har allerede tjent etable-
ringsomkostningerne ind, de frivillige 
er glade for arbejdet, men stadig mang-
les et par stykker, for at arbejdsplanen 
er tilfredsstillende. 
 

 
 
Kurt og Lisbet drog i september igen til 
Mozambique for en 4-årig periode. De 
arbejder med udvikling og optimering 
af uddannelsen og den lokale forening, 
for at WutomiAgri kan opnå fuldstæn-
dig bæredygtighed. 
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I oktober begyndte byggeriet af en 650 
meter lang mur omkring skolen, så især 
naboernes salatelskende høns kan hol-
des ude. Den sjette 50+volontørgruppe 
besøgte WutomiAgri i februar/marts 
2018, og en af deres opgaver blev at 
male facademuren. 
 

 
 
Det ottende elevhold har nu indtaget 
skolen. Den 19. marts begynde 11 nye 
unge mennesker med landbrugs- og 
iværksætterdrømme.  
 

 
 
Og eleverne har god grund til at 
drømme! Skærtorsdag var Lisbet og 
Kurt på besøgsrunde sammen med sko-
lelederen og den ene landbrugslærer. 
De var rundt for at se opstartsforhol-
dene hos 7 af dette års iværksættere, 
der har skrevet projekter og søgt små 
lån. I samme ombæring besøgte de Jo-
sefina og Maura, der har været i gang 
primært som kyllingeproducenter i et 
år nu. De startede op for et lån på 1.000 
kroner i alt, og nu er de oppe på at tjene 
godt 500 kroner om måneden. Det var 
to meget stolte kvinder! De havde travlt 
med udvidelsesplaner, men ville dog 
også gerne tage sig tid til at give råd og 
vejledning til Aida, der lige er dimitteret, 
og som bor i samme område. 

Med taknemmelighed ser vi tilbage på 
2017’s velsignelser. 
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Sri Lanka 
 
Assists Sri Lanka gruppe gik ind i 2017 
med en forventning om, at dette ville 
blive året, hvor vi skulle afvikle og af-
slutte de udviklingsprojekter, som vi 
har kørt i samarbejde med vores lokale 
partner, LEADS, siden 2008.  
 
Siden d. 30. september 2016 havde As-
sist ikke haft mulighed for at søge mid-
ler fra den danske udviklingsbistand til 
arbejdet på Sri Lanka. Det skyldes at 
landets BNP havde oversteget grænsen 
for, hvornår et land kan modtage støtte.  
Idet Assist siden 2008 har haft held til 
at sende i gennemsnit over 1 million 
kroner om året til LEADS arbejde med 
seksuelt misbrugte børn, var det med 
tunge hjerter, at vi forberedte LEADS på, 
at vi ikke længere kunne gøre andet for 
dem, end at fortsætte vores private 
sponsor-projekt.  
 
Året bød dog på op til flere overraskel-
ser. 
 
 
Projektbesøg 
 
I starten af maj var Michelle på besøg 
hos LEADS. Formålet med hendes besøg, 
var at samle information til at lave den 
afsluttende rapport til CISU (Civilsam-
fund i Udvikling) på sidste fase af et pro-
jekt med fokus på at forbedre behand-
lingsmulighederne for børn, der har 
overlevet seksuelt misbrug. Den sidste 
fase startede i 2014 og LEADS har kun-
net hjælpe 635 børn med at håndtere 
følgerne af de overgreb, de har været 
udsat for.  
 
Sideløbende har LEADS arbejdet med at 
skabe forandringer for mange flere 
børn, end dem, de selv kommer i kon-
takt med. Det gør de ved at træne an-
satte på offentlige institutioner, så de 

kan blive mere børnevenlige. Derud-
over samarbejder de med andre organi-
sationer, der også arbejder for at for-
bedre de offentlige systemer, der burde 
tage sig af udsatte børn. I disse netværk 
er LEADS med til at arbejde for, at der 
kommer bedre lovgivning for udsatte 
børn på Sri Lanka – og at lovgivningen 
bliver implementeret i praksis. F.eks. 
ved at der bliver sat flere penge af til re-
habilitering af børn i de offentlige bud-
getter. 
 
 
Oversvømmelser 
 
I slutningen maj måned blev Sri Lanka 
igen ramt af oversvømmelser. Denne 
gang var Colombo ikke ramt. Men det 
område, hvor LEADS og Assist er i gang 
med et projekt med fokus på forebyg-
gelse af seksuelt misbrug, Ratnapura, 
blev hårdt ramt.  
 
Tidligere på måneden var der åbnet en 
ny fond i Danmark: Danish Emergency 
Relief Fund (DERF), som er en ny nød-
hjælpspulje under DANIDA, der admini-
streres af CISU i samarbejde med Save 
the Children og Start Network. DERF 
var ikke afhængig af modtagerlandets 
BNP, hvorfor Assists Sri Lanka gruppe 
kunne få adgang til at søge.  
 
Det viste sig at være et stort administra-
tivt arbejde – men det lykkedes at få 
hele 335.069kr, som gik til at:  

• Sørge for mad til 90 familier i 
midlertidige lejre 

• Give 500 familier en pakke med 
basale køkkenredskaber, så de 
kan komme i gang med at lave 
mad igen.  

• Give 200 børn en skoletaske 
med det, der skal til for at de kan 
starte i skole igen.  

 
I januar 2018 var Michelle og Henriette 
fra Assist på besøg i Ratnapura. Vi fik 
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derfor mulighed for at besøge nogle af 
de landsbyer, der havde været over-
svømmet. En gruppe kvinder fortalte os 
hvordan deres huse havde stået under 
vand og folk måtte kravle op på tagene 
for at komme i sikkerhed. De udtrykte 
stor taknemmelighed til LEADS for at 
give dem den nødvendige hjælp. 
 
Oversvømmelserne betød at LEADS 
måtte fokusere på deres nødhjælpsind-
sats i en periode. Flere af de igangvæ-
rende projekter måtte derfor sættes på 
pause, hvilket betyder at de kommer til 
at fortsætte et godt stykke ind i 2018. 
 

 
 
 
Kadella  
 
Der er fortsat godt gang i Kadella. Ka-
della er et krisecenter, hvor børn som 
har været udsat for misbrug, kan bo i en 
periode. Assist støtter Kadella via pri-
vate sponsorer.  
 
Der har været fire hold i år, som hver 
har haft 3 måneders ophold på Kadella. 
Efter hvert hold afsluttes opholdet med 
et større arrangement. Til hvert event 
indgår der sjov og leg, et tallentshow, og 
afsluttes med en ceremoni, hvor der ud-
deles certifikater. Hvert event har 
samme formål: at skabe refleksion hos 
hver enkelt over, hvad de har lært på 
Kadella. I langt de fleste tilfælde, så op-
lever børnene og de unge, at de i løbet 
af deres tid på Kadella får opbygget de-
res tro på sig selv. Det kommer til ud-
tryk ved tallentshowet, hvor det ofte er 
første gang, at de står foran andre men-
nesker og optræder. 

 

 
Michelle på besøg på Kadella 
 
 

 
Børnevenlige omgivelser på Kadella 
 
Læs mere og se billeder her: 
https://www.assist-den-
mark.dk/index.php?id=250  
 
 
Uventede gode nyheder  
 
I den sidste uge af 2017 fik vi en overra-
skende mail fra Dansk Missionsråds Ud-
viklingsafdeling (DMRU), om at Sri 
Lanka i 2018 igen ville kunne søge mid-
ler til udviklingsprojekter på lige for 
med andre lande! Året sluttede således 
meget anderledes end forventet. Vi 
kunne pludselig se frem mod et år, hvor 
vi ikke bare skal afvikle og afslutte de 
igangværende projekter – men hvor vi 
kan tænke i forlængelser og planlæg-
ning af nye initiativer. 
 
 
Michelle og Simon i Sri Lanka  
 

https://www.assist-denmark.dk/index.php?id=250
https://www.assist-denmark.dk/index.php?id=250
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Samtidig har Michelle fra Assists Sri 
Lanka gruppe besluttet sig for at under-
søge muligheden for at arbejde på Sri 
Lanka i en længere periode. Det kom-
mer til at starte ud med, at hun arbejder 
frivilligt på fuld tid for LEADS i de første 
3 måneder af 2018. Det giver Assist og 
LEADS god mulighed for at gøre status 
på de projekter, vi har kørt sammen si-
den 2018 – og at planlægge de næste 
projekter.  
 
Følg med i udviklingen på 
https://www.assist-den-
mark.dk/index.php?id=50, hvor I også 

kan læse flere detaljer om de enkelte 
projekter. 
 
 
 
 
 
Tusind tak for at du læste med her. Vi 
sætter uendeligt stor pris på din inte-
resse i ASSIST. Vi glæder os til endnu et 
år, hvor vi forventer endnu mere at be-
rette hjem om. Vi takker igen Gud for 
Hans rige velsignelse og den mulighed 
Han har givet 
 
 

 
           
  

https://www.assist-denmark.dk/index.php?id=50
https://www.assist-denmark.dk/index.php?id=50
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          Bilag: Oversigt over projekter sammen med DMRU og CISU 
 

Projekt nr. Projekt navn 
Bevilget 
beløb 

Tidligere ud-
betalt 

Udbetalt i 
2017 

Restbe-
løb 

            

ASS-2013/3 

Improving care services 
in Sri Lanka for victims 
of child abuse through 
rehabilitation and ad-
vocacy initiatives 3.852.197 3.326.167 222.322 303.708 

DMCDD-15-B-06 

Advocacy - strategic ap-
proach to LEADS initia-
tives towards fullness 
of life 334.079 73.410 0 260.669 

DMCDD-16-A-03 

Staying safe from child 
abuse, a community-
driven approach in 
Ratnapura District 800.000 200.523 11.802 587.675 

DMCDD-16-A-06 

Micro-Enterprise De-
velopment Support 
Project 800.000 0 358.559 441.441 

DMCDD-16-E-02 

Inter Community Rec-
onciliation : Capacity 
Building 75.000 0 0 75.000 

DMCDD-17-A-03 

Sustainable Agricul-
tural Practices Project: 
Capacitating the Mar-
ginal Farmers in Moi-
ben,Uasin Gishu County 792.000 0 168.734 623.266 

          0 

Total  DMRU 
2017   6.653.276 3.600.100 761.417 2.291.759 

            

DERF-17-75-M2 
Floods and landslides 
in Sri Lanka 335.069 0 335.069 0 

            

            

Total   6.988.345 3.600.100 1.096.486 2.291.759 

 
 


