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Det Gud skaber er godt. 1. Mos. 1,10 

I begyndelsen skabte Gud verden. Og det han 

skabte var godt, fordi synden endnu ikke var 

kommet ind i verden.  

Men det er svært at se det gode i verden i dag, 

når vi ser al den elendighed og smerte som fin-

des. Krige, hungersnød, fattigdom og naturka-

tastrofer, og hvor er Gud henne i alt dette. Syn-

den kom ind i verden og adskilte os fra den ska-

bende og almægtige Gud. – Og så begyndte tids-

lerne at vokse op. 

Men Guds menighed er igennem Jesus Kristus 

blevet genfødt til et levende håb, og ”vi er skabt 

i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud 

har lagt til rette for os at vandre i”. Ef. 2,10. Vi 

er ”skabt i Kristus” . 

Da Gud skabte mennesket, skabte han det i 

Hans billede. Det betyder at vi ligner Gud. Ikke 

at vi er Gud, men han skabte os med lysten til at 

arbejde og at skabe noget godt. ”Og Gud 

sagde: ”lad os skabe mennesket i vort billede, så 

de ligner os!” 

Nu har Gud igen kaldt os til at arbejde sammen 

med Ham. Vi er Hans medarbejdere som det 

står skrevet i det nye testamente. På vores vi-

sitkortet står: Guds medarbejder.  

 

 

Og her er vi så. Vi har fået forskellige opgaver 

at gøre. Både i det profane liv og i Guds menig-

hed. Gud har ”delt ud af sine åndelige gaver til 

os, og vi har hver især fået nåde til at tjene ham 

i overensstemmelse med hans plan.” Ef. 4,7 

I ASSIST føler vi os privilegerede over at få lov 

at tjene Gud på denne måde. Det kan være slid-

somt at arbejde. Men når vi regnes for Guds 

medarbejdere også igennem dette arbejde, så 

er vi stolte over vores ”hverv”.  

Tænke sig at få lov til at arbejde sammen med 

Gud.  

Derfor beder vi: ”komme dit rige, lad din vilje 

ske igennem vores liv”.  Så bliver der skabt no-

get godt. Vi ønsker at gå lige i hælene på Jesus. 

Se hvordan Han gør og efterligne Ham i vores 

liv. 

 

På bestyrelsens vegne 

Lars Frederiksen 

Formand 
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Fokusområder 2018 og fremad 

Fokus i 2018 har været rettet mod forløb og ud-

vikling i de forskellige landeprojekter, herun-

der gennem kapacitetsopbygningsprojekter og 

lignende. 

Igen i 2018 har en medarbejder fra en af vore 

samarbejdspartnere med godt udbytte deltaget 

i Diakonhøjskolens 3-måneders kursus om kir-

kebaseret udviklingsarbejde. 

Med støtte fra både DMRU og CISU er gennem-

ført en oplysningskampagne ”Training Trans-

forms” med fokus på, at læring giver forandring. 

Vort udviklingsarbejde er helt afhængig af vel-

fungerende samarbejdspartnere i syd, og der-

for vil det fremadrettede fokus være dels at 

styrke relationerne til disse og være med til at 

kapacitetsudvikle dem, så de bliver endnu 

bedre til at formidle hjælp og udvikling til deres 

lokalområde. 

Et fokusområde er også at sikre flere frivillige 

hænder i arbejdet, både til projekterne men 

også gerne til administration.  

Outsourcingen af selve bogføringen fungerer 

tilfredsstillende og derfor indstiller bestyrel-

sen af det pågældende revisionsfirma også væl-

ges som foreningens revisor.  

 

Saraswatipur Venskabsforening 

Saraswatipur Venskabsforening (SVF) står bag 

et projekt i Bangladesh som i samarbejde med 

Bangladesh Lutheran Church driver et stipen-

dieprogram for børn fra ubemidlede familier 

samt en kostskole for klassetrin 2.-4. klassetrin 

og med planer for udvidelse til 5.-8. klassetrin.  

Skolearbejdet blev i sin tid startet af Dansk San-

talmission – det senere Danmission, men i for-

bindelse med et fokusskifte besluttede Danmis-

sion af afvikle projektet i eget regi og overdrage 

det til den interessegruppe, der nu er dannet 

som Saraswatipur Venskabsforening. 

SVF har rettet henvendelse til ASSIST med fore-

spørgsel om mulighederne for at blive koblet 

sammen med projekterne i ASSIST og dermed 

blive en del af ASSIST-”familien”. 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen i 

ASSIST at inddrage Bangladesh som ny lande-

gruppe og optage SVF som projekt i ASSIST (på 

tilsvarende vis som eksempelvis WutomiAgri 

Venskabsforening under forudsætning af 1) at 

en generalforsamling i SVF tilslutter sig ønsket 

og 2) at man anerkender ønsket om, at de per-

sonlige relationer mellem alle tilknyttede pro-

jekter i ASSIST vurderes højt, og at alle gør en 

indsats for at bevare en fælles enhed – vi vil 

være en stor familie. 
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Baglandet 

I forbindelse med ansøgning af midler fra Da-

nida via DMRU og CISU ses der meget på udvik-

lingen i den folkelige forankring, og derfor er et 

trofast bagland af meget stor betydning. 

Det er derfor også glædeligt at se en stabil og 

voksende medlemsskare, der støtter op om ar-

bejdet – 447 medlemmer mod 441 året før, og 

der kommer fortsat flere til. 

De forskellige landegrupper arbejder også sy-

stematisk på at sikre faste bidragydere til de 

forskellige projekter. 

Vi har stadig et internt mål om at passere 500 

medlemmer inden for et par år. 

Lidt om økonomi 

Der er naturligt visse udsving i gaveindtæg-

terne når der kommer enkeltstående større do-

nationer, men den grundlæggende trend er me-

get stabil. 

Igen i 2018 har ASSIST modtaget driftstilskud 

fra Kulturstyrelsen, denne gang med kr. 58.980, 

som er med til at sikre, at de modtagne gaver 

kan gå til udviklingsopgaver. 

Året viser et overskud på kr. 46.591 efter ud-

giftsføring af kr. 4.500 bevilget fra Dispositi-

onsfonden, så det isolerede resultat af årets ak-

tiviteter viser et reelt overskud på kr. 51.091 

 

Overskuddet indstilles i det væsentligste over-

ført til dispositionsfonden. 

Bestyrelsen anser derfor driften for meget til-

fredsstillende. 

Bestyrelsen 

Gennem hele året har bestyrelsen bestået af 

Lars Frederiksen, formand, Marien van Beest, 

Villy Fink, Dina Verup Kaas, Henriette Lind Kel-

strup, Hugo Martinussen og Ove Tinggaard. 

Som suppleanter har været tilknyttet Michelle 

Lind Kappel og Bent Møller. 

Med denne sammensætning er målsætningen 

opfyldt om for hver af de tre lande med projek-

ter at have en dobbeltdækning.  Bestyrelsen 

finder det vigtigt at alle aktiviteter i ASSIST regi 

er repræsenteret i ledelsen. 

I det følgende vil du kunne læse om vores pro-

jekter i Kenya først, derefter Mozambique og til 

sidst Sri Lanka. Vi håber du vil nyde læsningen 

og glædes sammen med os. 
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I Assist Children Project blev 2018 året, hvor vi 

fik taget hul på nogle nye tiltag, som forhåbent-

ligt bliver skelsættende for de kommende år – 

det drømmer vi i hvert fald om. I efterhånden 

mange år har vi fortalt om et stabilt projekt, 

hvor John Mugo sikkert styrer slagets gang i Ke-

nya. Dette er stadig tilfældet. Igen i år har bør-

nene fået en skoleuniform og en ged. Derud-

over har flere af børnene fået håndklæder og 

vandfiltre. Det forventes at alle familierne får 

dette inden længe.  

  
Her ses mor og sponsorbarn godt i gang med at skrive 
hjem til deres danske sponsor. 

I sommeren besøgte Anne Catrine og Semine 

projektet i Tharaka, hvor de bl.a. hjalp børnene 

med at skrive deres rapporter og tage billeder 

til sponsorerne. Begge piger fortalte om en fan-

tastisk tid sammen med nogle virkelig skønne 

børn. Dog gjorde de også opmærksomme på 

vigtigheden i, at vi arbejder frem mod at kunne 

ansætte en mere i projektet, da Mugo helt sik-

kert godt kunne bruge en ekstra hånd.  

 

 
Anne Catrine og Semine i fuld sving med at få det bed-
ste billede af sponsorbarnet. De 2 piger morede sig 
over, hvor ofte børnene dansede rundt og var glade, 
men når det blev deres tur foran kameraet, så kunne 
det være svært at få et smil frem, fordi de blev så ge-
nerte. 

Siden sommeren 2018 har vi også haft travlt 

med at få indhentet tilladelser fra forældrene 

og værgerne til børnene, sådan at vi i børnepro-

jektet også overholder de nye stramninger på 

datalovgivningen. Det betyder fremover, at når 

et sponsorbarn bliver optaget i projektet, så gi-

ves der også tilladelse til at vi må videregive 

navn og billeder til sponsorer og Assists medier.   

Tilbage til det som forhåbentlig bliver skelsæt-

tende, så er vi kommet godt i gang med at for-

mulere en projektbeskrivelse, hvor vi ønsker at 
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søge DMRU om støtte til et kapacitetsopbyg-

gende projekt, hvor børnene og deres familier 

bl.a. skal være den primære målgruppe. Dette 

kan vi forhåbentligt fortælle mere om ved næ-

ste årsmøde.  

Undervisning i bi-avl i kenya  

I vestkenya har vores samarbejdspartnere mo-

biliseret ca. 50 unge landbrugsstuderende.  Ef-

ter deres teoretiske uddannelse på universite-

tet kommer de i ekstra lære hos dygtige mæl-

keproducenter i 3 måneder.  Derefter tager de 

ud for at hjælpe fattige bønder med deres mæl-

keproduktion.  Ofte har resultatet været, at de 

fattiges 4-6 køer har fordoblet deres mælke-

produktion. 

 

Nu ville deres leder gerne, at de unge menne-

sker også skulle hjælpe bønderne med en an-

den indkomstgivende aktitet, nemlig biavl.  Så 

4 pensionister fra Danmark rejste ned for at un-

dervise to hold på hver 15 mennesker.   

Senere ville de selv give denne undervisning vi-

dere til 150 mennsker i hold på ti.   

 

Samtidig havde vi penge med til rundsave og 

andre maskiner, så de kunne lave deres egne 

bistader. De har nu fremstillet 50 bistader og 

seks pensionister tager i Påsken 2019 ned for 

at fordele disse bistader.   

 

Samtidig skal de følge op på holdene, der fik 

den første undervisning, og de skal give den 

samme undervisning til to nye hold i Nakuru og 

Eldoret. 
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Igennem vores partnerskab med EPTF har vi i 

øjeblikket 2 større projekter, støttet gennem 

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Begge 

projekter retter sig mod ressourcefattige og 

marginaliserede bønder. EPTF betyder ”Econo-

mic Projects Transformational Facility”. Begge 

projekter har et budget på 800.000 kr. 

Vores danske Kenyagruppe har siden sidste ge-

neralforsamling været i Kenya 3 gange.  Ove 

Tinggaard og team har været på besøg for at 

igangsætte biavlsprojekt. Lars Frederiksen har 

besøgt EPTF i juli måned. Dette besøg var mere 

overordnet mht. planlægning af fremtidige pro-

jekter og for at styrke vores partnerskab. Ca-

rina og Jarl Simonsen besøgte EPTF februar 

2019 for at monitorere projekterne i hhv. Eldo-

ret og Mombasa. 

Mombasa – 3 års projekt. DMCDD 16-A-06 

Målet er at styrke ressourcefattige landbrug i 

Kinango Kwale regionen. 200 ressourcefattige 

bønder bliver trænet, så at landbrugene bliver 

bæredygtige. Projektet hjælper samtidig sår-

bare piger og kvinder i området. 

Projektet skal sikre, at bønderne bliver engage-

rede i udviklingsplanlægningen og at de får ad-

gang og kontrol over produktionsressourcerne 

i området, for at bruge et par fine danske ord. 

Pr 31/12 2018 er bl.a. følgende opnået: a) 211 

bondefamilier deltager nu i træningsprogram-

met. b) 211 bliver trænet i iværksætteri (171 

kvinder og 40 mænd). c) 7 table banking grup-

per er startet. d) Indtægtsgivende landbrugs-

produkter valgt. e) 1.200 træer er plantet. f) 16 

personer har fået specieltræning i lederskab, 

fortalervirksomhed og produktionsplanlæg-

ning etc.  

Carina på projektbesøg i Mombasa. 

Projektet går efter planen med enkelte undta-

gelser. 

Eldoret – 3 års projekt. DMCDD 17-A-03 

Projektet i Eldoret er også tilegnet ressource-

fattige bønder, således at bønderne kan få 

bedre viden og færdigheder i bæredygtige 

landbrugsmetoder. Dette giver bedre produk-

tion og rentabilitet hos de enkelte landbrugsfa-

milier. I projektet skal der også dannes en pro-

ducentforening og en landbrugsforening. 

Pr 31/12 2018 er bl.a. følgende opnået: a) 4 

værgningskampagner gennemført. b) 14 træ-

ningsgrupper med hver 15 deltagere er startet. 
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c) 108 bønder er trænet i grupper med ca 15 

personer i hver. d) 14 table banking grupper er 

sat i gang. e) En producentforening er oprettet 

og en lagerhal er oprettet til producentforenin-

gen. f) En landbrugsforening er oprettet etc. 

Jarl på besøg hos vores partner, EPTF, i Eldoret. 

Projektet går efter plan med enkelte undtagel-

ser. 
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Den 19. marts 2018 startede 12 energiske unge 

på WutomiAgris landbrugs- og iværksætter-

skole i Mozambique.  

Eleverne har både haft ansvaret for deres egne 

små marker samt fællesarealer.  

Vi har haft en del udskiftning af lærerne i sko-

lens historie, men både Hercília og Stella har 

været med hele vejen i 2018, og de er stadig en 

del af Wutomi-familien. De er begge meget 

unge og mangler på nogle områder erfaring, 

men de vil meget gerne lære og udvikle sig, og 

de gør hvad de kan for at eksperimentere og 

skaffe ny viden. 

Også i 2018 kunne WutomiAgri have glæde af 

to unge volontører. 

 

Jacob og Mads havde sin gang på skolen fra sep-

tember til november, hvor de var en del af de 

daglige gøremål – samt underviste i engelsk og 

it. 

 

Wutomi Genbrug 

Wutomi Genbrug i Grindsted er blevet en stor 

velsignelse for skolen, da det går rigtig godt 

med handelen. Vi har også opfattelsen, at de fri-

villige nyder samværet og samtalerne, som de 

får i butikken.  

 

Nogle tager en ekstra stor tørn, da der stadig 

godt kunne bruges et par ekstra hænder. 

Kurt og Lisbeth i Mozambique  

Undertegnede, Kurt og Lisbet, nyder at være til-

bage i Mozambique – sådan rigtigt. Kurt er godt 

i gang med at udvikle undervisningen og forret-

ningerne i landbruget – i tæt samarbejde med 

lærerne. Lisbet forsøger at holde gang i PR, 

fundraising, arrangement af volontør- og andre 

rejser, coaching af skoleleder Gina samtidig 

med de jævnlige rejser til Danmark for at få 

sklerosebehandling samt at tage ud at fortælle 

om projektet. 
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50+ voluntørgruppe   

Den syvende 50+volontørgruppe besøgte Wu-

tomiAgri i februar/marts 2019.  

I år havde vi succes med at lave lidt om på da-

toerne, så 50+erne og eleverne fik mere tid 

sammen. Det resulterede i en kommunikation 

og samarbejde ud over det sædvanlige. 

50+erne var med til dimissionsfesten, hvor vi 

for ottende gang sendte et hold iværksættere 

ud i verden. 

 

Det blev et brag af en fest, hvor vi i år havde 

ekstra fint besøg.  

Borgmesteren med sit følge valgte at bruge 

nogle timer en lørdag formiddag på at tage del 

i WutomiAgris festligheder. De fik desuden en 

grundig rundvisning. 

Besøg fik vi også af en del af tidligere års elever, 

der nu stolt kunne fortælle, hvordan de havde 

fået deres egne landbrugsforretninger op at stå. 

Personligt var det årets højdepunkt, da Aida 

fortalte sin historie. Hun har tidligt i livet mistet 

begge forældre, og da hendes onkel også døde, 

mens hun gik på skolen, var det ved at tage al 

livsmod fra hende. Aida har nu været i gang i et 

år, og hun har bygget en fornuftig forretning op 

med produktion af kyllinger. I starten lejede 

hun sig ind i en stald, men med de første hold 

kyllinger tjente hun nok til at bygge sit eget kyl-

lingehus – med gratis arbejdskraft og hjælp fra 

hendes kirkefamilie. 

 

Det niende elevhold har nu indtaget skolen. 

Den 17. marts begynde 14 unge mennesker 

med landbrugs- og iværksætterdrømme. 

I begyndelsen af året berettede vores koordina-

tor i Maputo, Armando, at det hele så lovende 

ud, og der var mange nye mål fremover, der 

skulle nås. 

Arbejdet fortsætter stadigt, selvom vi led et 

smerteligt tab da vi mistede Marta Madiquile, 

mor til Erasmo, som døde efter lang tids syg-

dom.  
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Andre udfordringer er at finde steder og skoler 

til børnene på Kanana, idet de er rykket op i 

større klasser og skal skifte til nye skoler. I ban-

ken bliver vi også udfordret, idet de forlanger 

kopi af den kvittering, I får, når I sender penge 

ud. Det er vel for at undgå ”hvidvaskning” af 

midler, og de er ret så grundige. Det har med-

ført, at vi ikke har kunnet få midler ud længe, så 

vi kunne dele mad, skolepenge og medicin ud.  

I foråret 2018 blev Zibia familien tilknyttet Ka-

nana. 

De to børn, Fiftini på 

12 og Victoria på 5 år 

er begge født handi-

cappede og uden 

sprog. Deres mor 

(Amelia) er bundet 

til hjemmet sammen 

med børnene, der lig-

ger på tynde græs-

måtter i deres ufær-

dige hus. Den eneste 

indtægt de har, er det, faderen tjener ved at 

pudse sko på gaden i Maputo. For Zibia familien 

er det lykkedes Armando at få dem til physote-

rapy på det Centrale hospital to gange om ugen, 

men der er store problemer med transport. 

Selv har Armando fået malaria og det er meget 

skidt, men hvad der piner ham mest, er hans 

kones helbred. Hun fik en diagnose efter mange 

prøver på klinikken, og hun har fået konstate-

ret livmoderkræft og venter nu på operation. 

Hun får stærk medicin og kan næsten ikke sove 

om natten eller gøre nogen ting herhjemme.  
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2018 har været et travlt år for Assists Sri Lanka 

gruppe. Lige inden årsskiftet fik vi at vide, at vi 

igen kunne søge om støtte til udviklingsprojek-

ter ved Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling 

(DMRU). Vi har derfor søgt om hele tre projek-

ter, der alle blev godkendt! Men det er langt fra 

det eneste, vi har haft gang i. 

Projektbesøg: Beskyttelse af børn gennem 

iværksætteri og oplysning 

I januar måned var Henriette og Michelle på be-

søg hos vores partner, LEADS, på Sri Lanka. 

Denne gang fik de mulighed for at besøge et af 

de fattige områder, hvor LEADS og Assist arbej-

der med forebyggelse af seksuelt misbrug. Det 

var opmuntrende at se, hvordan en kombina-

tion af undervisning og hjælp til at øge familier-

nes indtægt, gav nyt håb og nye muligheder for 

forældrene om bedre at kunne beskytte deres 

børn. 

Vi fik et konkret eksempel på den forskel et 

projekt som dette gør, da vi mødte Sunil. Her er 

Sunil’s historie:  

Sunil bor i en landsby sammen med sin kone og 

datter. Sunil er elektriker, men måtte på grund 

af sygdom for nogle år tilbage sælge ud af næ-

sten alt hvad de ejede. Også Sunils værktøj. Sunil 

er nu rask nok til at kunne arbejde igen. Han har 

gennem projektet kunne købe nyt værktøj og 

etablere sig som selvstændig elektriker i sit eget 

hjem, hvor han reparerer el apparater.  

 

Sunil har deltaget i LEADS’s oplysningsprogram-

mer om beskyttelse af børn. Da vi besøgte ham i 

sit hjem fortalte Sunil selv, at han går hjemme 

med sit arbejde, hvor han kan holde øje med sin 

egen datter – men også naboens børn. Han for-

tæller at han efter at have deltaget i oplysnings-

programmet har fortalt naboen om, at det ikke 

er godt at lade sine børn gå alene hjemme hele 

dagen. Men for nu ser han efter dem, når foræl-

drene ikke er hjemme.  

Sunil en iværksætter, som gennem sit iværksæt-

teri kan forsørge sin familie og skabe et sikkert 

miljø for sin datter – og for naboens børn også. 

Vi havde også glæde af at møde en masse andre 

mennesker, som ligesom Sunil, har haft stor 

glæde af LEADS’ indsats.  
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Michelle og Henriette bliver taget hjerteligt imod i en 
af de landsbyer, som har modtaget hjælp gennem pro-
jektet.  

Udstationering af Michelle 

Michelle blev på Sri Lanka i 3 måneder, og ar-

bejdede frivilligt for LEADS. Det var en meget 

lærerig tid for Michelle. Selvom hun har samar-

bejdet med LEADS i 10 år, gav det en helt anden 

forståelse for de forhold organisationen arbej-

der under, at følge arbejdet på daglig basis i 

længere tid.  

 

LEADS arrangerede babyshower kombineret med af-
skedsfest for Michelle og Simon, inden de rejste til-
bage til Danmark.   

 

Michelle tog hjem til Danmark i april for at blive 

mor. Men i september flyttede hun med sin 

mand, Simon, og søn til Sri Lanka for en læn-

gere periode. Hun er på barsel indtil maj 2019. 

Nye frivillige 

I 2018 fik Assist Sri Lanka gruppe 2 nye frivil-

lige: Jeanette og Kristvør. Jeanette arbejder til 

daglig som pædagog, og skal overtage ansvaret 

for vores private sponsor-projekt. Kristvør læ-

ser brand and communications management 

på CBS og skal blandt andet hjælpe med at gen-

nemføre en oplysningskampagne, som kom-

mer til at køre i 2019.   

 

Dem, der får hjælp 

Vi har masser af historier fra mennesker, som 

er taknemmelige for at have fået hjælp gennem 

LEADS’ arbejde. Det er den slags historier, der 

giver os frivillige i Assist energien, styrken og 

motivationen for at gøre, det vi gør.  
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Et barns fortælling – Kadella 

 

“Det her er min historie. Jeg ville ønske, det ikke 

var, men det er det. Jeg ville ønske, at min onkel 

ikke voldtog mig, mens vi passede min syge far. 

Jeg ville ønske, at jeg ikke var blevet gravid, da 

jeg var 14. Jeg ville ønske, at politiet ikke havde 

taget mig væk hjemmefra, når alt jeg havde brug 

for, var mine forældres kærlighed. Jeg blev frarø-

vet min barndom og jeg havde ingen kontrol 

over mit liv. Jeg blev sendt rundt imellem forskel-

lige børnehjem, og jeg var ved at miste håbet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men så nåede jeg frem til Kadella. Jeg vidste det 

ikke og jeg ville heller ikke acceptere det i begyn-

delsen, men det var denne forandring, jeg havde 

ventet på. Først efter mange timers terapi, skole-

gang og leg forstod jeg det endelig. Her var men-

nesker, som oprigtigt bekymrede sig om mig. 

Mennesker, som forstående lyttede til mig, selv 

når jeg ikke gjorde andet end at græde. Her var 

mennesker, som fik mig til at synge og danse igen, 

og de fik mig til at genskabe kontakten til min 

familie. Det var de mennesker, der reddede mit 

liv. Det har været en lang proces at nå til, hvor 

jeg er i dag, og selvom jeg ikke længere bor på 

Kadella, kan jeg stadig få hjælp fra min rådgiver, 

når jeg har brug for det. Kadella har givet mig 

håbet tilbage og jeg tror på en lysere fremtid.” 
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Bilag: Oversigt over projekter sammen med DMRU og CISU

Projekt nr. Projekt navn 
Bevilget 
beløb 

Tidligere 
udbetalt 

Udbetalt 
i 2018 

Restbeløb 

DMCDD-15-B-06 
Advocacy - strategic approach to LEADS 
initiatives towards fullness of life 

334.079 148.793 0 185.286 

DMCDD-16-A-03 
Staying safe from child abuse, a commu-
nity-driven approach in Ratnapura Dis-
trict 

800.000 212.325 457.619 130.056 

DMCDD-16-A-06 
Micro-Enterprise Development Support 
Project 

800.000 358.559 233.286 208.155 

DMCDD-16-E-02 
Inter Community Reconciliation: Capac-
ity Building 

75.000 0 75.000 0 

DMCDD-17-A-03 
Sustainable Agricultural Practices Pro-
ject: Capacitating the Marginal Farmers 
in Moiben, Uasin Gishu County 

792.000 168.734 270.374 352.892 

DMCDD-18-A-08 
Minimizing re-victimization of for child 
survivors of abuse and strengthening the 
process of de-institutionalization. 

999.929 0 220.822 779.107 

DMCDD-18-B-02 
Voice Against Institutionalization of Chil-
dren 

204.731 0 82.423 122.308 

DMCDD-18-C-03 
Feasibility study for Expanding Options 
for Rural Livelihoods Project 

75.002 0 75.002 0 

DMCDD-18-E-05 

Strengthening the Christian Church in Sri 
Lanka to take up the responsibility of en-
gaging in integral mission – based on 
learnings from Micah Global. 

99.757 0 99.757 0 

DMCDD-18-E-08 

International Course of Church Based 
Development Work by Diakonhøjskolen 
(the Diaconal College in Aarhus, Den-
mark)  

71.720 0 0 71.720 

DMCDD-18-I-04 Training Transforms 49.500 0 49.500 0 

CISU-15-511 Training Transforms 24.300 0 24.300  0 

Total 2018   4.326.018 888.411 1.588.083 1.849.524 

 

 


