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Gud er uforanderlig 

Alting i denne verden forandrer sig. Jesus siger i 

Matt. 24,35 at: ”Himlen og jorden skal forgå, men 

mine ord skal aldrig forgå”. 

Ingen af os forventede covid-19 krisen, som 

også påvirker vort arbejdet i ASSIST i den kom-

mende tid. Vi ved ikke i hvor lang tid og hvor 

meget. Men med udgangs- og forsamlingsforbud 

i store hele verden, så sætter det en dæmper for 

mange af vores aktiviteter – forhåbentlig kun 

for en tid. 

Men modsat så giver det os en anledning til at 

reflekterer over vores arbejde, og stille os nogle 

spørgsmål, både af personlig karakter, men også 

om vores rolle som kirkelig organisation. Gør 

vi ”fyldest i vores tjeneste”? Hvad ønsker vi af 

fremtiden? Er vi på rette kurs? Er vores fokus og 

prioriteter på plads? 

Tider kommer og går. Vi går fra en virkelighed 

ind i en ny, og vi må tilpasse os, men ikke ”denne 

verdens tidsånd”. Rom.12.2 

Men en ting er sikkert: Gud er uforanderlig. Der 

står om Gud, at ”… Hans lys er uforanderligt, og 

han skjules ikke af skygger…” Jakob 1,17-18. 

Da Daniel var i løvekulen og overlevede, siger 

skriften om Gud: ”Han er uforanderlig, hvis her-

redømme aldrig vil ophøre og hvis magt aldrig vil 

få ende…”  

Gud siger om Israel: ”Jeg elsker dig med en evig 

og uforanderlig kærlighed.” Jer. 31,3. 

 

 

Som det gælder for Israel, således gælder det 

også for Guds menighed: Han har en uforander-

lig kærlighed til os.  

Lad os minde hinanden om det, så lang tid vi le-

ver på denne jord. Gud har en uforanderlig 

kærlighed til os. Han kender hver detalje i vores 

liv. Han ved hvor mange hovedhår vi har på ho-

vedet, og hvilke ord der kommer ud af vores 

mund, før vi har udtalt dem.  

Gud er uforanderlig. Vi kan ikke forandre Gud, 

men Gud kan forandre os indefra og ud. 

Det er fantastisk, at vi er i hænderne på en så 

fantastisk kærlig Gud, som har en sådan uforan-

derlig kærlighed til os. 

Når denne rapport læses, må det da give et lille 

indtryk af at Gud ønsker at forandre verden til 

et bedre sted at leve. 

 

På bestyrelsens vegne 

Lars Frederiksen 

Formand 
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Fokusområder 2019 og fremad 

Et primært fokusområde er vedligeholdelse af 

gode relationer til vore samarbejdspartnere i 

Syd, så vi gennem et tillidsfuldt samarbejde kan 

formidle støtte på den måde, der giver bedst lo-

kalt udbytte.  

Et vigtigt element heri er regelmæssige besøg 

for at skabe relationer og vurdere værdien af 

hjælpearbejdet. Periodisk foretages endvidere 

vurdering af indgåede partnerskabsaftaler. 

Arbejdet i ASSIST er grundlæggende baseret på 

frivillige, og et væsentligt fokusområde er der-

for også sikring af sammenholdet blandt frivil-

lige og tilknytning af flere i takt med der sker ud-

vikling i projekterne. 

Selve bogføringsopgaven er outsourcet til 

Christensen & Kjær statsautoriseret revisi-

onsaktieselskab, der ligeledes er valgt som 

foreningens revisor. 

 

Med støtte fra DMRU er gennemført en oplys-

ningskampagne med udgangspunkt i arbejdet i 

Sri Lanka. Gode samarbejdsrelationer med såvel 

DMRU som CISU er ligeledes i fokus. 

Sidst men ikke mindst er kontakt til vort bag-

land af stor betydning, og den varetages dels 

centralt og dels af de enkelte landegrupper for 

deres interessenter.  

 

Særlige forhold i årets løb 

SRI Lanka blev påskesøndag ramt af et terror-

angreb, og til støtte for vor lokale samarbejds-

partners hjælpeindsats blev der lavet en ind-

samling i ASSIST’s bagland, så der kunne sendes 

kr. 29.000 som akut hjælp. 

I foråret blev Mozambique ramt af voldsomme 

oversvømmelser, som udraderede et stort om-

råde med beboelser. Her blev der ligeledes lavet 

en indsamling, og kr. 38.000 blev sendt derned 

som en liden hjælp til genopbygningen. 

Begge indsamlinger blev foretaget som lukkede 

indsamlinger i ASSIST’s bagland, idet vi af øko-

nomiske grunde ikke har søgt godkendelse til at 

kunne foretage offentlige indsamlinger. 

Generalforsamlingen 2019 godkendte, at Sa-

raswatipur Venskabsforening kunne optages i 

ASSIST, formelt med virkning fra 01.01.2020 

men således at der allerede i 2019 kunne etab-

leres mulighed for indbetaling af gaver. Samti-

dig har projektet skiftet navn til Banglakids.dk 

Vores samarbejdspartner EPTF i Kenya blev 

desværre udsat for et bedrageri fra en ansat, og 

da det også omfattede projektmidler, har der 

været et større udredningsarbejde sammen 

med DMRU og med forsinkelser i projekter til 

følge. 

I Mozambique er der stadig ikke en endelig af-

klaring omkring den lokale forenings overta-

gelse af hele det jordareal, hvor skolen er place-

ret, men man håber at kunne afslutte det i 2020.  
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Ved siden af disse ekstraordinære forhold har 

der været en meget god udvikling i de forskel-

lige basale hjælpeopgaver. 

Baglandet 

Vort bagland består dels af medlemmer, som 

kan være tilknyttet et eller flere af vore projek-

ter og dels af donorer med fadderskaber eller 

støtte på anden vis. Y’s Men og Rotary har været 

en god støtte for arbejdet i WutomiAgri. 

Af hensyn til offentlige donorer er et bredt og 

stabilt bagland vigtigt, og vi er taknemlige for en 

meget bred opbakning omkring ASSIST.  

Med tilknytningen af Banglakids.dk er med-

lemstallet pr. 31.12.2019 oppe på 486 mod 447 

året før, så målet på 500 medlemmer er i sigte. 

Økonomiske hovedtal 

Der har været nogle ekstraordinære gaveind-

tægter i 2019, bl.a. fra Wutomi Genbrug, så de 

samlede gaveindtægter udgør kr. 1.256.000, 

hvilket er 72% mere end i 2018. 

Der er igen i 2019 modtaget driftstilskud fra 

Kulturstyrelsen, og denne gang med kr. 57.329. 

Dette tilskud er med til at sikre, at alle gaver til 

projekterne kan gå ubeskåret til hjælpeopgaver 

i vore partnerlande. 

Årets regnskabsmæssige resultat er kr. 15.700 

efter udgiftsføring af kr. 24.000 bevilget fra Di-

spositionsfonden, så årets reelle resultat er et 

overskud på kr. 39.700. 

Overskuddet overføres i det væsentligste til Di-

spositionsfonden, som pr. 31.12.2019 derefter 

har et rådighedsbeløb på tkr. 182. 

Midlerne i Dispositionsfonden kan søges internt 

til ekstraordinære opgaver i forbindelse med 

projekter i vore partnerlande 

Offentlige projektmidler 

Der har i årets løb været 11 projekter finansie-

ret af DMRU, med en samlet bevilling på tkr. 

4.651. Heraf er i 2019 tkr. 898 overført til pro-

jekterne, og der resterer herefter tkr. 1.635. 

Projekterne vedrører Sri Lanka og Kenya. En 

oversigt er vist som bilag. 

Efter afslutning primo året af nødhjælpsprojekt 

fra CISU/DERF har der ikke været løbende pro-

jekter med CISU. Der er primo 2020 sendt en an-

søgning vedrørende Sri Lanka på næsten 2 mio. 

kr., men resultatet heraf kendes ikke på nuvæ-

rende tidspunkt.    

Bestyrelsen 

Det er et ønske, at der i Bestyrelsen er repræ-

sentation fra alle landegrupper, så der kan sik-

res en samlet overordnet koordinering på tværs 

af landegrupperne og samtidig sikre, at arbejdet 

i ASSIST kan betragtes som et hele og ikke frag-

menteret.  

Bestyrelsen har gennem hele året 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.  

I henhold til generalforsamlingsbeslutningen 

om tilknytning af Banglakids.dk er Flemming 

Schrøder indtrådt i bestyrelsen pr. 01.01.2020, 
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dog således han er på valg ved førstkommende 

generalforsamling.  Samtidig er Knud Persson 

indtrådt som suppleant.  

I det følgende vil du kunne læse om vores pro-

jekter i Kenya, Mozambique, Sri Lanka og Bang-

ladesh. Vi håber du vil nyde læsningen og glæ-

des sammen med os. 

Nyt ”gedeprojekt” i Tharaka. 

2019 har været et begivenhedsrigt år i børne-

projektet. Projektet vil i de kommende 2 år blive 

udviklet med et projekt i projektet.  

I sommeren 2019 besøgte Lars Frederiksen bør-

neprojektet i Tharaka, og gennemgik et ”gede-

projekt” sammen med John Mugo. Rammerne 

blev drøftet og diskuteret. 

Det resulterede i at Assist har fået bevilliget 

415.000 kroner til projektet af DMR-U, som skal 

kører over de næste 2 år. Processen har taget 

mere end 2 år og blev endelig godkendt af DMR-

U i december med opstart 1. april 2020.  

Børneprojektet har hvert år givet husdyrsgeder 

til de sponsorerede børn og familier. Gederne 

har formeret sig og flere har fordoblet deres ge-

dehold. Projektet skal bibringe 200 af familierne 

de nødvendige færdigheder til varetagelsen af 

opgaven. Med rette viden kan familierne holde 

produktive geder, der er værdifulde for famili-

erne og dermed forbedre deres levevilkår. 

 

Udlevering af årets geder til børnene i Marimanti om-
rådet. 

I oktober blev det muligt for Dina Kaas at besøge 

børneprojektet. Med sig på turen havde hun 

Sheena Kumaraswamy, som var førstegangsbe-

søgende i Kenya, men som i flere år har været 

sponsor.  

Formålet med turen var, at 1) besøge børn som 

ikke endnu var med i projektet, 2) børn der har 

været med i få år og 3) børn, som har været støt-

tet i flere år. Det blev en øjenåbner – også for 

Dina, som har været med siden projektets start. 

Forskellen mellem de børn som endnu ikke var 

i projektet og de børn, som har været med i 

mange år, var markant stor. Familierne hos de 

børn, som havde været med i mange år og fået 

udleveret geder, formåede at generere ind-

komst til de vigtigste fornødenheder ved avl og 

salg af gederne. Indkomsten dækkede også ud-

gifterne til videre skolegang af børnene. Så ge-

derne understøtter bæredygtighedskravet i 

projektet. 

Svært år hos EPTF 

I februar måned blev der afsløret bedrageri af 

EPTF’s bogholder. Det var et chok for både 

EPTF’s bestyrelse, men også for Kenyagruppen. 
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Det så lovende ud indtil bedrageriet blev afslø-

ret. Men hele bogholderiet viste jeg at være et 

stort rod, og indtil nu har det været svært at 

finde hoved og hale i. En ekstern revisor er sat 

på sagen for at genrejse bogholderiet. Vi ved 

ikke hvor meget der er bedraget for, men et tal 

på 25.000 kr. er nævnt. Alle overførsler fra 

DMR-U blev øjeblikkeligt stoppet. 

EPTF har i øjeblikket 2 projekter bevilliget i 

henholdsvis Mombasa (DMCDD-16-A-06) og I 

Eldoret (DMCDD-17-A-3). Totalt på 1.600.000 

kr. Disse projekter har stort set stået stille i 

2019. Det eneste som er overført fornylig er 

penge til de faste udgifter til løn og husleje i 6 

måneder, indtil tingene er på plads. 

Hele bedragerisagen har medført omstrukture-

ringer i EPTF, så det ikke kan ske igen. 

Formanden for bestyrelsen, samt CEO i EPTF 

valgte at gå, men de ikke er anklaget i bedrage-

riet. EPTF’s kontor er flyttet tilbage til Navigatø-

rernes hovedkvarter og er nu en del af Naviga-

tørernes administration. EPTF har nu ansat en 

ny leder, en landekoordinator ved navn Richard 

Mwikamba. 

Vi håber at fortsætte med projekterne i foråret 

2020.  

Biavl i Kenya 

I Påsken rejste 6 pensionister fra Danmark til 

Kenya for at undervise i biavl flere steder, og for 

at se til de steder, vi havde undervist året før. 

Produktionen af bistader fortsætter.  Det har gi-

vet arbejde til to mennesker.  Flere fattige men-

nesker vil gerne i gang med biavl. 

Dennis er vor dygtigste underviser.  Han under-

viser nybegyndere, skaffer dem bistader, og 

hjælper med at sætte dem op.  Nu har han også 

tømt adskillige stader for honning.  Hver gav 15-

18 kg.  Et kg kan sælges for hvad der svarer til 

en dagløn.  Dennis blev bedt om at undervise et 

ældre hold på sit universitet i biavl.  Og to lærere 

bad om hjælp til selv at komme i gang med bier. 

 

Vilde bier til gavn for mennesker. 

I et område kommer over 100 fattige kvinder til 

bibelstudium hver lørdag. Mange af dem har 

også modtaget undervisning i biavl og investe-

ret i bistader.  En gruppe fra en landsby købte 

10 stader, og allerede første uge var vilde bier 

flyttet ind i de første 6 stader.  I Kenya køber 

man ikke en bidronning, men satser på, at vilde 

bier vil flytte ind. 

Dennis underviser også i hønseavl og grønsager.  

Mens Kenya led under 8 måneders tørke, havde 

nogle missionærer en kæmpestor køkkenhave, 

som de kunstvandede.  Da så regnen endelig 

kom, havde de en masse små planter, som kvin-

derne plantede ud på deres små jordlodder. 
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Den 17. marts 2019 startede 11 energiske unge 

på WutomiAgris landbrugs- og iværksætter-

skole i Mozambique. 

 

Som noget nyt i år har eleverne selv styret deres 

salg fra egne marker – og pengene blev sparet 

op til opstarten af deres projekter efter endt 

skoleophold. Tiltaget virkede godt og motive-

rende, så vi fortsætter på denne måde. 

 

Også i 2019 kunne WutomiAgri have glæde af to 

unge volontører. Laura og Celine havde deres 

gang på skolen fra august til september, hvor de 

var en del af de daglige gøremål – med stor fokus 

på at hjælpe vores skolemor, Alice. 

 

Wutomi Genbrug i Grindsted fortsætter det giv-

tige arbejde – og er en stor velsignelse for Wu-

tomiAgri. 

 

Årets generalforsamling i vores lokale forening 

i Mozambique var den mest lovende nogensinde. 

Vi ser nu klart den lokale forankring – og vi tror 

på bæredygtighed for WutomiAgri. 
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2019 blev året, hvor WutomiAgri fik en traktor 

til at hjælpe med arbejdet. Desuden har vi i år 

bygget et drivhus af net og med et UV-beskyt-

tende tag, der skal gøre det muligt at dyrke salat 

og tomater – også når det er allervarmest. 

 

Den ottende 50+volontørgruppe besøgte Wuto-

miAgri i februar/marts 2020. De lavede blandt 

andet vandingsanlæg og trådbænke til plante-

kasserne. 

 

Igen i år havde vi succes med det gode samar-

bejde mellem vores elever og 50+erne. 

 

50+erne var med til dimissionsfesten, hvor vi 

for niende gang sendte et hold iværksættere ud 

i verden. 

Traditionen tro var de tidligere elever med, der 

er startet op som selvstændige landmænd. De-

res historier er den bedste motivation for de nye 

iværksættere. 

Den 17. marts skulle et nyt elevhold have indta-

get WutomiAgri. Men også Mozambique har 

kunnet rapportere om de første tilfælde af co-

ronasmitte, og alle skoler er lukkede en måned i 

første omgang. 

WutomiAgris skolestart er altså udskudt på 

ubestemt tid. Men mens vi, Kurt og Lisbet, er 

strandede i Danmark, knokler staben i Mozam-

bique videre med at passe produktionen og med 

at forberede det nye skoleår ekstra grundigt. 

Projektet for gadebørn i Maputo, hvor kvinder 

tager sig af forældreløse børn, er fortsat i 2019 

som hidtil. Projektet støttes af Assist på bag-

grund af penge fra genbrugsforretningen Futhi. 
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2019 har været et begivenhedsrigt år for Sri 

Lanka landegruppen. Året har været præget af 

tæt samarbejde med vores partner, Leads, da to 

frivillige fra Assist har boet i Sri Lanka, hele Sri 

Lanka gruppen har været i Sri Lanka 2 gange og 

2 personer fra Leads har været på besøg i Dan-

mark. Samtidig har Leads arbejdet på 4 projek-

ter, som Assist har fået støtte til fra DMRU i fo-

regående år.  

Michelle udsendt som konsulent 

Michelle har boet på Sri Lanka med sin familie 

siden september 2018. Fra august 2019 har hun 

arbejdet som ekstern konsulent for Leads med 

fokus på Staff Care (medarbejder pleje). Hun har 

arbejdet 10 timer om ugen, og har bl.a. under-

vist de ansatte om naturlige reaktioner på stress 

og strategier til at reducere stress på arbejdet. 

Hun har arbejdet tæt sammen med Leads’ pa-

storale medarbejder, og har tilbudt samtaler til 

ansatte, som har haft det vanskeligt. Michelle 

fortsætter sin stilling indtil maj 2020.  

 

Michelle foran Leads’ hovedkontor I Colombo. 

Oplysningskampagne i Danmark  

I februar drog 3 frivillige til Sri Lanka for at ind-

samle materiale til en lille oplysningskampagne 

i Danmark.  

 

Kristvør og Jeanette filmer til en video om Kedella til 
oplysningskampagnen. 

Vil du vide mere om oplysningskampagnen og 

se vores film, så se med her: https://www.as-

sist-denmark.dk/srilanka/ . 

Terror i Sri Lanka 

Påskesøndag blev Sri Lanka ramt af otte døde-

lige angreb. Tre kirker blev ramt under påske-

gudstjenesten ligesom tre luksushoteller blev 

angrebet. Mange blev dræbt og endnu flere blev 

såret. 

Assist samlede 29.000 ind til, at Leads kunne 

yde en nødhjælpsindsats i denne tragiske situa-

tion. Leads fokuserede på at tilbyde psykosocial 

støtte til de børn og familier, der var direkte be-

rørte af angrebene. Hertil ydede Leads basal 

støtte til en gruppe muslimer, som var blevet sat 

på gaden og forfulgt alene på grund af, at de var 

muslimer.  

Morgenen efter angrebene, kom Michelle og Si-

mon tilbage til Sri Lanka efter en to ugers påske-

ferie i Danmark. De fulgte situationen tæt på og 

mærkede, hvordan frygten for nye angreb satte 

landet på pause. Der var undtagelsestilstand i 

flere uger og massiv tilstedeværelse af militær i 

https://www.assist-denmark.dk/srilanka/
https://www.assist-denmark.dk/srilanka/
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gaderne. Nogle af dem, der mistede meget i ti-

den efter angrebene, var de mange mennesker, 

der er afhængige af turister, for at tjene til det 

daglige brød. Organisationer som Leads er 

uundværlige på Sri Lanka i en tid, hvor endnu 

flere mister deres eksistensgrundlag. 

Jeanette frivillig i Sri Lanka  

Jeanette rykkede i august 2019 sin hverdag fra 

København til Colombo. Hun ville give sin tid 

som frivillig på Kedella i en periode.  

 

Jeanette sammen med noget af personalet på Kedella 

Kedella er et midlertidigt terapeutisk hjem for 

børn og unge, der har været udsat for misbrug – 

ofte af seksuel karakter. Kedella huser 16 børn, 

ideelt set 8 af hvert køn, men der er oftest et 

markant overtal af piger, hvorfor de vælger kun 

at tage piger ind 2 ud af 3 årlige ophold. 

I 2019 kunne Leads (og de af jer, der betaler må-

nedligt til vores private sponsorprogram) til-

byde 41 børn en plads på Kedella. 

På Kedella har Jeanette støttet det daglige ar-

bejde, bidraget til engelskundervisningen og 

stået for ugentlige teambuilding aktiviteter med 

børnene. Hun har fået indgående indsigt i dag-

ligdagen, stemningen, børnenes trivsel og de 

udfordringer personalet står med grundet en 

regering og et system, som ikke anerkender det 

vigtige og relevante arbejde Leads laver.  

Dagligdagen på Kedella er som en helt alminde-

lig hverdag for børnene, der bor der. De har så-

kaldte husforældre, som bor og sover i forlæn-

gelse af børnenes delte værelser og er altså til 

rådighed døgnet rundt. De er alle varme, op-

mærksomme og empatiske og de skaber en 

hjemlig og rar atmosfære. De opdrager og lærer 

børnene at være selvstændige i form af daglige 

pligter, madlavning og andre relevante og brug-

bare kompetencer. Derudover er de også ofte en 

del af børnenes daglige skoleundervisning, 

selvom det ikke er dem, der primært står for 

denne del. Det er der to lærerinder ansat til og 

de underviser i singalesisk, tamilsk, matematik, 

samfundsfag og religion. Ugentligt kommer der 

faste frivillige, som underviser i fagene; engelsk, 

musik, håndarbejde, geografi og kunst. Kedella 

har også en køkkendame og to mænd, som sør-

ger for vedligeholdelse af området. Alle tre bor 

også på Kedella. 

 

Jeanette fik doneret malebøger til børnene på Kedella. 
Det var et hit blandt børnene at farvelægge dem.  

Ugentligt kommer der psykologer til Kedella, 

som står for terapien med børnene under hele 
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opholdet og i de fleste tilfælde også efter endt 

ophold. De børn, som ved opholdets afslutning 

vurderes til at have brug for eller gavn af mere 

terapi, bliver tilbudt en plads på holdet efter. De 

børn, som er klar til at blive reintegreret i sam-

fundet, bliver dog ikke sluppet. Under opholdet 

har hvert enkelt barn en familierådgiver, som 

løbende er i kontakt med barnets familie, er bi-

sidder i juridiske og sørger for at reintegratio-

nen efter endt ophold forløber så problemfrit 

som muligt. 

Det helt særlige ved Kedella, er at børnene tileg-

ner sig livsfærdighed de ikke tidligere er blevet 

introduceret til. De får opbygget deres selvværd, 

så de kan møde verden med oprejst pande og stå 

imod de udfordringer som uden tvivl vil møde 

dem i livet.  

 

Her sender børnene et ønske for fremtiden til vejrs i en 
ballon på Children’s Day 2019. 

Det der står klart for Jeanette efter at have været 

tæt på hverdagen på Kedella i en længere peri-

ode er, at Kedella ikke er en kortsigtet instituti-

onalisering, men en langsigtet forvandling for 

de børn, der får muligheden for et ophold. 

Samarbejdet i fokus: partnerskabskonfe-

rence 

For 10 år siden indgik Assist et partnerskab med 

Leads. Meget er sket på 10 år og i 2019 så vi et 

behov for at evaluere vores partnerskab og se 

på, hvilke veje vi ønsker at gå sammen i fremti-

den. 

Maj: Leads i Danmark 

Sri Lanka Landegruppen inviterede Diordre 

(Manager for Ressource Mobilisation) og Ros-

han (CEO) fra LEADS Sri Lanka til Danmark.   

Det blev nogle gode dage, hvor vi både besøgte 

DMRU og CISU - Civilsamfund i Udvikling. Her 

blev vi opdaterede på konteksten for den dan-

ske udviklingsbistand.  

 

Henriette (Assist), Roshan (Leads), Maria (CISU), Di-
ordre (Leads) og Jeanette (Assist) efter et godt møde 
med CISU om en ny fondsansøgning.   

Assist benyttede også lejligheden til at afholde 

et spændende seminar med Roshan som hoved-

taler. Seminaret havde temaet ”Integreret mis-

sion og kirkernes sociale ansvar”. Roshan invi-

terede os ind i en dialog om, hvordan lokale kir-

ker og grupper kan engagere sig i at fremme so-

cial retfærdighed – både politisk, økonomisk, 

socialt. 

https://www.facebook.com/LEADSmakingadifference/
https://www.facebook.com/dmrudvikling/
https://www.facebook.com/CISU.DK/
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Roshan holder foredrag om Integreret Mission på Åda-
len Retræte.  

Under besøget, brugte vi også tid på at ansøge 

DMRU om midler til at afholde en partnerskabs-

konference i Sri Lanka.  

November: Assist i Sri Lanka  

Vi fik ja til ansøgningen og i november mødtes 

hele Assist Sri Lanka landegruppe og Leads i Sri 

Lanka.  

 

Ansatte fra Leads og frivillige fra Assist ser tilbage på 
10 års partnerskab. Vi tegner et visuelt overblik over, 
hvad vi har oplevet og opnået sammen gennem tiden.  

Her brugte vi tid på at evaluere og opdatere vo-

res partnerskabsaftale samt at lægge konkrete 

planer for de kommende 5 år.  

 

En vigtig del af et godt partnerskab er gode og tillids-
fulde relationer. Derfor prioriterer vi sociale øjeblikke 
– som dette – højt. Frokost på taget af Leads’ kontor.  

Vi glæde os over at have udvikle samarbejdet, så 

vi i fremtiden kan blive endnu bedre til sammen 

at kæmpe kampen mod seksuelt misbrug af 

børn i Sri Lanka.  

Følg med i arbejdet på: assist.ngo/SriLanka  

og på facebook. 

”Ved Saraswatipur Venskabsforenings/SVF’s sid-

ste bestyrelsesmøde inden jul, bad bestyrelsen 

Anni og Flemming at rejse til Bangladesh i fe-

bruar 2019 for at mødes med vores samarbejds-

partner SA, Saraswatipur Academy og eventuel 

være med til skolestart i Saraswatipur.” 

Sådan sluttede årsberetningen 2018. Vi tog til 

Bangladesh i februar og var meget optimistiske 

omkring skolestart. Men efterhånden som ja-

nuar blev til februar, måtte vi erkende, at det 

nærmere blev ansættelser af de ansatte, vi kom 

med til. Og det var rigtig godt! SA havde gjort et 

godt forarbejde med at indkalde de forskellige 

udvalgte ansøgere til lærerjob, husmor og vagt. 

Vi ville gerne håndplukke skolelederen, da vi 

https://www.assist.ngo/SriLanka
https://www.facebook.com/AssistDenmark/


 12 

mente hans opgave både var at være pædago-

gisk leder og åndelig leder på skole-compoun-

den. 

Ansøgerne var alle til skriftlig prøve og ud fra 

prøvernes resultater var der igen en udvælgelse 

til ansættelsessamtalerne. Samtalerne var grun-

dige. Det var og er både SA og Banglakids/SVF 

meget magtpåliggende, at de ansatte er kristne. 

SA ville gerne høre trosbekendelsen fra den en-

kelte: ”for den kan enhver kristen, der kommer i 

kirken”. En kunne den ikke og han måtte så sige 

Fadervor. Da han heller ikke kunne den udenad, 

blev han ikke ansat. 

Der blev ansat tre lærere, tre vagter/gartnere og 

en husmor. Som midlertidig leder blev Digen-

dronath Ray ansat. Han viste gode takter og vil-

lighed til at forbedre især sine sociale kompe-

tencer. Roton Murmu blev headhuntet til regn-

skabsfører og skulle modtage oplæring. 

Efter mange møder med SA og compoundkomi-

teen, hvor også repræsentanter for BLC, Bangla-

desh Lutheran Church er med, blev skolestarten 

besluttet til d. 1. marts 2019. 

Den første uge ankom 37 børn og langsomt kom 

elevtallet op på 52, hvoraf 9 elever var dagele-

ver. Klasserne var 2., 3. og 4. kl. Mange skoler 

ville ikke frigive elever i et påbegyndt skoleår og 

nogle forældre synes heller ikke, det var nemt. 

Regeringsskolerne er gratis og SLMS, Saraswati-

pur Lutheran Mission School, tager månedligt 

bidrag for ophold på skolen. Der er dog både 

hel- og halvfripladser, som er nødvendigt for 

mange hjem. 

 

Skolen kom godt i gang og vi hørte kun godt. I 

november havde BLC 40-års jubilæum, som 

også blev fejret på skolen med fest, god mad og 

kage. 

I december blev der igen gjort klar til fest. 

Denne gang var det pre-christmas-party ”før-ju-

lefest”.  

 

Opvisning med dans og sang ved før-julefesten, hvor 
officielle personer var inviteret. 

Officielle personer blev indbudt og børnenes på-

rørende var der også, da det var den dag, ele-

verne skulle hjem på juleferie. 

Da børnene var sendt hjem d. 17. december, 

blev der evalueret på skoleåret. Der var selvføl-

gelig nogle indkøringsudfordringer, men alt i alt 

var alle godt tilfredse. Nu glædede vi os igen til 
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at skulle besøge skolen - denne gang med børn 

og liv på compounden. 

Banglakids blev bekræftet som en del af Assist-

Danmark i efteråret 2019. Banglakids bliver of-

ficielt en del af Assist fra januar 2020.  

Vi er taknemmelige for den mulighed og takker 

den siddende bestyrelse i Assist. 

I Banglakids-bestyrelsen har der ikke været æn-

dringer i sammensætningen. Vi er de samme 

fem: Bodil Noer, Jens Fischer-Nielsen, Knud 

Persson, Morten Mortensen og Anni Schrøder. 

Flemming Schrøder er vores hårdtarbejdende 

konsulent, som også, sammen med Knud Pers-

son, er udpeget til at sidde i Assistbestyrelsen. 

Vi holder en del møder hen over året, da skole-

projektet er så nyt. Vi har en meget god dialog 

med både de ansatte og SA. 

I det fremtidige arbejde har vi mange ideer. Men 

de skal gerne komme fra SA og de ansatte der-

ude, så de får ejerskab. Derfor farer vi med 

lempe. Men at kunne sende volontører ud er 

helt sikkert en vision.
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Bilag: Oversigt over projekter sammen med DMRU 

 

 

Projekt nr. Projekt navn 
Bevilget 

beløb 
Tidligere 
udbetalt 

Udbetalt 
i 2019 

Restbeløb 

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

334.079 148.793 139.688 45.598 

DMCDD-16-A-03 
Staying safe from child abuse, a com-
munity-driven approach in Ratnapura 
District 

800.000 669.944 131.157 -1.101 

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

800.000 591.845 129.247,93 78.907 

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

792.000 339.108  452.892 

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

999.929 220.822 167.366 611.741 

DMCDD-18-B-02 
Voice Against Institutionalization of 
Children 

204.731 82.423 120.490 1.818 

DMCDD-18-E-08 

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

71.720 65.200 -3.542 10.062 

19-B-06 
Lifestock development for sustainable 
livelihoods 

415.040 0 0 415.040 

19-D-04 
Developing partnerships towards a fo-
cus of organisational sustainability 

33.400 0 29.852 3.548 

19-H-03 
Secondment of process Consultant from 
Assist to LEADS 

151.070  137.336 13.734 

19-I-01 
Mere tillid til udviklingsarbejde i det 
danske kirkelandskab 

49.300  46.300 3.000 

Total 2019  4.651.269 2.118.135 897.895 1.635.239 


