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INDLEDNING 
 

”I Joppe var der en discipel ved navn Ta-

bita…” (Apg. 9,36) 

For nylig kom denne sætning til mig igen og 

igen. ”I Jobbe boede der en discipel”. 

Et andet sted på samme side står der: ”I Dama-

skus boede der en discipel ved navn Ananias.” 

Der står ikke om i hvilken social kontekst. Hver-

ken rig, fattig, social rang, tjeneste i menighed 

eller uddannelse. Bare at disse 2 personer var 

disciple. 

Da den første menighed dannedes i Jerusalem 

for ca. 2000 år siden, blev alle som troede på Je-

sus kaldt disciple. Ordet discipel kommer fra la-

tin og betyder at være en elev. Så hvis vi i dag 

er ”tilhængere” af Jesus Kristus, så er vi hans di-

sciple og hans elever. Fra fødsel til grav. Under 

konstant læring. 

Beretningen om Tabita fortæller os så meget.  

Tabita betyder ”opmærksom, munter, eller ak-

tiv”. Der står om hende at hun altid var parat til 

at give en håndsrækning – også økonomisk. Da 

hun døde, græd mange og de mange enker viste 

alt det frem som hun havde gjort for dem. Tabita 

må have været en klippe for enkerne i Jobbe. Dø-

ren stod sikkert altid åben og hvis der opstod et 

problem, så var det Tabita man gik til. 

Må den enkelte af os når historien engang bliver 

fortalt om os, kunne benævnes disciple. Parate 

til at gøre hvad Helligånden siger.  

 

 

Kun én ting kræves der af en discipel: lydighed. 

Ikke specifikke evner som sproglig færdighed, 

musikalitet, intelligens eller humor, kun villig-

hed til Guds vilje og kald. Derigennem bliver vi 

den bedste version os selv.  

Hvor bor du? I Jobbe og Damaskus boede Tabita 

og Ananias.  

De gjorde fyldest i den tjeneste de fik fra Gud og 

blev kaldt disciple/lærlinge.   

ASSIST er en ”særlig hjælpetjeneste”, bestående 

af forskellige mennesker med forskellige evner. 

I 1. Peters brev 4,10-11 står der: ”Gud har givet 

hver enkelt af jer en nådegave, som I er ansvar-

lige for at bruge til gavn for de andre…… Er det 

din gave at have en SÆRLIG hjælpetjeneste, så 

udfør din tjeneste med den styrke, Gud giver.” 

Må Gud give os nåde og styrke til at fortsætte det 

som Han har igangsat gennem ASSIST. Til vel-

signelse for mange mennesker.  

 

På bestyrelsens vegne 

Lars Frederiksen 

Formand 
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ORGANISATORISK 
BERETNING 
 

Fokusområder 2020 og fremad 
Et absolut fokusområde til enhver tid er vedli-

geholdelse af gode relationer til vore samar-

bejdspartnere i Syd, så vi på bedste måde kan 

støtte dem i deres gennemførelse af de udvik-

lingsopgaver, vi støtter. 

Det sker gennem regelmæssige besøg, hvor vi 

også kan følge op på indholdet og værdien af 

vort hjælpearbejde. Ligeledes foretages regel-

mæssige revurderinger af vore samarbejdsafta-

ler. 

Bortset fra at selve bogføringsopgaven er out-

sourcet, løses alle opgaver i ASSIST af frivillige, 

der er knyttet til opgaver, som de hver især 

brænder for. Pleje og udvikling af frivillige er 

derfor et bærende element i arbejdet. Et område 

som nok ikke helt har den fokus, det fortjener. 

For at baglandet kan mærke, at de er involveret 

i og orienteret om arbejdet, udsendes nyheds-

breve 4 gange årligt ligesom der løbende lægges 

nyheder ind på såvel hjemmeside som Face-

book-profiler. Derudover sender et par af lande-

grupperne separate nyhedsbreve til personer, 

som har knyttet sig særligt op på netop deres ar-

bejde. 

Særlige forhold i årets løb 

Foreningens aktiviteter har som alle andres væ-

ret underlagt mange begrænsninger forårsaget 

af Covid-19 epidemien. 

Skolerne i såvel Mozambique og Bangladesh har 

periodisk været lukket og eleverne sendt hjem.  

Landbrugsskolen i Mozambique blev ramt af en 

tragedie, idet 3 elever under en strandtur blev 

grebet af understrøm og druknede.  Det er vores 

opfattelse, at skolens ledelse på kompetent vis 

har håndteret situationen over for både øvrige 

elever og pårørende. Men det påvirker os alle 

stærkt. 

I Bangladesh skal der omfattende offentlige 

godkendelser til for at kunne drive SLMS kost-

skolen, herunder godkendte budgetter. NGOen 

SA (Saraswatipur Academy) hvor igennem sko-

len bliver drevet, har netop nu i begyndelsen af 

2021 opnået forlængelse af sin NGO-registre-

ring for de kommende 10 år. 

Tre genbrugsforretninger som støtter arbejdet i 

henholdsvis Mozambique og Bangladesh har 

også måttet holde lukket i længere perioder, 

hvilket for Bangladesh arbejdet har presset øko-

nomien, hvor en fast giverkreds er under opbyg-

ning. 

På den positive side har foreningen fået udviklet 

en ny og fleksibel hjemmeside (https://assist-

denmark.dk), hvor alle 4 arbejdsgrene præsen-

terer deres arbejde.  

Dermed har de tidligere separate hjemmesider 

for WutomiAgri og Banglakids kunnet nedlæg-

ges. 
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Baglandet 

Forudsætningen for at vi kan finansiere udvik-

lingsopgaverne i vore 4 lande er et trofast og 

stabilt bagland, og vi glæder os over, at det har 

vi. 

Pr. 31.12.2020 har vi registreret 485 medlem-

mer, hvilket er på niveau med året før, men det 

er stadig målet at få mere end 500 medlemmer. 

I 2020 har vi haft over 200 faste donorer til fad-

derskaber eller generel støtte for arbejdet, og de 

danner et solidt fundament under arbejdet. 

Mange af disse er medlemmer, men ikke alle. 

Med disse to basisgrupper i baglandet har vi 

gode relationer til såvel CKU (tidligere DMRU) 

og CISU som formidler Danida penge til nogle af 

vore projekter.  

Økonomiske hovedtal 

De samlede gaveindtægter har udgjort kr. 

845.994, hvoraf kr. 512,278 er givet som skatte-

fradragsberettigede gaver. 

Som i tidligere år har ASSIST modtaget driftstil-

skud fra Kulturstyrelsens udlodningspulje, og 

for dette år med kr. 57.217 hvilket er i niveau 

med tidligere år. Dette tilskud dækker sammen 

med kontingentindtægter foreningens løbende 

driftsudgifter. 

Fra Dispositionsfonden er i årets løb udloddet 

kr. 50.277 til dels udvikling af den nye hjemme-

side og dels støtte til forbedring af muren om-

kring skolen i Bangladesh. 

Den samlede balance udgør kr. 1.483.168. Egen-

kapitalen er på kr. 333.199, indestående i dispo-

sitionsfonden er kr. 180.000 og der er reserve-

ret kr. 673.686 til de løbende udviklingsopgaver.  

Offentlige projektmidler 

Der er efterspørgsel efter projektmidler i væ-

sentlig større omfang end der er bevilget midler 

fra Danida til CKU og CISU, og derfor kan des-

værre ikke alle støtteværdige projektet blive til-

godeset og der er derfor en vis konkurrence om 

at opnå bevilling. 

Men samtidig er det jo også et positivt udtryk for, 

at mange engagerer sig i hjælpearbejde for at af-

hjælpe verdens uligheder. 

Grundet et større opklaringsarbejde omkring 

bedrageri fra en ansat hos en af vore samar-

bejdspartnere i Kenya har nogle udviklingspro-

jekter der været kørt på meget lavt blus. Forhol-

det er nu endelig udredet og vi forventer igen at 

kunne støtte uddannelsen af igangsættere sam-

men med EPTF.   

Der er til gengæld opnået bevilling på 1,9 mio. 

kr. via CISU til et treårigt projekt i Sri Lanka. Tid-

ligere har CKU kunne optræde som vort sekre-

tariat på sådanne opgaver finansieret gennem 

CISU, men den mulighed er desværre ikke læn-

gere til stede. 

Vi har derfor selv måttet påtage os opgaven og 

gennemgå den nødvendige læring. Til gengæld 

modtager vi et administrationsbidrag på 7% til 

dækning af vore udgifter i forbindelse hermed.  
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Bestyrelsen 

Bestyrelsen har siden seneste generalforsam-

ling bestået af Lars Frederiksen, formand, Ma-

rien van Beest, Villy Fink, Dina Verup Kaaas, Mi-

chelle Lind Kappel, Hugo Martinussen, Flem-

ming Schrøder og Ove Tinggaard. 

Som suppleanter har været tilknyttet Henriette 

Lind Kelstrup, Bent Møller og Knud Persson. 

Alle landegrupper er repræsenteret i Bestyrel-

sen, hvilket er vigtigt for at sikre tværgående ko-

ordinering. 

PROJEKTER 
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. 

KENYA  
Børneprojektet 
Et år med nye tiltag  

Efter mange år i børneprojektet, hvor vi gen-

tagne gange har kunne rapportere om et stabilt 

og sundt projekt, hvor rammer og struktur har 

gjort det muligt fortsat at hjælpe Thara-

kas værst stillede børn og familier med at få en 

uddannelse, glæder det os, at vi i år kan fortælle 

om nye “udvidelser” i Assist Children Project. 

I marts 2020 fik vi godkendt en bevilling fra 

CKU (tidligere DMRU), til at undervise og ud-

danne 200 landmænd i avl med ge-

der og sundt kvægbrug i Tharaka. Det har selv-

sagt været udfordrende, at første halvdel af pro-

jektperioden, som løber fra marts 2020 til marts 

2022, skulle foregå side om side med nedluk-

ning af landet på grund af Covid-19. På trods af 

at Kenya lukkede ned i markant større omfang 

end vi har oplevet det her i Danmark, er det på 

nuværende tidspunkt lykkedes at afholde 23 

undervisningsdage med et rigtig fint frem-

møde blandt målgruppen. 

Skolerne i Tharaka har været lukket i lange pe-

rioder i Kenya og eksamenerne i december 

2020 blev annulleret af samme årsag. Vores ko-

ordinator, John Mugo, har måtte ændre en del i 

planerne for børneprojektet, da det i en periode 

var ulovligt at krydse distriktsgrænserne. Han 

fortæller dog, at med hyppig telefonkontakt til 

skolerne er det lykkedes at forberede udleverin-

gen af det, som børnene og deres familie skulle 

modtage. Så snart det igen var tilladt, blev pla-

nerne eksekveret. 

 

Vi har været nervøse for børnenes velbefin-

dende, nu hvor de ikke kunne komme i skole på 

daglig basis. Vi forventer muligvis, at den kom-

mende rapport til sponsorerne vil afsløre, at 

nogle børn ikke er vendt tilbage til skolen igen. 
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Dette vil den enkelte sponsor selvfølgelig få be-

sked om. John Mugo vil, som han altid har gjort, 

lave en handleplan sammen med skolen for, 

hvordan barnet kan hjælpes tilbage til skole-

bænken igen. 

Trods Covid-19 pandemien er vi taknemmelige 

for det år som er gået. Der har ikke været mange 

smittetilfælde i Tharaka. Heldigvis bor og lever 

man meget spredt i området og det tror vi har 

haft en positiv effekt. 

EPTF 
Opfølgning på bedragerisagen  

Det har været en lang og sej proces, at følge op 

på det bedrageri, der blev afsløret i 2019. Tho-

mas Spanner fra CKU har besøgt EPTF i efter-

året 2020 sammen med Lars Frederiksen, 

og der er efterfølgende indgået aftale mel-

lem CKU, Assist og EPTF om at de resterende 

midler til de to igangværende projekter kan 

overføres, og der er lagt en ny tidsramme for 

projekterne, så de kan afsluttes i oktober 2021. 

Det ene projekt, der foregår ud fra ressource-

centeret i Mombassa, har til formål at styrke 

ressourcefattige landbrug. 200 landbrugshus-

tande skal trænes. 4 Kvinde- og ungdomsgrup-

per skal kapacitetsopbygges, så de kan adres-

sere udfordringerne for sårbare piger/kvinder i 

deres lokalsamfund. Endelig skal der arbejdes 

med at inddrage indbyggerne i lokalområdet 

i de beslutningsprocesser, der har indflydelse 

på deres produktionsressourcer. 

Det andet projekt, der foregår ud fra ressource-

centeret i Eldorat, har til formål at styrke 200 

marginaliserede landmænd, ved at uddanne 

dem i bæredygtige landbrugsmetoder, så de kan 

øge produktiviteten af deres landbrug. Man vil 

etablere en producentsammenslutning og etab-

lere en landbrugsforening, som kan arbejde 

med de strukturelle barrierer for marginalise-

rede landmænd. 

EPTF vil være under skærpet tilsyn fra DA-

NIDA efter bedragerisagen. Den ansatte, som 

bedrog EPTF, er anmeldt til politiet. Men en 

retssag kan trække ud i flere år. EPTF er i gang 

med at genopbygge organisationen og læner sig 

op ad Navigatørerne i den proces. 

EPTF og Lars Frederiksen har arbejdet på to nye 

ansøgninger under 200.000kr. hver, som for-

ventes at blive behandlet af CKU i løbet af 

2021. Her søges penge til at øge EPTFs kapaci-

tet til at implementere projekter, efter den me-

get svære periode. Endvidere søges om et pro-

jekt, der fokuserer på at udruste unge menne-

sker til at bygge bæredygtig forretning. 

Udviklingen fortsætter 

De projekter Assist har startet i Kenya fortsæt-

ter med at vokse og brede sig som ringe i vandet. 

Jordbruget giver et betydeligt større udbytte 

med forbedrede dyrkningsmetoder og indføring 

af nye afgrøder.  Salg af afgrøderne er bedre or-

ganiseret, idet grupperne samarbejder om at få 

deres grønsager transporteret til byerne. 

Mange af andelsgrupperne har også taget bi-avl 

til sig. Før var bi-avl udelukkende et mandear-

bejde, men med undervisningen og de moderne 

bistader, har kvinderne i høj grad satset på også 

at tjene penge på salg af honning.  Pakningen er 
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organiseret med egne etiketter og glas, så hon-

ningen nu kan sælges i butikker til det dobbelte 

af, hvad den før indbragte, når den blev solgt på 

gaden i forskellige flasker. 

Undervisning i bi-avl 

Flere kvindegrupper har formet små lokale an-

delssparekasser.  Ti til tyve kvinder kommer 

hver uge med en opsparing på 5 til 20 kr.  Fra 

denne kasse kan de så låne og investere i køb af 

flere høns eller bi-stader eller andet.  Det at de 

får penge mellem hænderne og sparer op, har 

fået mange til at tænke mere på vækst og udvik-

ling.  Før dyrkede de bare til deres egen families 

forbrug, nu satser de på at skabe et overskud og 

investere.  Nogle grupper har sammen købt pla-

sticstole, som de lejer ud til fester i landsbyen.  

Grupper beretter også om social omsorg, så de 

fra fælleskassen har hjulpet de helt fattige i 

landsbyen med en madras eller istandsættelse 

af et hus. 

 

 

 

 

MOZAMBIQUE 
WutomiAgri 
Året 2020 startede på hel normal vis på Wuto-

miAgri med en hed juleferie og derefter besøg af 

Moz 50+. 

Madlavningsglæde 

Seniorvolontørerne var i samme ombæring med 

til dimissionsfesten for vores niende elevhold. 

Iværksætterdans 

Ny landbrugslærer 

Inocêncio er en af WutomiAgris succeshistorier. 

Han har efter sin gang på skolen i 2016 arbejdet 

hårdt og opnået en fin produktion af grøntsager, 

ris, kyllinger og grise. Samtidigt har han taget en 

ekstra treårig landbrugsuddannelse for at gå 

mere i dybden. 
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Inocêncio blev i marts ansat som ny landbrugs-

lærer. Men da Mozambique også lukkede alle 

skoler grundet corona, fik han og de andre med-

arbejdere lidt ekstra tid til at forberede skole-

start.  

Lukkede grænser 

Fødevaresituationen i Mozambique var meget 

påvirket af de lukkede grænser og et drastisk 

valutafald. Almindelige mennesker havde ikke 

råd til kyllinger, så vi skar vores produktion 

heraf noget ned i en periode. Men salat og kål gik 

som varmt brød på WutomiAgri. 

Coronasalg 

Vores stab viste en enorm omstillingsparathed. 

De var gode til at arbejde sammen om at klare 

elevernes arbejdsområder også. 

WutomiAgri Venskabsforening 

I Danmark nåede vi lige præcis den 24. oktober 

at kunne afholde årsfest i venskabsforeningen 

med fysisk fremmøde. Kvantitativt var forsam-

lingen af gode grunde ikke imponerende, men 

kvaliteten fejlede ikke noget! Undertegnede, 

Kurt og Lisbet, kunne ikke være fysisk til stede i 

år, men vi var så heldige at kunne få det hele 

med fra vores stue i Mozambique som to (ikke 

så usynlige) fluer på væggen. 

Årsfest i stuen 

Wutomi Genbrug 

Wutomi Genbrug i Grindsted fortsætter det giv-

tige arbejde – og er en stor velsignelse for Wu-

tomiAgri. 

Skolestart 

I august fik WutomiAgri lov til at starte under-

visningen op igen. 13 lovende unge mennesker 

indtog skolen. Og på trods af det kortere skoleår 

tydede alt på, at de alle ville nå at blive godt ru-

stede som iværksættere til at lave business med 

landbrug.  

Se film fra coronatid 

 

 

 

 

 

https://assist-denmark.dk/mozambique/wutomiagri/om-os/
https://assist-denmark.dk/mozambique/wutomiagri/om-os/
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Drukneulykke 

Men den 11. december blev alt det gode over-

skygget af en uforståelig tragedie, da vi mistede 

tre elskede elever på en ellers glædelig dag med 

frokost på stranden inden eksamen og juleferie. 

Læs her mere om drukneulykken. 

Frokost på stranden 

Iværksætteri 

Det bliver bedre og bedre at besøge de tidlige 

elever hjemme i landsbyerne. Det tyder på, at 

WutomiAgri er på rette spor, når det drejer sig 

om at sende iværksættere ud i verden. 

Landsbyens førende kyllingeproducent 

Kanana 
Kanana Day Care Centre, Maputo, har i 2020 

sørget for hjælp til tøj, mad, medicin m.m. til 35 

forældreløse børn. 25 af børnene får hjælp til 

skolegang. 

Børnene bor hos mødre, som tager sig af dem. 

Flere af disse mødre får hjælp til skole og uddan-

nelse for deres egne børn. 

En del af de forældreløse børn, der har gennem-

ført grundskolen, har fået hjælp til uddannelse 

på teknisk skole eller anden uddannelse, så de 

nu har faglært arbejde. 

2020 har pga. corona været et vanskeligt år, 

hvor Kanana har været lukket i lange perioder. 

Mange mænd i de familier, der tager sig af bør-

nene, mistede deres arbejde og dermed indtægt. 

Derfor har det naturligvis været en ekstra stor 

byrde at tage sig af de forældreløse børn. På 

grund af penge fra genbrugsforretningen Futhi i 

Randers, har det været muligt at uddele ekstra 

forsyninger af mad m.v. til familierne, og det har 

været med til at holde modet oppe, så det har 

været muligt at vise omsorg for de forældreløse 

børn. 

SRI LANKA 
2020 startede godt ud for Assists engagement 

på Sri Lanka. Vi havde Jeanette Schultz og Mi-

chelle Lind Kappel udsendt til vores partner, 

LEADS. Jeanette var frivillig på krisecenteret Ke-

della, og Michelle var konsulent med fokus på 

Staff Care (medarbejder pleje). Michelle boede 

på Sri Lanka med sin mand og søn. I starten af 

marts havde Jeanette og Michelle selskab af 

endnu en frivillig fra Assist, Henriette Lind Kel-

strup. Sammen skulle de færdiggøre og ind-

sende en stor ansøgning til CISU og afslutte en 

partnerskabsaktivitet med LEADS. Fokus for 

dette besøg var den strategiske planlægning af 

det fremtidige samarbejde. 

http://wutomiagri.dk/2020/12/21/vi-ville-saa-gerne-spole-tiden-ti-dage-tilbage/
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Corona 

Som I alle ved, ramte Corona-krisen både Dan-

mark og Sri Lanka. Den 18. marts 2020 måtte 

Assists udsendte forlade Sri Lanka i al hast. Der 

gik rygter om, at der ville komme totalt ud-

gangsforbud i flere måneder, at lufthavnen ville 

lukke, at man ville blive tvangsindlagt på et of-

fentligt hospital, hvis man fik Corona osv.  

Michelle beretter: ”Mandag eftermiddag tog vi 

en fælles beslutning om at forlade landet uden at 

vide, om vi ville kunne komme tilbage. Vi havde 

derfor 36 timer til at pakke, hvad vi kunne have i 

kufferterne og give de ting væk, som vi ikke kunne 

have med – og rengøre/aflevere vores respektive 

hjem. Det var svært at tage af sted uden mulighed 

for at sige ordentligt farvel. Men det sværeste var 

at vide, at vores venner og bekendte på Sri Lanka 

stod tilbage i en uoverskuelig svær situation. Vi 

vidste godt, at Danmark også var ramt, og at der 

var langt flere bekræftede tilfælde af Corona i 

Danmark end på Sri Lanka. Vi vidste også, at Dan-

marks velfungerende system ville være en enorm 

kontrast til det, som vi stod overfor på Sri Lanka”.   

Som bekendt er Corona-krisen stadig ikke ovre, 

og alle Assists frivillige er stadig i Danmark. 

Afslutning af konsulentudsendelse 

Det lykkedes Michelle at færdiggøre de fleste af 

hendes forpligtelser ifm. konsulentudsendelsen 

fra Danmark takket være diverse online mulig-

heder. Det betyder, at LEADS nu har en officiel 

protokol for, hvordan de håndterer medarbej-

derpleje. Behovet for dette blev særlig tydeligt i 

starten af Corona-krisen, hvor der var totalt ud-

gangsforbud på Sri Lanka i flere måneder. 

Derudover, så har LEADS fået dokumenteret de-

res multidimensionelle tilgang til ”Child Protec-

tion” (dækker over beskyttelse og behandling af 

børn ift. overgreb) i en flot rapport. De har fået 

udviklet en intern guideline for, hvordan de 

håndterer deres forløb med børn, som har væ-

ret udsat for misbrug. Disse dokumenter skal 

dels styrke LEADS i deres samarbejde med eks-

terne aktører og nye potentielle donorer. Dette 

skal også hjælpe dem med at bevare en høj stan-

dard i deres tilbud, selvom der naturligvis vil 

ske udskiftning i staben indimellem. 

Afsluttede projekter i 2020 

Trods Corona, er det lykkedes LEADS at arbejde 

videre med de fleste aktiviteter under de pro-

jekter, som vi har sammen. 

Inden krisen ramte nåede LEADS at færdiggøre 

et projekt, der handler om at øge fokus på de-

institutionalisering, som de har arbejdet på si-

den 2018. Projektet sætter fokus på, at det er 

bedst for børn at vokse op i familier – eller som 

minimum familielignende omgivelser – frem for 

at komme på børnehjem. Dette er et vigtigt pro-

jekt, da undersøgelser viser at mere end 65% af 

de børn, der bor på børnehjem på Sri Lanka, har 

mindst én forældre. Så når børn sendes på bør-

nehjem, så skyldes det mange faktorer, f.eks. fat-

tigdom, at barnet har været udsat for overgreb, 

eller at forældrene ønsker at sikre sine børn en 

uddannelse. LEADS forsøger derfor at styrke 

sårbare familier i en grad, hvor de ikke bliver fri-

stet til at sende deres børn på børnehjem. Igen-

nem dette projekt, har de derfor udviklet nogle 

redskaber til dels at vurdere graden af sårbar-

hed hos de familier, de kommer i kontakt med – 
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og dels at kunne give en relevant indsats til fa-

milierne. Herunder f.eks. hjælpe familier i kon-

takt med de rette offentlige instanser, som i for-

vejen har pligt til at hjælpe dem. 

 
De kalder redskabet ”Family Strengthening Tool” 

LEADS har også forsøgt at fremme denne dags-

orden overfor andre aktører. De har f.eks. træ-

net nogle ansatte i det offentlige system i den 

Nordlige Provins i at tænke i alternative tilbud 

til udsatte børn (som ikke involverer børne-

hjem). Samtidig har LEADS samarbejdet med 

andre organisationer og netværk om at presse 

regeringen til at vedtage en ”National Alterna-

tive Care Policy”. Den gode nyhed er, at det fak-

tisk er lykkedes! Til sidst har LEADS lavet en lig-

nende kampagne, som er målrettet kirker. Dette 

er vigtigt da de fleste private børnehjem på Sri 

Lanka, er drevet af kristne.  

Fra kampagnen målrettet kirker 

Kirken spiller derfor en stor rolle, hvis der skal 

ske en ændring i, hvordan man tænker om det 

at anbringe børn på børnehjem. Repræsentan-

ter fra 48 forskellige kirker deltog i det første ar-

rangement, hvor Jeanette og Michelle også var 

til stede. Projektet var støttet af Dansk Missions-

råd. 

Kedella 

2020 startede med et nyt hold på Kedella, 

hvoraf ¼ af holdet var piger, som fik mulighe-

den for at forsætte fra det sidste hold i 2019. Det 

var et blandet hold med både piger og drenge, 

som gav en helt anden dynamik og nogle andre 

udfordringer.  

En pige på Kedella 

Flere af de piger, som var tilbage for anden gang, 

var nået så langt i deres terapi- og udviklings-

forløb, at de enten var klar til at kunne varetage 

et arbejde eller komme tilbage på skolebænken 

efter endt hold i april. Holdet blev dog forstyrret 

af coronakrisen og den medfølgende nedluk-

ning af hele hovedstaden Colombo d. 20. marts. 

Det medførte, at samtlige børn og personale var 

nødsaget til at tilbringe de næste to måneder på 

Kedella uden nogen muligheder for at forlade 

matriklen. Det var en udfordrende tid for dem 
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alle. Da landet langsomt lempede på restriktio-

nerne, kunne børnenes retssager fortsætte. 

Denne proces var langsom og træg, men det lyk-

kedes med tiden at få alle børn relokaliseret.  

Desværre blev det ikke muligt for LEADS at op-

rette flere hold i 2020 grundet coronakrisen. 

Sponsorpengene fra Assist bliver derfor gemt 

indtil det er muligt at åbne Kedella igen. 

Styrket samarbejde med 3KBogshop støtter 

arbejdet på Sri Lanka  

Hvis du mangler en bog, så prøv at tjekke om 

3KBogshop har den. 3KBogshop sælger vel-

holdte brugte bøger til billige penge – og det 

bedste ved det hele er, at overskuddet går til 

hjælpearbejde. På Overlundvej 51 mellem Ran-

ders og Viborg finder du Bogladen. I oktober 

2020 indgav Assist og 3KBogshop en samar-

bejdsaftale, som betyder, at køber du bøger i 

Bogladen, så går pengene til arbejdet i Sri Lanka. 

I 2020 blev det til 24.560 kr. Pengene er blandt 

andet gået til en kampagne, som LEADS kørte i 

slutningen af 2020, med fokus på at hjælpe børn 

i skole efter Corona nedlukningen.  

Stor tak til 3KBogshop for samarbejdet!   

Nye bevillinger i 2020 

En god nyhed i 2020 er, at Assist og LEADS fik 

godkendt en bevilling fra CISU på ca. 1 million. 

Projektet går ud på, at medarbejdere fra LEADS 

skal kapacitetsopbygge indbyggerne i 12 lands-

byer til at identificere overtrædelser af FN’s 

børnekonvention og at kunne advokere for ret-

tigheder relateret til beskyttelse af børn ved 

hjælp af en systematisk tilgang til ’Community-

led Advocacy’. 

I kan læse meget mere om dette projekt på vo-

res hjemmeside, hvor vi løbende vil fortælle om, 

hvordan det skrider frem. Projektet startede så 

småt i løbet af efteråret 2020, og strækker sig 

frem til sommeren 2023. 

BANGLADESH 
2020 begyndte rigtig godt. SLMS, Saraswatipur 

Lutheran Mission School åbnede til tiden midt i 

januar, og vi glædede os over, at skolen nu kørte 

efter planen, da den havde været lukket siden 

december 2015. Skolen åbnede igen marts 2019, 

og 2020 skulle blive det år, hvor skolen funge-

rede i et helt skoleår fra januar til slut december. 

Anni og Flemming Schrøder rejste ud til møder 

og konsultationsbesøg i februar måned. Flere 

fra Banglakids var på besøg på samme tid: Bodil 

Noer, Morten Mortensen og Jens Fischer-Niel-

sen. Det var rigtig fint, da vi så kunne have dia-

loger om de forskellige emner derude. 

Vi kom hjem til Danmark og begyndte så småt at 

lægge planer for møder og events for at gøre op-

mærksom på SLMS og få flere medlemmer og 

sponsorer. Vi fik lavet en sponsorbarnsordning, 

hvor der betales for et barns skolegang, kost og 

logi. Vi fik ret hurtigt 8 sponsorer, men så ramte 

Covid-19 os både i Danmark og i Bangladesh. 

Landene blev lukket ned med en uges forskel. 

https://www.3kbogshop.dk/
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Elever sendes hjem 

Vi besluttede i Banglakids at de ansatte skulle 

beholde deres løn og håbede at tingene ville 

komme tilbage til normale tilstande efter nogle 

uger. Men uger blev til måneder og måneder til 

resten af året. Lærerne holdt kontakten med 

eleverne ved lige med jævnlige telefonopkald. 

Eleverne kunne også ringe ved spørgsmål til op-

gaverne. Børnene havde fået alle bøger med 

hjem til hjemmeundervisning, men det var en 

meget stor udfordring for både lærere og elever. 

Den bangladeshiske regering besluttede i no-

vember måned at give alle elever i grundsko-

len ”autopass”, som vil sige at de kunne rykke op 

i næste klasse uden eksamen. I Bangladesh har 

man ellers oprykningsprøver allerede fra 1. kl. 

I Danmark var vi i Banglakids blevet stækket. 

Det var rigtig svært at samle midler til en skole, 

der ikke var i gang. Alle møder blev aflyst og de 

to bazarer/markeder, som vi plejer at have en 

stand på, blev også aflyst. Kildeborg Pigelejr, der 

holdes i børnenes første sommerferieuge hvert 

år, blev heller ikke til noget. Men der blev af-

holdt en sensommerfest i Løsning Kirke med 

god tilslutning og der var indsamling i nogle kir-

ker + vi fik et par sponsorer mere. Det var glæ-

deligt!  

Genbrugsbutikken Banglashop i Flensborg, som 

giver en betragtelig del til SLMS, blev også luk-

ket ligesom alle andre butikker blev det. Derfor 

blev det alt i alt et snævert år for indtægter til 

børnenes uddannelse i Saraswatipur, Bangla-

desh. Vi er dog fortrøstningsfulde og der venter 

os helt sikkert et bedre år i 2021.  

Først hugges muren til før den kan forbedres med ind-
støbte vinkeljern og indhegnstråd 

Skolens område og bygninger blev løbende ren-

gjort og holdt ved lige af skolens stab. I 2020 

blev muren omkring skolen forhøjet nogle ste-

der og udbedret. Vi ansøgte penge til dette eks-

tra projekt ved JubilæumsFonden og ved Assist-

Denmark, som også har nogle midler til fælles 
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brug. Murprojektet blev godkendt med penge 

fra begge steder. Det er vi meget taknemlige for. 

I landegruppen er Flemming Schrøder indtrådt, 

så vi nu er Knud Persson, Bodil Noer, Morten 

Mortensen, Jens Fischer-Nielsen, Anni og Flem-

ming Schrøder. Flemming er desuden med i As-

sist-Denmark bestyrelsen og her er Knud Pers-

son suppleant. 

For 2021 er vores håb at SLMS snart åbner, og 

vi får flere faste givere til det vigtige arbejde 

med uddannelse af børn i Bangladesh, der har så 

få muligheder for at erhverve sig en bedre leve-

standard.  

Tak for forbøn og støtte. 
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Bilag: Assist projekter igangværende pr. 31.12.2020 

 
*) Restbeløb indeholder bevilgede budgetmargin samt uafsluttede saldi 

Projekt nr. Projekt navn Bevilget 
beløb 

Tidligere 
udbetalt 

Udbetalt 
i 2020 

Restbe-
løb* 

Noter: 

DMCDD-
15-B-06 

Advocacy - strategic approach to LEADS 
initiatives towards fullness of life 334.079 288.481 19.280 26.318 

Afsluttet pr. 
31.12.2020 

DMCDD-
16-A-03 

Staying safe from child abuse, a commu-
nity-driven approach in Ratnapura Dis-
trict 800.000 801.101 0 -1.101 

Under af-
slutning 

DMCDD-
16-A-06 

Micro-Enterprise Development Support 
Project 800.000 721.093 

    
78.950,00  -43 

Slutdato 
01.06.2021 

DMCDD-
17-A-03 

Sustainable Agricultural Practices Pro-
ject: Capacitating the Marginal Farmers 
in Moiben,Uasin Gishu County 792.000 339.108 462.585 -9.693 

Afsluttes 
2021 

DMCDD-
18-A-08 

Minimizing re-victimization of for child 
survivors of abuse and strengthening the 
process of de-institutionalization. 999.929 388.188 460.152 151.589 

Afsluttes 
2021 

DMCDD-
18-B-02 

Voice Against Institutionalization of Chil-
dren 204.731 202.914 0 1.817 

Under af-
slutning 

DMCDD 19-
B-06 

Lifestock development for sustainable 
livelihoods 415.040 0 178.989 236.051 

Afsluttes 
2022 

DMCDD-
20-E-10 

Strengthening the Capacity of Programs 
and Resource Mobilization for Leads Op-
erations  79.500 0 75.101 4.399 

Afsluttes 
2021 

I alt DMRU 
adm   4.425.279 2.740.885 1.275.057 409.337   

              

DMCDD-
18-E-08 

International Course of Church Based De-
velopment Work by Diakonhøjskolen 
(the Diaconal College in Aarhus, Den-
mark)  71.720 61.658 0 10.062 

Afsluttes 
31.12.2020 

19-D-04 
Developing partnerships towards a focus 
of organisational sustainability 33.400 29.852 -9.597 13.145 

Afsluttes 
31.12.2020 

19-H-03 
Secondment of process Consultant from 
Assist to LEADS 151.070 137.336 6.639 7.095 

Afsluttes 
31.12.2020 

Projekt A i 
alt   256.190 228.846 -2.958 30.302   

          0   

DMRU i alt   4.681.469 2.969.731 1.272.099 439.639   

              
CISU-20-
2541-Ul-
mar 

Community-led advocacy towards child 
safeguarding 1.953.871 0 244.033 1.709.838 

Slutdato 
30.06.2023 

              
Eksterne 
projekter i 
alt   6.635.340 2.969.731 1.516.132 2.149.477   


