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INDLEDNING  
 
 
 

”Venner, bed Gud om at velsigne vores indsats, så vores ”5 brød og 2 fisk” kan 
blive til mad til mange mennesker”. Med denne sætning sluttede Lars Frederik-

sen det første nyhedsbrev, i januar 2006. 
 

Denne sætning er lige så aktuel i dag i vores forening, som den var i 2006. 
 

Når man hører om den beretning, tænker jeg, hvad ville jeg have gjort, hvis jeg 
var drengen med de 5 brød og 2 fisk, eller hvad hvis vi i Assist var drengen, hvad 

ville vi gøre når Jesus kalder på os. 
 

Hvad hvis vi havde 4 muligheder: 
 

Vi beholder maden til os selv. Det ville vi i Assist ikke gøre. 
 

Vi fordeler maden blandt familie og venner, så kunne vi nok bespise 10 menne-
sker med lidt mad hver. Det ville vi i Assist ikke gøre. 

 
Vi giver det til Jesus, men vi ville gerne være med til at bestemme hvem han for-

deler det til. Kan vi genkende denne situation nogle gange i Assist? 
(Vi laver et projekt og når det står færdig, beder vi om Guds velsignelse) 

 
Den 4. mulighed er at vi giver det hele til Jesus, og så ser vi hvad der sker. 

 
Jeg håber og beder at vi må være så dristige, at vi viser vores afhængighed af 

ham, før vi starter noget nyt op. 
 

Og så vil han vise os hvad der er muligt!! 
 

Ellers tak for godt samarbejde i Assist med vores 4 landegrupper. I kan glæde jer 
til at læse om de fine beretninger i denne årsrapport. 

 
Kærlig Hilsen, 

Marien van Beest  
Formand. 
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ORGANISATORISK 
BERETNING 
 
Fokusområder i 2021 
Tidligt på året blev Assist ramt af en 
tragedie, da foreningens stifter og 
mangeårige formand, Lars Frederik-
sen, omkring i en tragisk ulykke. Da 
Lars jo havde været en bærende kraft 
i hele Assist’s virke, betød det, at hele 
foreningens organisering skulle gen-
tænkes. 
 
For hvert af de fire lande, hvor Assist 
opererer er der en styregruppe, som 
har ansvaret for udvikling og gen-
nemførelse af arbejdet ide pågæl-
dende lande. 
 
Bestyrelsens opgave er at koordinere 
opgaverne på tværs og sikre overhol-
delse af etiske og retlige retningslin-
jer. 
 
Der er nu valgt en model, hvor for-
mand og kasserer ikke har tilknyt-
ning til de daglige opgaver i projekt-
landene, men kan sikre et sammen-
hold på tværs af landene og projek-
terne. 
 
Alle landegrupper er repræsenteret i 
bestyrelsen, som mødes 4-5 gange år-
ligt og ellers kommunikerer virtuelt.   
 
Et fokusområde er vedligeholdelse af 
gode relationer til vore samarbejds-
partnere i Syd, så vi på bedste måde 
kan støtte dem i deres gennemførelse 
af de udviklingsopgaver, vi støtter. 
Denne opgave har været vanskelig-
gjort gennem både 2020 og 2021, 
hvor det har været næsten umuligt at 
foretage monitoreringsbesøg.   
 
I modsætning til mange NGO’er er As-
sist kendetegnet ved ikke at have 

nogen ansatte. Bortset fra selve bog-
føringsopgaven, som er outsourcet til 
foreningens revisor, løses alle opga-
ver i Assist af frivillige, der er knyttet 
til opgaver, som de hver især bræn-
der for. Disse frivillige er er Assist. 
 
Men uden et trofast bagland i form af 
medlemmer og sponsorer, ville arbej-
det ikke kunne gennemføres. For at 
de kan følge med i aktiviteterne, hol-
des de orienteret via nyhedsbreve, 
Facebookoplag og nyheder på for-
eningens hjemmeside: assist-den-
mark.dk  
 
Kommunikationen med vore samar-
bejdspartnere i Syd er i vid udstræk-
ning foregået virtuelt via zoom-mø-
der og mails, og det har gjort det mu-
ligt at opretholde forbindelse, men 
der nu et stort behov for, at der kan 
mødes face-to-face, hvilket vi håber 
bliver muligt i 2022. 
 
To genbrugsforretninger som støtter 
arbejdet i henholdsvis Mozambique 
og Bangladesh har også måttet holde 
lukket i længere perioder, men er nu 
igen åbne. 
 
 
Baglandet 
Der har i 2021 været 478 kontingent-
betalende medlemmer, hvilket er lidt 
færre end året før; men det er stadig 
målet at få mere end 500 medlemmer. 
 
I 2020 har vi haft over 200 faste do-
norer til fadderskaber 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 baglan-
det har vi gode relationer til såvel 
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CKU og CISU som formidler Danida 
penge til nogle af vore projekter.  
Økonomiske hovedtal 
De samlede gaveindtægter udgjorde 
kr. 1.420.945, og heraf er kr. 577.014 
givet som skattefradragsberettigede 
gaver, hvilket er 10% mere end året 
før, Til gengæld er andre gaver steget 
fra kr. 333.716 til kr. 843.931, bl.a. 
andet ved gaver fra selvstændige 
genbrugsforretninger.  
 
Som i tidligere år har ASSIST modta-
get driftstilskud fra Kulturstyrelsens 
udlodningspulje, og for dette år med   
kr. 68.258, hvilket er tkr. 11 mere end 
året før. Dette tilskud dækker sam-
men med kontingentindtægter for-
eningens løbende driftsudgifter, så 
alle gaveindtægter kan gå til vore op-
gaver i syd. 
 
Fra Dispositionsfonden er i årets løb 
udloddet kr. 11.000 til en hjælpeind-
sats på Sri Lanka, som oplever meget 
vanskelige tider. 
 
Den samlede balance udgør kr. 
2.366.405. Egenkapitalen er på kr. 
361.091, indestående i dispositions-
fonden er kr. 169.000 og der er reser-
veret kr. 1.219.848 til de løbende ud-
viklingsopgaver.  Dette beløb er ste-
get kraftigt, bl.a. fordi det grundet co-
vid-19 har været vanskelig at starte 
nye projekter. Men hele beløbet vil på 
sigt blive kanaliseret til projekter til 
gavn for vore partnere. 
 
 
Offentlige projektmidler 
Sidste år omtaltes en bedragerisag 
hos en af vore samarbejdspartnere, 
og medens denne sag blev afklaret, 
har der ikke kunnet bevilget nye mid-
ler til denne partner. Der er nu åbnet 
op og bevilget et mindre nyt projekt. 
 

Takket være en ekstrabevilling sidst 
på året fra Danida til CKU, fik Assist 
godkendt et nyt projekt til Sri Lanka 
på 1,0 mio. kr. 
 
Det løbende projekt fra CISU på i alt 
1,9 mio kr. er blevet forsinket en del 
på grund af covid-nedlukninger, og 
der imødeses et behov for forlæn-
gelse. 
    
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har siden seneste gene-
ralforsamling bestået af Marien van 
Beest, formand, Villy Fink, Dina 
Verup Kaaas, Michelle Lind Kappel, 
Hugo Martinussen, Flemming Schrø-
der og Ove Tinggaard. 
 
Efter en godkendelse på generalfor-
samlingen har bestyrelsen tilknyttet 
Carina Verup Simonsen og Olaf Sø-
rensen med henblik på indvalg i be-
styrelsen i 2022 som repræsentanter 
for henholdsvis Kenya og Mozambi-
que. 
 
Som suppleanter har været tilknyttet 
Henriette Lind Kelstrup, Bent Møller 
og Knud Persson. 
 
Alle landegrupper er dermed repræ-
senteret i Bestyrelsen, hvilket er vig-
tigt for at sikre den tværgående ko-
ordinering. 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTER 
 
I det følgende kan du læse om vore 
projekter i Kenya, Mozambique, Sri 
Lanka og Bangladesh.   
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KENYA 
 
Børneprojektet 
 
Børneprojektet har fortsat til formål 
at forbedre sponsorbørnenes sund-
hed, støtte deres uddannelse og 
styrke deres husholdning økonomisk 
samt at give husly, omsorg og psyko-
social støtte. Vi har også i år imøde-
kommet disse behov. Projektet har 
bl.a. sørget for sygeforsikring, givet 
hvert barn en ny ged og forsynet bør-
nene med en skoleuniform og sko.  
 
Covid-19 situationen har stadigvæk 
en vis indflydelse på projektet, og 29 
af børnene, som gik i 8. klasse, afslut-
tede ikke sponsorprojektet som plan-
lagt, da de ikke havde mulighed for at 
afslutte deres ”primary school”. På 
trods af situationen har projektet al-
ligevel formået at give støtte til 234 
børn i Tharaka. Støtten fra sponso-
rerne har haft særlig betydning i 
denne periode, fordi Covid-19 udfor-
dringerne og tørken i Tharaka ellers 
ville have medført, at de fleste fami-
lier skulle kæmpe for at få de basale 
fornødenheder og med at få deres 
børn i skole.  
 

 
De nye geder og gederne fra de fore-
gående år har fortsat forsynet famili-
erne med mælk og givet dem midler 
til at betale skolepenge og købe mad. 
Vi er meget taknemmelige for, at vo-
res arbejde med sponsorbørnene har 
været muligt på grund af den store 
støtte fra sponsorerne.  

 

 
 
I 2020 berettede vi om nye udvidel-
ser i børneprojektet i form af under-
visning og uddannelse af 200 land-
mænd i avl med geder og sundt kvæg-
brug i Tharaka. På trods af Covid-19 
situationen, har projektet givet stort 
udbytte. 
 
Vi har bl.a. afholdt træningskurser for 
landmændene, træningstur for 
TOT´ere og landmandslederne til 
Yatta-Machakos County, opfølgnings-
møder i henholdsvis Kathangachini, 
Ntabuta, Gaceuni og Gatagani og 
etableret fem landmandsgrupper. 
Tre landmænd fra Ntabuta-enheden 
har fået fjerkræstalde, der blev byg-
get i fællesskab af projektdeltagerne. 
Aktiviteten vil fortsætte, indtil alle 
deltagere har en fjerkræenhed. Der-
udover har landmændene i de for-
skellige ressourcecentre udviklet 
handlingsplaner. Der er også afholdt 
en Farmers Field day-begivenhed, 
hvor 103 landmænd, 15 interessen-
ter og 264 elever deltog. Der blev ef-
terfølgende gennemført opfølgnings-
besøg hos 27 landbrug og udført vac-
cinationer af dyrene mod bl.a. fåre- 
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og gedekopper, rabies og klumphuds-
sygdom. 
 
På trods af flere udfordringer i perio-
den, som følge af Covid-19 og tørke-
periode i området - og dermed en tru-
ende hungersnød - har projektet alle-
rede haft en mærkbar betydning for 
landmændene og lokalsamfundet. 
Uddannelse og undervisning af land-
mænd forventes gennemført i sep-
tember 2022 med et ønske om udvi-
delse af projektet til nye områder. 
  

 
 
 
 
EPTF 
Opfølgning på partnerskabet og 
bedragerisagen 
 
Vi har fortsat arbejdet dybdegående 
med vores partnerskab med EPTF 
med det formål at genopbygge og 
styrke relationen efter det bedrageri, 
der blev afsløret i 2019, og vi er nået 
langt. EPTF har været igennem en 
større organisatorisk ændring, og or-
ganisationen Navigatørerne er blevet 
reintegreret hos EPTF. Det har givet 

et nyt og stærkt grundlag for vores 
partnerskab. 
 
Drøftelser om partnerskabet og op-
start af partnerskabsaktivitet i 2022 
med henblik på styrkelse af partner-
skabet, vil derfor have særligt fokus i 
den kommende tid. Thomas Spanner 
fra CKU har besøgt EPTF/Navigatø-
rerne i februar 2022 med det formål 
at udarbejde en due diligence af EPTF. 
Vi har på baggrund af CKUs rapport 
og vores drøftelser med vores part-
ner besluttet at formalisere inddra-
gelsen af Navigatørerne i en treparts-
partnerskabsaftale, som vil blive ud-
formet efter flere forskelligartede 
partnerskabsaktiviteter.  
 
Partnerskabsaktiviteterne har også 
været særligt nødvendige for at 
danne relationer mellem nye medar-
bejdere hos Assist og EPTF efter, at vi 
mistede vores formand, Lars Frede-
riksen, i marts 2021. Lars var bl.a. 
den primære relation i partnerskabet 
med EPTF, og hans mangeårige kend-
skab til EPTFs netværk og projekter 
vil tage tid at genetablere. Det er en 
opgave, som allerede er påbegyndt, 
og som vi vil bestræbe os på at fuld-
føre på grund af dens vigtighed. Min-
det om Lars er med til at styrke os i 
denne opgave.   
 
Sideløbende med vores partner-
skabsaktiviteter har vi opnået CKUs 
godkendelse af et pilotprojekt – Mi-
cro-Enterprise Development and 
Support (MEDS) Project – som er 
sammenligneligt med tidligere entre-
prenørprojekter hos EPTF. Det er et 
stort skridt for vores partnerskab 
med EPTF/Navigatørerne, at vi med 
støtte fra CKU kan starte/fortsætte 
vores betydningsfulde arbejde i nye 
og stabile organisatoriske rammer.  
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Projektet i Cheplaskei 
 
I  Cheplaskei, 19 km fra Eldoret i Ke-
nya, ligger der en lille gård med jord 
på størrelse med 10 fodboldbaner.  
Foruden godt 50 kvinder, der kom-
mer hver lørdag til bibelstudier, bli-
ver der også holdt kurser i havebrug, 
hønseavl og biavl. Hver uge samles 
der 40 drenge til fodbold og en kort 
bibeltime. 
 
Gården har i flere år været under ud-
vikling, og målet er, at den skal være 
et skoleeksempel på, hvordan man 
med jordforbedring, kunstvanding, 
sundere dyr og samarbejde kan hæve 
sig op fra det fattige liv, de fleste i om-
rådet lider under. Gården var først 
base for et ældre missionærpar, der 
nu er rejst hjem på pension, og Assi-
sts partner, EPTF som  har unge ke-
nyanske evangelister, fører gården 
videre. Den gamle traktor er blevet 
sat lidt i stand, så de har kunnet klar-
gøre jorden og så majs på 4 ha. Den 
majs vil senere blive til ensilage for 
de 4 køer, der er ved at blive erstattet 
med andre, der giver mere mælk.     
   

 
I mange af landsbyerne i området har 
man også dannet små andelsforenin-
ger med bank og lånevirksomhed, og 
man kan som samlede grupper 

ansøge om hjælp fra regeringens 
kontorer og konsulenter 
En ny ting kvindegrupperne specielt 
har taget til sig er biavl med moderne 
bistader.  Vore medarbejdere har de-
res eget værksted, hvor de produce-
rer kasserne med rammer.  Biavl i Ke-
nya er noget forskellig fra den form, 
vi anvender i Danmark.  I Kenya kan 
man nemlig ikke sende bud efter en 
bidronning, men man har udeluk-
kende vilde bier, som flytter ind i de 
bistader, man stiller op. 
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MOZAMBIQUE 
 

WutomiAgri 

WutomiAgri startede sædvanen tro 
2021 med generalforsamling midt i 
januar. Og igen i år blev selv de mind-
ste detaljer diskuteret ivrigt og valget 
taget meget alvorligt.  

 

 
 Generalforsamling 

 

Dimission 

Mozambique 50+ og dimissionsfest 
er glæder forbundet med en verden 
uden en pandemi, så det måtte vi 
undvære i 2021. I stedet holdt vi en 
fin middag som afslutning for elev-
holdet 20/21. 

 

 
 Afskedsmiddag 

 

Ny lærer til iværksætteri 

Claricia Chongo, der var lærer på 

WutomiAgri i 2015-16, blev på davæ-
rende tidspunkt nødt til at stoppe, da 
hendes mand fik arbejde meget langt 
væk. I mellemtiden har hun videreud-
dannet sig i landbrugsøkonomi på 
universitetet.  

Nu er vi så heldige, at parret er til-
bage i Xai-Xai, og Claricia har ved si-
den af sine studier undervist på del-
tid på WutomiAgri i iværksætteri.  

 

 
 Claricia 

 

Elevholdet 2021 

Årets skolestart blev igen påvirket af 
corona, da pandemien igen blussede 
op i Mozambique efter juleferiens tu-
rister og hjemvendte minearbejdere 
fra Sydafrika.  

Men den 3. maj kunne vores skole 
igen summe af liv og iver efter læring.  
 

 
 WutomiAgris elever 2021/22 
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Volontører 

Først i september blev WutomiAgri 
igen beriget med volontører fra Dan-
mark. Anders og Carl Johan undervi-
ste i engelsk og brug af Word og Excel. 
De hjalp til med det praktiske arbejde, 
spillede en masse volley og sendte 
film, billeder og nyhedsbreve fra Wu-
tomiAgri ud i verden. 

Der var mange tårer, da de sagde far-
vel igen efter tre måneder. 

 
 Afsked med Carl Johan og Anders 

 

WutomiAgri Venskabsforening 

Venskabsforeningens årsfest sidst i 
oktober blev igen i år en rigtig fest 
med et fint fremmøde og uden stor 
påvirkning af restriktioner.  

Kurt og volontørerne var med online, 
og forbindelsen var vi heldige med, så 
der var plads til mange spørgsmål. 
Underholdningen stod Jolanda for, og 
mange planer for årets juledekoratio-
ner rundt i de små hjem blev nok lagt 
den dag. 

 
 Jolanda i sving til årsfesten 

 

Wutomi Genbrug 

Wutomi Genbrug i Grindsted er sta-
dig til stor velsignelse for Wutomi-
Agri. I december lukkede butikken 
dog ned for en periode for at reno-
vere til større og lysere lokaler. 

 

Udviklingen 

WutomiAgri har nu kørt 11 elevhold 
gennem kurset i Mozambique, og 
skolen og undervisningen er bestemt 
ikke den samme som til at starte med. 

Lige så stille rykker vi os, som vi bli-
ver klogere, og især har vi lært, at den 
praktiske undervisning er absolut 
vigtig, når det kommer til vores ele-
vers succes om iværksættere. 
 

 
Den gode jord er hård at arbejde med 

 

Kanana 
 
Børneprojektet  

På Kanana i Maputo er det lykkedes 5 
af de ældste at bestå afsluttende ek-
samen, der svarer til en studenter ek-
samen, og de er nu parate til at søge 
ind på forskellige studier på universi-
tetet. De var ikke ret gamle, da vi i 
2007 startede projektet med de for-
ældreløse børn, som var fundet på ga-
den. 
Vi er i dag både stolte, glade og tak-
nemmelige for, at de har klaret sig så 
godt, så de nu kan studere videre. 
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Argentina er er klar til universitetet 
 
 
Kanana i Xaixai. Her har skolerne væ-
ret lukket indtil marts 2022, men som 
altid i Xai Xai har man været meget 
kreative og haft små projekter i gang 
under hele nedlukningen og pande-
mien. De store piger har syet mund-
bind, og drengene har lavet blocks 
(cementmursten) til at bygge en 
større samlingssal til kirken og bør-
neprojektet. 
  
Samarbejdspartneren 
Arbejdet med børneprojekterne har 
været præget af både sorger og glæ-
der i den forløbne tid med Corona 
pandemi, og deraf følgende vanske-
lige perioder med sygdom, dødsfald, 
skolelukning, isolering osv. 
 
Lederen af kirken i Mozambique, som 
er vores samarbejdspartner, Mateus 
Munguambe, mistede i begyndelsen 
af 2021 sin hustru og døde selv sidst 
på året. 
 
Han var leder af kirken og stifter af 
det sociale arbejde på Kanana, en for-
stad til Maputo. 

Genbrugsbutikken Futthi sendte 
penge til hjælp til at afholde begravel-
serne, og der kom omkring 2000 
mennesker, repræsentanter fra rege-
ring og flere kirkesamfund, samt høv-
dinge fra distrikterne.  
 
Munguambe deltog i udarbejdelsen 
af den første samarbejdsaftale med 
Assist, og var sammen med andre fra 
kirkens ledelse i Mozambique, i Ran-
ders i 2008, hvor samarbejdsaftalen 
blev underskrevet sammen med le-
delsen i Assist.       
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SRI LANKA 
 
2021 har været endnu et år i Covid-
19 pandemiens foruroligende greb. I 
Sri Lanka har pandemien nogle helt 
andre konsekvenser, end dem vi 
mærker herhjemme; Både når det 
handler om alvorligt syge og døde, 
men i særdeleshed når det handler 
om de økonomiske konsekvenser for 
landet og for den enkelte srilankaner. 
Sri Lanka er gået fra upper middle-in-
come til lower-middle-income pr. 1. 
juli 2021. Madpriserne stiger, hvilket 
rammer alle – mens selvfølgelig de 
mest fattige hårdest. Når vi har talt 
med vores venner og samarbejds-
partnere i Sri Lanka, så har virke-
ligheden været den, at mange sim-
pelthen ikke har haft råd til at købe 
mad hver dag. LEADS har selv haft 
flere syge medarbejdere – og de for-
skellige nedlukninger fra den ene dag 
til den anden besværliggør deres ar-
bejde. I bund og grund så står Sri 
Lanka og vores partnere, Leads i en 
udfordrende situation, hvor det kan 
være svært at få øje på, hvordan det 
skal løses. Der er ingen tvivl om, at 
der er brug for hjælp i Sri Lanka, og 
Leads udtrykker en enorm taknem-
melighed over partnerskabet med 
Assist. Den støtte som vi kan sende 
afsted fra Dansk Udviklingsbistand 
og fra private sponsorer er mere vær-
difuld end nogensinde før.   
 
Kedella: We did what we could! 
2021 har været et udfordrende år for 
Kedella. Corona-situationen har fort-
sat budt på nedlukninger og derfor 
har house parents i perioder måtte 
holde Kedella kørende alene, mens 
skole og terapi har måttet foregå on-
line. De har dog fortsat ud fra devi-
sen: We did what we coud!  
Ud over udfordringer med corona, er 
Kedella også udfordret af, at 

bygningen skal renoveres. De har en 
donor, som betaler for renoveringen, 
men de kæmper med at få en bygge-
tilladelse fra myndighederne. Derfor 
bor børnene på 2. år i en midlertidig 
facilitet, hvor der kun er plads til 8 
børn.  
 

 
Billede af ny facilitet set ude fra. Det er 
et almindeligt hus i Colombo, så der er 
meget mindre plads.  
 
3K bogshop støtter arbejdet på Sri 

Lanka med 200.000 kr. til et pro-

jekt for misbrugte børn 

3K bogshop lukkede ned i 2021. Men 

i samarbejdets periode var det muligt 

at sende mange værdifulde kroner af-

sted til at støtte Kedella. Faktisk blev 

der samlet så stort et beløb sammen 

op mod slutningen, at det er muligt at 

lave et selvstændigt projekt. Det bli-

ver til et projekt i 2022, hvor vores 

partnere kan tilbyde støtte til nogle af 

de mest udsatte børn i Sri Lanka: 

Nemlig børn i et distrikt, hvor der er 

et stort antal overgreb på børn. Det er 

et område, hvor Leads ikke har haft 
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ressourcer til at række ud, men med 

pengene fra 3Kbogshop er det muligt 

at gøre en kæmpe forskel for disse 

børn.  

 

 
Følg med på hjemmesiden for mere 

info om det nye projekt. Og en STOR 

tak til Karsten Kelstrup, som var driv-

kraften bag 3Kbogshop.  

  
 
Lokale landsbyer skal kræve sine 
rettigheder selv (Projekt støttet af 
CISU)  
Projektet går ud på, at medarbejdere 
fra LEADS lærer lokale landsbyer at 
identificere overtrædelser af FNs 
børnekonvention og derefter at 
kunne gå til sine lokale myndigheder 
og holde dem ansvarlige for at handle 
på disse overtrædelser.  
 

 
Projektet startede så småt i 2020, 
men på grund af Covid-19 har udrul-
ningen af projektet været lidt udfor-
dret. De første skridt var at medar-
bejderne i Leads skulle undervises i 
et nyt redskab, som de derefter skulle 
bruge ude i landsbyerne. Den del er 
sket, men selve arbejdet ude i lands-
byerne kan først begynde at tage fart 
for alvor i 2022, når det igen er muligt 
at mødes fysisk.  
 
 
Projekt afsluttet i 2021   
Trods Corona, er det lykkedes LEADS 
at arbejde videre med de fleste akti-
viteter under de projekter, som vi har 
sammen.  
  
I februar 2021 afsluttede Leads et 
projekt, som startede i 2018. Projek-
tet er støttet af CKU. Igennem dette 
projekt har 418 børn modtaget terapi 
og juridisk hjælp. LEADS har hjulpet 
børnene med at bearbejde de over-
greb, de har været udsat for, og hjul-
pet dem til at finde tilbage i en almin-
delig hverdag igen. Ud over at arbejde 
direkte med børnene, har LEADS ar-
bejdet med deres forældre/hverver 
for at styrke deres evner og mulighe-
der for at beskytte deres børn frem-
over. Endelig har LEADS arbejdet 
med at styrke det offentlige system, 
der egentlig burde kunne hjælpe de 
udsatte børn. De har bl.a. trænet an-
satte på et offentligt hospital – det 
første sted i Sri Lanka, hvor de har 
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oprettet et afsnit for børn, der har 
været ude for overgreb.  
 

 
Assist på besøg på den afdeling, som 

Leads har trænet.  

 
 
Børn skal ikke bo på børnehjem! 
(nyt projekt i 2021)  
En god nyhed i 2021 er, at Assist og 
LEADS fik godkendt en bevilling fra 
CKU på ca. 1 million. Projektet har til 
formål at reducere antallet af børn 
der bliver institutionaliseret på Sri 
Lanka. Faktisk har Sri Lankas myn-
digheder vedtaget en lov, som hand-
ler om at det er bedre at finde andre 
løsninger for børn, end at sende dem 
på en institution. Men i Sri Lanka be-
tyder vedtagelsen af en lov altså ikke, 
at det rent faktisk sker. Vi vil med 
dette projekt mobilisere både tros-
samfund, offentligt ansatte i forsorgs-
systemet, civilsamfundsorganisatio-
ner og jurister til at være med til at 
insistere på, at myndighederne be-
stræber sig på at finde bedre løsnin-
ger for børn end at sende dem på bør-
nehjem.    
  
I kan læse meget mere om dette pro-
jekt på vores hjemmeside, hvor vi lø-
bende vil fortælle om, hvordan det 
skrider frem. Projektet starter i fe-
bruar 2022. 
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BANGLADESH 
 
I årsberetningen 2020 skriver vi til 
sidst, at vi tror på at 2021 på SLMS 
bliver bedre. Desværre kom det ikke 
til at holde stik. Skolen åbnede ikke 
hurtigt på året, som vi havde håbet. 
Vi havde næsten hver uge kontakt 
med skolelederen via Skype og han 
kom af og til med en ny dato for gen-
åbning af skolerne i Bangladesh givet 
af den bangladeshiske regering. Da-
toerne holdt dog aldrig, men d. 10. 
september fik vi pludselig at vide at 
skolerne kunne åbne igen d. 12. sep-
tember. 
Staben på skolen var helt klar. De 
havde i ugerne op til rengjort og klar-
gjort skolen til de 60 kostelever og 20 
dagelever. 
Sommeren og efteråret 2021 har be-
tydet mere aktivitet på indsamlings-
delen for Banglakids. I sommer del-
tog Banglakids med en stand ved 
Grindsteds sommermarked og gara-
gesalg fra privatboligen i Grindsted. I 
november ved et julemarked i Grind-
sted og en Global Bazar i Esbjerg. 
Fra august – slut december støttede 
Christianskirken i Århus Banglakids. 
Anni og Flemming Schrøder besøgte 
kirken ved tre gudstjenester. Resulta-
tet blev kr. 44.000 til Banglakids! Tu-
sind tak til alle i Christianskirken. 
På billedet kan I se en himstregims, 
som Flemming Schrøder havde desig-
net til indsamlingen i Christianskir-
ken. Hver bamse symboliserer et 
barns ophold i et år på SLMS.  
Desværre gik ikke alt godt på SLMS. 
Samarbejdet mellem staben og skole-
lederen gik skævt sidst i efteråret. SA 
Saraswatipur Academy greb ikke ind, 
og det resulterede i afskedigelse af 
skolelederen. Samtidig tog corona 
igen fat i Bangladesh og skolen  

lukkede. Børnene blev sendt hjem på 
tidlig juleferie. 
Efter kun knap tre måneders skoleåb-
ning lukkede den altså igen og det har 
ikke været nemt for hverken elever, 
forældre eller ansatte ved SLMS. 
Skolerne er, her i marts ’22, fortsat 
lukkede pga. corona i Bangladesh. 
Vi vover at håbe på, at 2022 bliver 
året, hvor udfordringerne afløses af 
gode løsninger. 
Tak for forbøn og støtte i 2021. 
Mange hilsner Assist-Banglakids 
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Bilag: Assist projekter igangværende pr. 31.12.2021 
 

Projekt nr. Projekt navn 
Bevilget  
beløb 

Udbetalt i 
2019 Restbeløb 

          

¤) DMCDD-16-
A-06   

Micro-Enterprise Development 
Support Project 800.000 0  0 

¤) DMCDD-17-
A-03   

Sustainable Agricultural Prac-
tices Project: Capacitating the 
Marginal Farmers in Moi-
ben,Uasin Gishu County 792.000 0 0 

DMCDD-18-A-
08 

Minimizing re-victimization of 
for child survivors of abuse and 
strengthening the process of 
de-institutionalization. 999.929 45.257 79.575 

DMCDD-19-B-
06 

Lifestock development for sus-
tainable livelihoods 415.040 205.050 31.001 

DMCDD-20-E-
10 

Strenghtening the Capacity of 
Programs and Ressource Mobi-
lization for Leads Operations 79.500 0 4.399 

CKU-21-TB-03 

Promoting Freedom of religion 
and beliefs through child-led 
community integration 186.915 179.819 7.096 

CKU-21-A-08 

Promoting Deinstitutionaliza-
tion and alternative Care in Sri 
Lanka 1.000.000 0 1.000.000 

  CKU i alt 4.273.384 430.126 1.122.071 

          

CISU-20-2542-
Ul-mar 

Community lead advocacy to-
wards child safeguarding 1.953.871 312.357 1.397.481 

  CISU I alt 1.953.871 312.357 1.397.481 

          

  CKU og CISU projekter ialt 6.227.255 742.483 2.519.552 

     
¤) Disse to projekter afventede endelig godkendelse fra Danida, før de kunne afsluttes, da de var 
involveret i den omtalte bedragerisag. Den er dog nu er endeligt afklaret, og sagerne afsluttet i 
2022. 

     

 
 

https://assist-denmark.dk/

