Årsberetning for foreningsåret 2013‐2014.
Først og fremmest velkommen til generalforsamlingen og tak til jer der er mødt op.
Efter sidste års generalforsamling 31. oktober 2013 fortsatte vi med samme bestyrelse – dog suppleret af
Nicole Scharff og Merete Boye‐Hansen der trådte ind som hhv. 1. og 2. suppleant. Ved den efterfølgende
konstituering blev undertegnede genvalgt som formand og Birgitte Bech fortsatte som næstformand. Erik
Foged fortsatte som ansvarlig for medlemskontakten, hjemmeside, FaceBook mv. Lars Ravn er fortsat
kasserer.
Julemarked med varer fra Uganda blev gennemført hos Jonna Kildebogaard, som jo også er den, der
utrætteligt bringer nye varer med til Danmark. Der bIev solgt varer for over 14.000 kr. I den forbindelse kan
nævnes at det også er Jonna som indsamler nyt og brugt tøj og får det leveret til Uganda – enten ved egen
hjælp eller ved at sende det med rejsende til landet. Ved mange studieture har vi medbragt tøj som gjorde
stor nytte og bragte glæde hos mange fattige familier i Uganda.
Der er udsendt tre medlemsblade siden sidste års generalforsamling. Vi er fortsat med at pakke bladene i
Vangede Kirkes Ungdomsgård og siger tak for lån af lokalerne. Systemet med rudekuverter og foranstillede
personlige breve med diverse oplysninger er fortsat. Dette virker professionelt og giver forhåbentlig
modtagerne lyst til at læse videre i bladet. Vi synes fortsat at det er vigtigt med et flot medlemsblad, bl.a.
fordi det bliver lagt frem i mange biblioteker og kirker i både København og Århus. Vi er stolte over det
flotte blad, som bl.a. skyldes Eriks professionelle arbejde med Lay‐out. Folkekirkens Nødhjælp har også i år
betalt for udsendelse af bladene og SDC A/S har sørget for trykning af de vedlagte breve til medlemmerne.
Vi takker for denne store hjælp.
I samme forbindelse kan nævnes at vi fik i år fik åbnet en engelsksproget hjemmeside
(www.childreninafrica.dk) og udarbejdet en engelsksproget folder om vores arbejde, den sidste primært til
brug i Uganda. Vores projektmedarbejder Josephine Nakanwagi har taget folderen til sig og bruger den
flittigt.
Kampagnen med byggeanparter er fortsat i det forløbne år, og vi er nu i gang med at samle ind til hus nr. 8.
Racobao finder de mest trængende familier og vi får deres personlige historie som optakt til indsamlingen.
Josephine besøger regelmæssigt Lyantonde‐distriktet og kan ved selvsyn konstatere at husene er bygget og
opleve beboernes store glæde. Det skal nævnes at vi fik midler til at bygge to huse fra organisationen Kidz
In Need, hjemmehørende i Schweiz men ledet af danskeren Karoline Brehm. Denne hjælp er vi meget glade
for, og der er oven i købet udsigt til flere donationer herfra.
Andre har også fået øje på os og vores arbejde. Dette sker ikke mindst takket være Eriks gode arbejde med
vores flotte hjemmeside som hele tiden opdateres. Her i sidste ombæring er det filmfestivalen Buster og
Regner Grasten filmproduktion, der ved en forpremiere på den sidste nye Krumme‐film, donerede
overskuddet på 10.000 kr til Børn i Afrika. Også stor tak skal herfra lyde til dem. Af andre fondsbevillinger
kan nævnes at vi endnu venter på svar fra Erik og Magda Sterregaards Mindefond (vi ansøgte pr. 1.
september). Vi har også modtaget to forskellige bevillinger fra kulturministeriet, dels støtte til
administration (fra tipsmidlerne) på kr. 95.000 og dels et beløb til indkøb af kamera og hjælp til trykning af
medlemsblad på kr. 24.500. Det er dejligt at vi med de sidste bevillinger får dækket vores administrative

udgifter og dermed kan garantere at alle private gaver til arbejdet, bruges 100% til forældreløse og dårligt
stillede børn i Uganda.
Mængden af gaver og bidrag samt kontingentindbetalinger har været stabilt gennem det sidste år. For
anden gang valgte Bøgballe Friskole og Bøgehaven at sende os en del af overskuddet ved deres julemarked
(over 7000 Kr) – tak for det. Vi havde ved slutningen af 2013 633 medlemmer og p.t. har vi 671 (pr. 22/10)
medlemmer, men der er jo endnu et par måneder tilbage af året. I løbet af året fik vi indført mulighed for
betaling via mobiloverførsel, så vi er med på den nyeste mode! På den negative side hører at vi stadig har
sponsorer som falder fra.
Vores næstformand Birgitte Bech var i januar i Uganda. Sammen med Josephine gennemgik hun samtlige
sponsorbørn og deres situation. Birgitte gav support og hjælp til Josephine og afholdt bl.a. bestyrelsesmøde
med den Ugandiske bestyrelse. Hun fik også denne gang besøgt børnene fra koret The Pearls og deres
familier.
I løbet af året er der afholdt flere foredrag omhandlende BiA. Bl.a. kan nævnes at vores medlem Ole Svarre
besøgte Gundsølille skole i forbindelse med en emneuge. Flere bestyrelsesmedlemmer har holdt foredrag i
kirker og sågar har jeg personligt fortalt om BiA i flere sammenhænge i Grønland – bl.a. på sygehuset her i
Sisimiut og sidst i Manitsoq (Sukkertoppen) for både skolebørn og på en efterskole. De fremlagte
medlemsblade og materialer bliver her i Grønland revet væk og bordet er tomt bagefter – sikkert fordi man
ikke er så forvænt med reklamer og kulørte magasiner som vi er i Danmark.
Bestyrelsesarbejdet har kørt gnidningsløst med bl.a. følgende emner til behandling: overvejelser om
eventuel korturné i fremtiden, problemer med sponsorer der falder fra, forberedelse af studietur planlagt
til efteråret 2014 (på trods af et stort forarbejde fra to bestyrelsesmedlemmer, blev vi desværre nødt til at
aflyse turen, grundet manglende tilslutning), fornyet ansøgning til Magda og Erik Sterregaards Mindefond
(efter at vi sidste år fik positivt svar på ansøgning), ansøgning om penge fra tipsmidlerne (som nævnt: to
forskellige portioner), endnu en justering af vedtægterne (på dagsordenen til generalforsamlingen i aften),
Vincents besøg i Danmark, gensynslejr for børnene fra The Pearls, for bare at nævne nogle enkelte emner.
Jeg har fortsat været bosat i Grønland, men bestyrelsesmøderne er klaret via Skype og næsten alt andet
formandsarbejde sker ved computeren med internetadgang, og nettet fungerer heldigvis også her i
Sisimiut. Birgitte Bech har repræsenteret foreningen når det var nødvendigt med personligt fremmøde.
Samarbejdsaftalen med Folkekirkens Nødhjælp (FKN) blev fornyet sidste år og FKN fortsætter med at
udsende vores nyhedsbreve – færre end tidligere idet vi har fortsat saneringen af databasen. Personer som
ikke er medlemmer og som ikke har ydet bidrag til os igennem flere år, er blevet bedt om at melde aktivt
tilbage om de fortsat vil modtage nyhedsbladet. I modsat fald bliver de slettet.
Alt i alt har det været et meget stabilt og godt år i foreningen, med gode nye initiativer og et godt arbejde
fra alle i bestyrelsen. Som formand vil jeg gerne udtrykke stor tak til alle i bestyrelsen og til de frivillige der
hjælper til, bl.a. med pakning og afsendelse af medlemsbladet. Speciel tak til Birte for det store arbejde
med at registrere indbetalinger mmm. Endelig sender jeg tak til alle bidragsydere for gode gaver i årets løb
og til skoler, firmaer, kirker m.fl. som giver os hjælp på forskellig måde.

