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ÅRSBERETNING 2019-20 
 

SENIORER UDEN GRÆNSER 
 
Landsbestyrelsens sammensætning: 
 Formand Poul Krøijer 
 Næstformand Hanne Hjorth Jacobsen 
 Landskasserer Holger Jacobsen 
 Region Midt: Anne Marie Flensted 
 Region Syd: Esben Jensen  
 Region Øst: Lars Mønsted 
 
 
Betalende medlemmer pr 31.12.2019 
 Lokalafdeling Nord: 12 (14 ) 
 Lokalafdeling Midt: 110 (117 )                   
 Lokalafdeling Syd: 52 ( 56 ) 
 Lokalafdeling Øst: 80 ( 82 )  
 I alt: 254 ( 269 ) 
 Støttemedlemmer 8 
 Parentes medlemmer sidste år 
 
Landsbestyrelsens møder: 9.5; 20.6; 28.8; 24.10; 13.12; 24.1; 30.1; 7.2, 5.3.,23.3 
 
Kapacitetsanalyse. Bestyrelsen fik af CISU bevilget en kapacitetsanalyse. Denne 
undersøgelse var et forslag fra CISU og blev støttet af bestyrelsen på baggrund af de 
ganske betydelige ændringer SuG har gennemført de senere år: nye vedtægter, ny 
organisationsstruktur, nye procedurer, en vedtagen strategi og handlingsplan og en vækst 
i vores projektportefølje finansieret af CISU 
Analysen blev gennemført af en ekstern konsulent i januar 2020 og fokuserede på: 
 
”1. Generel vurdering af organisationens faglige, organisatoriske, administrative og 
finansielle kapacitet i forhold til bl.a. projektporteføljens størrelse og sammensætning samt 
antallet af samarbejdspartnere, herunder: 
 
2. Generel vurdering af organisationens tilgang til etablering af partnerskaber med lokale 
samarbejdspartnere i henhold til Civilsamfundspolitikken, herunder: 
 
Konsulenten fik en lang række dokumenter stillet til rådighed af både SuG og CISU. Derudover 
blev der gennemført interviews af Formand, Næstformand, Kasserer, nogle medlemmer af 
projektgrupper, udvalgsformænd og repræsentanter fra vores partnere i Syd ( CFOU, CARC, SwB 
Uganda, CIDI, SNEHA og CAMD ). Endelig blev der afholdt to fællesmøder. Til det sidste, hvor 
konsulentens findings blev præsenteret, var bestyrelsen, afdelingsledelserne og medlemmer af 
udvalgene inviteret. Efter dette møde udarbejdede konsulenten sit forslag til rapport, som 
bestyrelsen fik lejlighed til at kommentere, før den endelige rapport blev udarbejdet. 
 
Rapporten og dens hovedkonklusioner kan læses på den lukkede side af vores hjemmeside. 
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Det er på mange måder en rapport, der giver et positivt indtryk af SuG som udviklingsorganisation. 
Vi har medlemmer med stor erfaring og kompetence, en stor del af medlemmerne er engagerede i 
arbejdet, der er styr på det finansielle, der er god projektstyring, afrapportering og udbytte af 
projekterne. 
 
Der er også noget vi skal arbejde med:  

 Hvordan skal vores projektprofil være?  

 Den interne læringsproces og erfaringsopsamling kan blive meget bedre 

 Vi skal udvikle en mere klar strategi for hvordan vi tiltrækker medlemmer og ikke mindst 
fastholder dem.  

 Vi skal også klargøre vores projektmetoder og synergi mellem projekterne. F.eks hjælp til 
selvhjælp, fokus på landområderne, indkomstskabelse, rettigheder, de såkaldte farmer field 
learning groups, FFLG, low cost 

 
Der lægges i et vist omfang op til en mere klar projektprofil samtidig med at diversiteten og 
engagementet bevares. Derimod er der ikke krav om geografisk fokus. 
 
Efterfølgende har bestyrelsen sammen med udvalgene afholdt møder, hvor disse findings er blevet 
diskuteret yderligere og hvor bestyrelsen udarbejdede en plan for, hvordan hele organisationen 
kan inddrages i den opfølgende proces. Bestyrelsesmedlemmer har været på road show til 
årsmøderne for at forklare medlemmerne hvad det hele går ud på og hvilke beslutninger, der skal 
tages på årets generalforsamling. Bestyrelsen har afsendt sin første management respons, som 
kan forstås som en handlingsplan, til CISU. Det er ikke et arbejde der bliver afsluttet med det vons. 
Det bliver hvad CISU kalder en flydende proces. 
 
Det har også været en frustrerende proces, idet CISU har afvist og stoppet flere ansøgninger med 
henvisning til den igangværende proces. Især ansøgninger i nye lande og inden for nye områder. 
Det er dog vores forventning at dette er historie, da vi har sendt vores management respons i 
begyndelsen af marts. 
 

Medlemmer 
Vedrørende medlemsarbejdet står der i uddrag følgende i vores strategi- og 
handlingsplan: 
”øge antallet af medlemmer, understøtte deres forventninger, motivation og 
kompetenceudvikling…” 
 ”fremtidssikre organisationen gennem tilstrækkelig egenkapital samt ved rekruttering til 
projekter og foreningsopgaver” 
” styrke den interne og eksterne kommunikation… styrke relationerne i foreningen… at 
skabe kendskab til SuG.” 
 
Det ser desværre ud til at medlemstallet er svagt faldende. Dette på trods af en lang 
række initiativer: åbne medlemsmøder ( temamøder ), en ny og god hjemmeside, gode 
numre af SuG Update, aktivitet på Facebook, seminarer, åbne projektgrupper. 
Vi har nok to hovedproblemer:  
Vi er for usynlige i det danske landskab. Vi bør blande os i den ulandspolitiske debat, 
skrive artikler til de lokale aviser og relevante fagblade, arrangere møder i samarbejde 
med andre danske NGO’er, happenings etc. 
Måske skal vi være mere målrettede i vores rekruttering. Dette dog ude at sætte den 
brede rekruttering ud på et sidespor. 
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Det synes som om for mange er på fransk visit. Dette på trods af f.eks. 
introduktionsmøder. Der skal ikke være aktivitetstvang, men vi må sørge for at nye 
medlemmer hurtigt bliver sluset ind i vores arbejde – ikke kun i projekter, men også i 
informationsarbejde og medlemsarbejde. Måske skal nogle af de garvede projektmagere 
og foreningsaktive overveje at trække sig lidt tilbage, så der bliver bedre plads i forreste 
række. 
 
Seminarer og erfaringsudveksling.  
Der har i 2019 været afholdt tre seminarer: 
Seminarer vedrørende anvendelsen af vores regnskabssystem – ProArk - og vores interne 
procedurer vedrørende udarbejdelsen af projekter fra den spæde idé til den afsluttende 
rapport. Ikke lige noget der henvender sig til nye medlemmer, men noget der et vigtigt i 
forhold til vores ønske om professionalisering. 
I forbindelse med afslutningen af et miljøprojekt i Uganda, Environmental Awareness 
Project, blev der afholdt et velbesøgt endags seminar vedrørende miljøudfordringer og 
miljøstrategier i Syd. Der var foredrag på højt fagligt niveau. Dette især af eksterne 
foredragsholdere fra forskningsmiljøer i Uganda og Danmark. 
 
Klimastrategi og Klimakompensation 
2019 var året, hvor der blev taget alvorligt hul på udfordringerne vedrørende miljø, klima 
og biodiversitet. 
En gruppe udsprunget af Agroforestry-projektet i Uganda udarbejdede et forslag til klima- 
og miljøstrategi i Danmark og i Syd. Forslaget blev senere godkendt af bestyrelsen og kan 
læses i sin helhed på foreningens hjemmeside. Forslaget er sendt til CISU og har fået 
meget anerkendende ord med på vejen. En anden gruppe arbejder med et forslag til et 
flyfrit projekt. 
 
I forlængelse af dette arbejde er der oprettet en konto, hvor man kan indbetale beløb som 
en slags klimakompensation for ens CO2 udslip i forbindelse med rejser. Ikke kun i 
forbindelse med projektrejser! Beløbet administreres af bestyrelsen og kan søges til 
miljøtiltag i Syd. 
Gruppen er gået videre og planlægger nu et flyfrit miljøprojekt sammen med en NGO i 
Uganda. 
Endelig er den samme gruppe blevet inviteret til at være medansøgere til et Danida 
finansieret forskningsprojekt vedrørende miljø- og klimafordelene ved plantning af 
oprindelige træsorter. Hovedansøger er Bioscience Aarhus, medansøgere er Markerere 
University, YLEC – Youth leading Environment Change, SwB Uganda og SuG Danmark. 
 
Projektarbejdet. 
En liste over igangværende og kommende projekter kan læses fra s. xx 
Det er et omfattende katalog med aktiviteter i mange lande og inden for mange områder.  
I 2019 har foreningen fremsendt 10 ansøgninger til CISU. Heraf er 5 blevet bevilget, og de 
resterende 5 er blevet sendt retur. Et par skulle have nogle mindre justeringer inden de 
fremsendes igen. Nogle er blevet afvist med den begrundelse, at det er projekter i nye 
lande og eller ansøgninger inden for ny fagområder, hvilket man ikke vil støtte så længe 
kapacitetsundersøgelsen pågår. Det har vi uden succes gjort indsigelser imod. Andre 
grydeklare ansøgningerne har vi holdt tilbage, da vi ikke med samme begrundelser har råd 
til at vores track record bliver for lang med afviste ansøgninger. 
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Vi har igen i år måtte konstatere, at der i flere tilfælde er for stor uoverensstemmelse 
mellem den rådgivning vi modtager hos CISU og bevillingskonsulenterne konklusioner. 
Også dette problem har vi rejst over for CISU. 
 
Vi skal dog også gribe i egen barm. For mange ansøgninger er for dårlige. Den interne 
læringsproces må styrkes 
 
På et tidspunkt i 2019 så det ud som om, at vi kunne ramme CISUs årlige bevillingsloft på 
6 mio kr. Dette skete ikke, men bestyrelsen ønskede at være på forkant med en sådan 
situation, hvorfor bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for et eventuelt 
prioriteringssystem. Dette kan ses på den lukkede del af hjemmesiden. Dette skal 
revideres set i lyset af den nye projektprofil. Der skal både være plads til små/mindre 
projekter og større projekter indenfor eventuelle prioritetsområder: a. Klima, miljø og 
landbrug og b. Børn, unge, uddannelse? 
Bestyrelsen har også godkendt retningslinjer for projektgrupperne, som jo i sidste instans 
er bærende for organisationen. Også disse ligger på den lukkede del af hjemmesiden. Det 
er et must, at der i hver gruppe skal være personer med den nødvendige faglige indsigt, 
erfaring med arbejde i det pågældende land, og at der blandt medlemmerne skal være 
personer med kompetence vedrørende monitorering, evaluering, LFA og bog- og 
regnskabsføring. 
 
Det fører os videre til kompetencer og erfaringsopsamling. Medlemmernes kompetencer 
udvikles og erfaringer udveksles via vores møder, seminarer, hjemmeside mv. Også via 
eksterne kurser, især CISU, m.h.t. ovennævnte krav. Men det handler også om at kunne 
finde et medlem med den kompetence, der er brug for. Derfor er der udviklet et 
kompetencekatalog, der kommer til at ligge på den lukkede del af hjemmesiden. Et sådant 
havde vi allerede på den gamle hjemmeside, men det fungerer ikke på den nye platform. 
Der skal udvikles en ny søgemekanisme, gerne med fritekst. 
 
Bestyrelsen har afsat midler til særlig projektstøtte, der især kan bruges til rejser i 
forbindelse med forberedelse af projekter eller hvis et projekt er ved at køre af sporet. 
Denne støttemulighed er beskrevet nærmere på den lukkede del af hjemmesiden. 
Midlerne administreres af afdelingsbestyrelserne. Tidligere har kun få fået dækket flybillet 
for én person, nu er der også muligheder for at få dagpenge i en kortere periode – 200 kr 
pr dag – for én person. Vi ville gerne kunne give fuld dækning for to personer, hvilket 
foreningens økonomi dog ikke tillader for indeværende. 
 
Endelig skal det nævnes at en gruppe arbejder på at skaffe midler til at få Ndere Cultural 
Troup, Uganda til Danmark i 2021 og en anden gruppe arbejder på at realisere et 
samarbejde med Randers Statsskole med udkastpunkt  i projektet omkring drop out 
teenagers og teenagemødre i Soroti, Uganda. 
 
DERF 
I januar fik vi tildelt 200.000kr, fra CISUs nødhjælpspulje DERF, til at hjælpe 1500 familier 
efter Cyklonen Gaja havde ramt flere af de landsbyer, hvor vi arbejder med kvindegrupper 
i Tamil Nadu, Indien. 
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Vi fik hjulpet 1700 familier med ris, olie, te, krydderiblandinger, sanitære produkter, 
rengøringsmidler og skoleudstyr til 500 skolebørn + lommepenge til indkøb af medicin og 
andre personlige fornødenheder, for bare 200.000kr.  
Dette arbejde har været så succesfuldt, at vi nu kan søge op til 1.000.000 kr. Bestyrelsen 
har dog besluttet at vi kun skal gå ind i nødhjælpsarbejde i lokalsamfund, hvor vi allerede 
er tilstede. 
 
Økonomi. 2019 har været et godt år sammenlignet med 2018. Administrationsbidrag har 
tilført foreningen knap 181.738 kroner mod blot 69.303 kroner i 2018. Til gengæld har 
ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen kun givet 52.606 kroner i driftsstøtte mod 69.887 
kroner i 2018. Foreningens resultat forventes at udvise et overskud i omegnen af 80.000 
kroner på trods af en stor udgift på godt 70.000 til ny hjemmeside og kursusvirksomhed for 
hjemmeside redaktør(er). Det er for tidligt at spå om det samlede resultat før projekternes 
endelige regnskabsaflæggelse er overstået sidst i januar. Allerede nu kan det konstateres 
at gaver og private tilskud er forøget med mindst 100.000 kroner, så der er tale om en 
fordobling i forhold til 2018. Foreningen har 292 medlemmer registreret i det nye 
medlemssystem, så der er håb om en større kontingentindbetaling i 2020, skønt 
kontingentindbetalingerne i 2019 skuffende landede 5.000 kroner lavere end i 2018. 
Udgifter til foreningens drift er holdt på et beskedent niveau ligesom i 2018. Dog er poster 
som bankgebyrer steget 20 % og rejsegodtgørelser med 48 % i 2019. Men det kan dog 
alligevel fastslås, at det ser betydeligt bedre ud i 2019 end i 2018, og at målsætningen om 
at forbedre foreningens egenkapital ser ud til at lykkes. 
 
Hjemmesiden og andre sociale medier. Hjemmesiden har i de foregående år af mange 
været genstand for kritik. Opbygningen har ikke været logisk, det har været svært at finde 
frem til de steder man søger. Der mangler også moduler til indbetaling f.eks. mobile pay. 
Ikke bare til projekter men også til ordinære kontingenter og de støttemedlemsskaber, som 
blev besluttet af bestyrelsen for 3 års siden.  
Derfor har vi afsat midler til at kunne få opbygget en professionel side.  Vores webmaster 
har været igennem et kursusprogram og i afdelingerne er der nu lokale ”webmastere”. 
Et kæmpe fremskridt.  
Der er dog stadig noget arbejde der forestår omkring især arkivet. 
 
Sug Update har fundet et godt leje med spændende og inspirerende indlæg. Et organ der 
er vigtigt for sammenhængskraften i foreningen. 
 
Facebook er også et godt medie, som dog ikke alle er en del af. Men tak til jer som 
bidrager hertil.  
 
Bestyrelsen bør dog tage en seriøs diskussion af, hvordan vi kommer ud til en bredere 
kreds og fremtidssikrer vores kommunikation. 
 

Året kort fortalt: 
SuG har tre faste udvalg:  

 Projektudvalg, med Per Hartmann som formand  

 Økonomiudvalg med Holger Jacobsen som formand   

 Kommunikationsudvalg med Hanne Jacobsen  som midlertidig formand.  
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SuG projekter og projektudvalget 
 
Medlemmerne af Projektudvalget ultimo 2019 er: 
- Per Hartmann (formand) / Inge Bertelsen / Poul Krøijer / Esben Jensen / Max Schrøder 

/ Peder Lund Nørfelt, Karsten Schleiss og Lars Mønsted 

Møder i 2019 
Der har været afholdt to møder i 2019, den 28. januar og den 28. oktober.  
SUG´s strategi, dokumentation af SUG-medlemmers kompetencer og videndeling blev 
bl.a. diskuteret – og er jo alle meget aktuelle og påtrængende emner. Møderne har (også i 
år) været præget af livlig debat, som heldigvis altid munder ud i enstemmige anbefalinger. 
Mødereferater rundsendes til afdelingsbestyrelser og diverse udvalg – og oploades også 
på hjemmesiden.  
Nedenstående skema over PU-medlemmernes faglige kompetencer blev udarbejdet og er 
i nogen grad retningsgivende for, hvem som kommenterer hvilke ansøgninger.  
Faglige eksperticer i PU 
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Som bekendt er Projektudvalgets rådgivning kun vejledende.  Det er kun 
Landsbestyrelsen, som afgør om en ansøgning kan indsendes til en potentiel donor eller 
ej.  Men når det er sagt, så er det selvfølgelig klart, at Landsbestyrelsen skeler til 
Projektudvalgets kommentarer, når afgørelsen skal træffes.  Målet for Projektudvalgets 
rådgivning er at hjælpe projektgrupperne med at skrive kvalitetsansøgninger – og derved 
hjælpe til, at så mange projektforslag som muligt nyder fremme.  
I langt de fleste tilfælde rådgiver Projektudvalget på baggrund af en ansøgnings-kladde fra 
projektgruppen. Men faktisk ser Projektudvalget meget gerne, at vi bliver inddraget før – 
f.eks. når en projektgruppe holder et forberedende møde inden der laves udkast til 
ansøgning. Et sådant tidligt møde kan hjælpe projektgruppen til at lave et bedre 
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ansøgningsudkast med færre kommentarer fra Projektudvalget til følge og altså mindre 
redigeringsarbejde inden den endelige ansøgning kan indsendes til Landsbestyrelsen.   
Det følgende skema giver en oversigt over de projekter, som har modtaget rådgivning fra 
Projektudvalget i 2019.  
 
Projekter der har modtaget rådgivning af Projektudvalget i 2019. 

 
Land Projekt Indsendt 

af  
Måned  Afdeling  PU-kommentarer 

Kenya Hope in Life 
Participation 
Intervention 
2019-2021 

Max 
Schrøder 

Januar Midt Peder / Inge 

Zimbabwe (418)  Holger 
Jacobsen 

April Syd Poul / Max 

Uganda - 
F 

Sundhed i 
Busoga 
regionen  

Esben 
Jensen 

April Midt Inge 

Uganda Child Friendly 
Organization  

Max 
Schrøder 

April Midt Poul 

Malawi - F Y-Farming 
(Dowa distrikt) 

Karsten 
Schleiss 

Maj Øst Per 

Uganda Bussede ??? 
(Small Scale) 

Max 
Schrøder 

Juni Midt Inge / Per 

Uganda CEIP 2 Poul 
Krøijer 

Juli Midt Per 

Burkina 
Faso - F  

Efteruddannelse 
Lærere  

Kirsten 
Krogh-
Jespersen  

August Midt Poul / Esben 

Uganda BRIF 
(Brilleforsyning)  

Per Søvsø 
Hansen  

September Midt Esben / Max 

Gambia Undervisning 
analfabeter 
(kvinder)  

Thea 
Lauridsen 

September Syd Per / Peder 

Uganda Opsøgende 
sundhedsteams 
Busoga region 

Esben 
Jensen 

Oktober Syd Poul / Lars 

Tanzania Post harvest 
losses 

Mogens 
Toft 
Jensen  

Oktober Øst Lars / Per 

Zimbabwe Mutasa 
Community 
Development II 

Holger 
Jacobsen 

Oktober Syd Lars / Max 

 
F = Forberedende møde / kommentarer (inden ansøgning) 
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SuG’s økonomi og økonomiudvalget: 
 
Økonomiudvalgets sammensætning ved årets udgang: 
Holger Jacobsen, Landskasserer 
Hans Jørgen Nielsen, Økonomiansvarlig Projekter 
Keld Skaaning, Afdeling Midt 
Mona Jensen, Afdeling Midt 
Lars Mønsted, Afdeling Øst 
Thea Lauridsen, Afdeling Syd  

Der er i årets løb afholdt 5 møder i ØKU: 
24. januar, 28. februar, 24. juni, 16. oktober og 9. december. 
 
Referater af møderne findes i udvalgets mappe i arkivet. 
Årets første to møder blev i høj grad brugt til at færdiggøre regnskabet og behandle 
budgettet for 2019 til forelæggelse for bestyrelsen. 
De væsentligste emner for udvalgets arbejde har – ud over at følge foreningens og 
projekternes daglige drift - været: 

1. Retningslinjer for håndtering i forhold til bogføringen af administrationsbidrag og 
særlig projektstøtte fra afdelingerne. Disse blev udsendt til projektgrupperne efter 
juni-mødet. 

2. Indkøring af det nye medlemssystem og sammenhæng med den nye hjemmeside. 
Alle medlemmer er blevet overført til det nye program Winkas. I processen er de 
gamle oplysninger om medlemmerne f.eks. oprettelsestidspunkt og oplysninger om 
medlemserfaringer gået tabt.  

3. Der er især i Afdeling Midt arbejdet med at mindske antallet af bankkonti og 
brugere, da disse betyder betaling af store gebyrer. 

4. Der blev afholdt kursus i projektstart og procedurer for 21 medlemmer og i 
forlængelse heraf ProArk-kursus for 14 deltagere i oktober. 

5. Færdiggørelse af den sidste PIXI IV – vejledning i afsluttende regnskaber i 
projekterne. PIXI-serien er nu komplet og kan findes i medlemmernes arkiv under 
foreningsdokumenter. 

 
Foreningens økonomi 
Det er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed at beskrive foreningens økonomi før 
regnskabet for 2019 er endeligt godkendt.  
Det ligger dog fast, at 247 medlemmer har betalt kontingent i årets løb – 74.100 kr.. Det tal 
forøges med 7 medlemmer, der meldte sig ind i årets sidste kvartal, så det antallet af 
betalende medlemmer for 2019 ender på 254. Der er blevet slettet nogle medlemmer som 
følge af afdelingernes opfølgning på kassererens udsendelse af lister i oktober måned 
efter den sidste opkrævning ligesom der har været udmeldelser. 
Foreningen har modtaget godt 52.600 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen i driftsstøtte.  
Administrationsbidrag har beløbet sig til godt 181.700 kr. mens foreningens drift – uden 
projekterne – har kostet i omegnen af 250.500 kr. Samlet kan der forventes et overskud 
noget større end sidste år. 
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Projekterne og projektgrupperne har været meget samvittighedsfulde med hensyn til 
aflæggelse af kvartalsvise regnskaber, og det ser således ud til at foreningens 
kursusvirksomhed har båret frugt. 
 

Kommunikationsudvalget: 
 
Afdeling MIDT: Webmaster Per Søvsø og Mette Rostgaard Ewald 
Afdeling Syd: Kirsten M. Andersen, Holger Jacobsen og Egon Majlund 
Afdeling Øst: Torsten Malmdorf og Hanne Jacobsen 
 
Der har været afholdt 4 møder i 2019. Den 9.1, 29.4, 14.10 og Skype 7.6. 
 
I begyndelsen af januar startede vi arbejdet med at få en ny hjemmeside op at stå. Dette 
arbejde har fyldt mest i 2019, men nu er den sat i gang og det er en stor fornøjelse og 
giver os mange flere muligheder for kommunikation og samarbejde. 
 
Der er nu muligt at have hjælp til arbejdet med dokumentation og opfølgning på 
Afdelingernes arbejde. I november blev der afholdt kursus for afdelingernes 
ledelsesmedlemmer, der skal arbejde på og med hjemmesiden. Det er lokale redaktører, 
der skal opdatere kalenderen med møder og arkivere foreningens papirer. Det er nyt i 
forhold til tidligere, men vi skal have vores dokumentation i orden. 
 
Der er også mulighed for, via MobilePay at støtte enkelte projekter økonomisk. Man kan få 
oprettet et gratis testamente mod at støtte foreningen økonomisk, og meget snart kommer 
der en mulighed for at kunne søge på specifikke kompetencer blandt medlemmerne, et 
vigtigt værktøj til alle projektgrupperne. 
 
Endelig så er det blevet sådan at alle medlemmer får en mail når SuG Update udkommer, 
men man skal selv downloade nyhedsbrevet fra hjemmesiden. Så næste gang du henter 
SuG Update, så se dig lidt omkring og lær hjemmesiden at kende. 
 
Desværre har arbejdet med hjemmesiden ikke været muligt for alle udvalgets medlemmer, 
men der er stadig en del punkter vi gerne vil arbejde med. Bl.a. har vi sendt punkter videre 
til afdelingsledelserne og bedt dem tage emnerne op til debat på temamøderne, så alle 
vores medlemmer har en mulighed for at deltage i de beslutninger der måtte komme. 
Desværre er der ikke en eneste af afdelingerne der har taget initiativ til at arbejde med 
disse punkter. 
I 2019 forsøgte vi at oprette en Eventgruppe, der skulle arbejde med SuG´s deltagelse i 
forskellige events over hele landet bl.a. Folkemødet på Bornholm. Der var 2 initiativrige 
medlemmer, men der skal flere til. Det vil vi gerne arbejde videre med. 
Kommunikationsudvalget har sine udfordringer både ift. medlemmer men også ift. 
samarbejde med de øvrige udvalg og ledelserne. 
Hvis du har lyst til at arbejde med foreningens kommunikation, er du velkommen. 
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Afdeling Midt 

 
Medlemmerne 
Vi har i SuG Region Midt haft ny tilgang af medlemmer og nogle har forladt os. Der var i alt 
110 medlemmer ved udgangen af 2019. Vi har arbejdet med vores aktiviteter både her i 
landet og i projekterne i udviklingslandene.  
 
Medlemsmøderne 
Medlemsmøderne er opdelt i to emner dels udveksling af idéer, anekdoter, rejseoplevelser 
og den slags uformel samtale, dels et tema til information eller til drøftelse. 
 
Vi har holdt 5 temamøder. Mødernes indhold har været foredrag om SuG –projekter bl.a. i 
Guinea. Møde med projekter i Kenya, etableret netværk og afholdt møde igen i efteråret. 
Møde om eksternt projekt om gadebørn i Burkina Faso. Møde om SUG´s klima og 
miljøstrategi. Julemøde med visning af ny hjemmeside samt fortælling om projekt i 
Uganda. Desuden medvirket i gennemførelse og deltagelse i seminar om SUG´s 
procedurer og projekterfaringer.  Læs mere i SuG Update og på hjemmesiden.  
 
Aktivitetsgrupper  
Vi deltog også med en bod på Møllestiens julemarked den sidste lørdag i november.  
 
Bestyrelse /afdelingsledelse 
På årsmødet i marts 202019 blev valgt ny økonomiansvarlig Mona Jensen. Desuden blev 
valgt 2 nye medlemmer Mette Ewald Rostgaard og Torben Jensen.. 
 
Afdelingsledelse har holdt 10 møder i perioden januar 2019 til februar 2020. Der har været 
opfølgning på projekter, udarbejdelse af oplæg til og samarbejde med landsbestyrelsen, 
opfølgning på procedurer ifm. projektgennemførelsen og fondsansøgninger samt vedr. 
økonomi. Afdelingsledelsen har medvirket i opfølgning på handlingsplan for foreningen 
samt på strategi og handlingsplan for Midt.   
Der er foretaget opfølgning på medlemsregistrering og medvirket ved etablering af ny 
hjemmesiden. Stor tak til Per Søvsø for dette samt for at påtage sig jobbet som 
webmaster. 
Afdelingsledelsen har medvirket i kapacitetsanalysen, som er gennemført af CISU. 
 
Det løbende ledelsesarbejde har omhandlet økonomi, ansøgninger, godkendelse af 
projekter, hjælp til projektgrupper samt opfølgning på nye medlemmer, tilrettelæggelse af 
temamøder, kommunikation og PR m.m.  
 
Afdelingsledelsen i Midt har i 2019 godkendt 4 nye projekter: Clean Environment Initiative 
Project 2 (CEIP), Uganda, NDERE Kulturmøde (oplysningsprojekt i Danmark), 
Efteruddannelse af lærere i Ecole Primære, Uganda, Development of Women´s economic 
selfreliance, Indien (Fortsættelsesprojekt af Family Empowerment Project ll (nr. 208). 
 
Der var i alt 25 projekter hvoraf nogle blev afsluttet i 2019. Der henvises til beretning for 
projekter.  
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Afdeling Midtjylland har i 2019 fået fem bevillinger fra CISU’s Civilsamfundspulje på i alt 
1.940.216 kr. – 499.977 kr. til Reduction and empowerment of young female dropouts in 
Soroti, Uganda, 468.915 kr. til Empowerment of Children and Youth in the Yaaku 
Community, Kenya, 499.612 kr. til Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan, 
Guinea, 374.702 kr. til Hope in Life for Young Single Mothers and their Children, Kenya, 
97.000 kr. til Strengthening of Child Friendly Organisation’s capacity, Uganda. 4 af 
bevillingerne dækker 2 år, og én dækker ½ år.  
 
I 2019 har projekterne fået udbetalt 135.450 kr. fra fonde, legater og private virksomheder. 
Det drejer sig om Velux Fonden, Merkur Fonden, H.C. Beckgaard og Hustrus Legat, 
Gudrun og Erik Kauffmans Fond, Honorarfonden i Novo, Jubilæumsfonden af 12.08.1973, 
Solar Fonden af 1978, Lions Club i Silkeborg, Y's Men's Club i Randers, Inner Wheel i 
Give, Soroptimisterne i Randers og NYT SYN, Viborg og Randers. Syv projekter har nydt 
godt af disse midler. 
                                                                                                                   
Der er indsamlet private midler blandt SuG Midtjyllands medlemmer og andre private 
sponsorer. I alt har syv projekter indsamlet 26.800 kr. 
 
Særlig projektstøtte i 2019. 
Afdelingsledelsen har i 2019 ikke udbetalt særlig projektstøtte, men har bevilget 
projektstøtte på kr. 9.100,- til udbetaling i 2020 samt et udlæg på kr. 29.000,-. 

 
Afdeling Syd 

 
Aktiviteter: 
Årsmødet 7.3 2019 
Afdelingsmøder: 28.3 – 15.8 – 23.10 – 16.1. 
Der er afholdt 2 medlemsmøder/temamøder: 23.10 og 16.1. 
Årsmødet resulterede i en del udskiftning af Afdelingsledelsen, da både Jonna Stripp og 
Annette Andersen ikke ønskede genvalg. Vores to suppleanter ønskede heller ikke 
genvalg. 
Genvalgt blev Esben Jensen. Nyvalgt til afdelingsledelsen blev Ruth Noer, Odense og 
Egon Mailund, Gram, Sønderjylland. 
Bente Bendix, Tarp v. Esbjerg og Bjarne Christensen, Kolding blev valgt som 2 
suppleanter. 
En stor tak til spec. Jonna og Anette for flere års indsats i vores afdelingsledelse. 
På afdelingsmøderne har vi især beskæftiget os med ajourføring af vores projekter. 
Men SUGs strategi- og handleplan har også været på vores dagsorden. 
Endvidere har vi været optaget af at – at indholdet på vores medlemsmøder gerne skulle 
afspejle hvad vi arbejder med – og dertil at vores medlemsmøder kan trække flere 
medlemmer til, samt appellere til evt. nye medlemmer. 
 
Vores 2 medlemsmøder/temamøder har derfor haft fokus på igangværende projekter. 
I Odense den 23. 10. 2019 havde vi besøg af og indlæg fra: 

1. Cidy Badji fra Karambenordanmark. Han fortalte om sine private indsamlinger og 

partnerskaber med diverse institutioner om indsamlinger. Og i samarbejde med 
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Genbrug til Syd (GTS) mange containertransporter til Senegal. Krydret med en 

meget fin beskrivelse af Senegal p.t. 

2. Jens Møller Nielsen fortalte om et af vores egne projekter, et landbrugsprojekt i en 

landsby i Burkino Faso. Også her er der ved private donationer samlet sammen til 

indkøb af brugte landbrugsmaskiner, som efterfølgende er repareret og istandsat. 

Her er der også via Genbrug til Syd bevilliget en containertransport, som her i 

januar 2020 er på vej til Burkino Faso. 

Ved medlemsmødet i Gram den 16.1. 2020 var programmet: 
1. Kort indlæg fra Cynthia om et af vores egne projekter, Dorcas Care. Her er der 

også tale om en containertransport af hjælpemidler til ældre og handicappede i 

Ghana. 

2. Jens Møller Nielsen havde et kort indlæg om hvor langt containeren til Burkino Faso 

var nået og om de uroligheder der problematiserer projektet i øjeblikket. 

3. Et indlæg fra Jonna og Jette om et nyt projekt der er i gang med en CISU 

ansøgning. Her fik vi en beskrivelse af projektet og af projektgruppens proces med 

CISU ansøgningen. Projektet er et udviklings/uddannelsesforløb af frivillige 

sundhedsarbejdere i Jinja i Uganda. 

4. Det 3. indlæg var af Doris Klokman, sygeplejerske, og med flere arbejdsforløb i 

andre lande, f.eks. Afrika. Hun fortalte om et af disse forløb i Nigeria. 

En meget fin beskrivelse af livsvilkår i hhv. hovedstad og en meget nordlig by i 
Nigeria. 

 
Afdeling Øst 
 

Medlemmerne og medlemsmøder 
SuG Region Øst har haft en nettotilgang af medlemmer. Vi er nu 99 medlemmer. Vi 
arbejder på, at nye medlemmer kommer ind i foreningen og bliver aktive dvs. typisk som 
medlem af en projektgruppe. Dette lykkes desværre ikke altid.  Der arbejdes videre mht. at 
få nye medlemmer gjort aktive. 
  
Temamøder 
I januar 2019 holdt vi et velbesøgt møde om nye projekter og projekter på vej.  
I august blev der afholdt et møde om Indien med oplæg af Peter Johansen. Peter 
Johansen har skrevet bogen: Brudstykker af det moderne Indien. Dette foregik i Cafe 
Globen i København, og var et udbytterigt og velbesøgt møde.  
 
Afdelingsledelsen. 
På årsmødet den 12. marts 2019 blev følgende valgt. 
Lars Mønsted, formand. 
Arne Backlund, 
Per Hartmann  
Nana Riisager 
Birte Jexen 
Torsten Malmdorf, suppleant 
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Afdelingsledelsens arbejde/målsætninger for 2020. 
Den nye afdelingsledelse besluttede på sit første møde i marts 2019, at den overordnet 
ville arbejde på at skabe en mere dynamisk og ”gennemsigtig” afdeling, for derigennem at 
få flere medlemmer til at komme til medlemsmøderne.  
Der er vores opfattelse, at kun igennem en dialog med medlemmerne bliver vi i stand til at 
skabe den forening, som de har lyst til at være en aktiv deltager i. 
Afdelingens ledelse valgte derfor at arbejde med nedennævnte målsætninger. 
Rækkefølgen er ikke et udtryk for en prioritering:  
 
Afdelingens ledelse vil arbejde på: 

 At synliggøre foreningens aktiviteter overfor medlemmerne, både via mails direkte til 
medlemmerne og via foreningens hjemmeside. 

 Flere medlemmer til medlemsmøderne ved at opkvalificere medlemsmøderne, for at få 
flere til at deltage i møderne 

 Medlemsmøder styrke via oplæg om egne projekter eller ideer til projekter, der anses 
for at have medlemmernes interesse. 

 Etablering af nye projekter, for at kunne involvere medlemmerne mere i SuGs arbejde. 

 Mere og relevant info på hjemmeside, facebook eller e-mails direkte til medlemmerne. 

 Etablering af projektrejser. 

 Opfølgning på igangværende projekter i Øst. 

 Lette nye medlemmers tilgang til foreningen. 
 
Ledelsen har ved udgangen af 2019 fortsat det samme fokus, hvorfor de oprindelige 
målsætninger for 2019 opretholdes i 2020.  
 
Ledelsen har i perioden frem til udgangen af 2019 afholdt 4 ledelsesmøder og 2 
medlemsmøder.   
 
Øvrigt 
Samarbejde med Globale Seniorer. Vi har forsøgt at få lidt dialog med Globale Seniorer. 
Da Globale Seniorer afholder en del debatmøder, men ikke arbejder med projekter, kunne 
der være basis for en opgavefordeling. Dialog om dette er endnu ikke afholdt.  
 
Afdelingen har i 2019 modtaget støtte fra CISU til projekt 416 Kvinde kooperativer i Tamil 
Nadu på 497.000 kr og til nødhjælp i forbindelse med cyclonen Gaja på 200.000 kr.  
 
Projekter på vej 
Miljøprojekt i Malawi 
Begrænsning af Post harvest Losses i Tanzania. (færdigformuleret, men ikke fremsendt 
afventer, kapacitetesanalysen) 
Samarbejde mellem en Landbrugsskole i Uganda og Grindsted Landbrugsskole. 
Ung til Ung, udveksling af ideer og synspunkter mellem elever på Erhvervsskolerne i 
København og Technical College i Karaikal, Tamil Nadu, Indien.  
Mutasa District Dev - landbyudvikling i det østlige Zimbabwe (sammen med Afd. Syd) 
 
Projektideer vi har opgivet i 2019 
Skolegang for mineramte børn i Colombia 
Hospitalsudstyr til Songea i Tanzania 
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Særlig projektstøtte:  
Der er i 2019 udbetalt 16.850 kr. i særlig projektstøtte.    
 
 

PROJEKTER I SuG 

 
Afghanistan 
226 Send Afghan Children to School (SACS). Midt 

SACS støtter skolegang for børn fra fattige og splittede familier i Herat, Afghanistan. Fra  5 
piger og drenge i 2015, er der 25 børn i 2019. Initiativet er taget af en afghansk familie, 
som kom til Danmark i 2013. Familien har erfaringer med at yde denne form for støtte og 
har et godt netværk af frivillige i Herat. Vi vil udvide antallet af børn og sikre hele deres 
grundskoleforløb bl.a. ved at søge økonomisk støtte fra privatpersoner, fonde m.v. 

Bidrag til SACS kommer fra privatpersoner i vores netværk. I 2019 har Randers Y Men’s 
Club og Soroptimisterne i Randers ydet støtte. Sponsorerne har i 2019 har sendt 25 børn 
– piger og drenge – i skole. I 2020 øges antallet yderligere 

Finansiering: Privat indsamlede midler og fondsmidler. 

 

Burkino Faso  
306 Landbrug i Badala. Syd 
Hjælp til bedre landbrug i det vestlige Burkino Faso. 
Der støttes en gruppe engagerede landbrugere som er gået sammen i GMFA. 
De hjælpes med en form for andelsfællesskab om landbrugsmaskiner. Det vil føre til bedre 
og mere effektiv dyrkning og derved forbedre levestandarden generelt i landsbyen  
Landbrugsmaskiner til landsbyen er købt i DK og sendt med container. 
Finansiering: Private donationer til indkøbet i DK og containertransporten er doneret af 
Genbrug til Syd. 
 

Gambia 
406 Landsbyudvikling i Kunkujang Mariama, Syd.   
Projektet går imod sin afslutning – eller rettere, et meget langt forløb af delprojekter er nået 
til sidste etape: En markedspladsbygning blev færdig i 2019. 
Projektet startede i 2005, da SuG endnu var barn! På en inspirationsrejse nåede Søren og 
Elise Nygaard til landsbyen Kunkujang Mariama. Her mødte de nogle katolske søstre, som 
så meget ønskede sig et kollegium til skolepigerne, som ellers var langvejsvandrende 
elever på gymnasiet. Det fik de i 2009. Det blev starten på mere end ti års ”projektskab” og 
venskab.  
Foruden kollegiet blev det ved skiftende projektbesætningers hjælp til en lang række af 
delprojekter. De væsentligste er: Gymnasiet fik computerlokale med udstyr, solstrøm i alle 
lokaler, internet og andet grej. Kvindernes fik redskaber til havebruget. Markedsplads-
bygningen blev påbegyndt som medbyggeri (projektet betalte materialerne), og dette 
byggeri står nu ved sin afsluttende etape: I 2019 blev markedspladsen overdækket. Dette 
arbejde er nu afsluttet primo 2020. Med dette tag bliver der lagt et solidt tag på bygningen 
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og et fint låg på et langt og lykkeligt projekt - der foruden egne resultater har inspireret til 
andres initiativer, som nu er i gang på sundhedsområdet mange steder i Gambia. 
Finansiering: Private midler. 
 

Gambia 
305 Et vandprojekt i Choya, SYD 
Choya er en landsby med ca 300 indbyggere i det østlige Gambia. 
Befolkningen fik tidligere vand fra en forurenet brønd i nogen afstand fra landsbyen. 
I januar 2015 blev der boret en brønd med rent grundvand i 80 meters dybde med pumpe 
drevet af solenergi. 
Senere er der opført et skolekøkken der leverer mad til ca. 150 børn i Choyas skole. 
Finansiering: Private bidrag 

 

Gambia 

302 Kubuneh. Landsbyudvikling i Gambia, SYD 

Landsbyen Kubuneh ligger i det vestlige Gambia, indbyggertallet er ca. 1200 
personer. Landsbyen er primært et landbrugsområde.  Dette projekt er primært en 
hjælp til oprettelse af skoler og undervisning. Og har gennem en 13 årig periode 
oprettet og bygget skoler primært ved private donationer. Har endvidere været 
medvirkende til at skolerne nu også er støtte af staten. Sideløbende er der også 
arbejdet med oprettelse af skolehaver og bedre faciliteter for køkkener. 

Ghana  
304 PROJEKT DORCAS CARE FOUNDATION. SYD  
Projektet kører fortsat med 6 frivillige omsorgshjælpere, der besøger 35 - 40 ældre og en 
handicappet mand, i hvert fald en gang om ugen.  
Der er udarbejdet et dokumentationsskema, så lederen kan se hvad tiden bruges til, og 
om der er behov for anden hjælp eller mere uddannelse til hjælperne. Der er ligeledes 
udarbejdet et genoptræningsskema til den handicappede mand. Dette har betydet, at han 
kan komme ud af sin seng.  
Projektgruppen, har ansøgt Genbrug til Syd om midler til at sende en container med 
hjælpemidler til Ghana. Vi forventer positivt svar inden for få dage.  
Projektholder Cynthia Padi har besøgt projektet i oktober / november for at ordne 
forskellige papirer i forbindelse ankomst af container.  
Der er her afholdt møder med de frivillige, kvindegruppen (som støtter og hjælper de 
frivillige) og lederen af projektet Nii – Boy. 
Finansiering: Private og Genbrug til Syd 
 

Guinea 
233 Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan Fase 2 – et projekt 

til Landbrugs- og Landsbyudvikling i Guinea. 

Projektet er en fortsættelse af det partnerskabsprojekt mellem SuG og landbrugs-
kooperativet CAMD (Coopérative agricole multifonctionnelle de Diankana), som blev 
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etableret i den første fase i 2017-2018.I august 2019 har vi igangsat anden fase, som 
mere konkret handler om al styrke CAMD som fællesskab for sine knap 1.000 
medlemmer. Sammen med dem skal vi styrke og udbrede den praktiske anvendelse af 
økologiske landbrugsmetoder og vi skal indarbejde disse metoder i den praksis og viden 
om dyrkningsmetoder, som allerede fandtes før koloniseringen. 

Det primære mål er at opnå et større udbytte af de lokale landbrugeres indsats, så det 
bliver lettere for såvel dem selv som kommende generationer, at brødføde sig selv og 
skabe sig et udkomme. Hertil kommer det andet mål om at styrke kooperativets kapacitet 
som organisation med vægt på at styrke samarbejdet mellem de lokale landbrugere og 
andre landbrugsorganisationer og deltage aktivt i udviklingen af lokalområdet. 

Finansiering: CISU 

Indien 
208 Family Empowerment Project 

Partneren Karunalaya Social Service Societyarbejder med hjælp til gadebørn og har 
oprettet et hjem for bortløbne og hjemløse drenge og piger. Endvidere arbejder 
Karunalaya med udvikling og styrkelse af kvinderne i slummen. 

Family Empowerment Project II er en fortsættelse af 2 tidligere projekter og er et 3- årigt 
udfasningsprojekt, hvis væsentligste formål er at styrke og konsolidere kvinderne og 
Women Association således, at de efter projektperiodens afslutning kan stå på egne ben 
og selv kan organisere og støtte udviklingen af nye kvinder samt nye teenage drenge og 
piger.  Mændene oplæres i at motivere og støtte nye mænd til alkoholbehandling og 
organisering i mandegrupper. 

Finansiering: CISU 

414 Advocacy to increase food security in the Sundarbans, Øst 

 
Projektmål er organisering af kapacitetsopbygning af landhusholdningsgrupper således at 
de forbedrer deres fødevaresikkerhed, og bliver stærke nok til at udføre 
fortalervirksomhed. Det er valgt at anvende ” Rural Initiatives and Participatory Agricultural 
Tranformation” (RIPAT) konceptet. Projektet indeholder tre distinkte område inden for 
civilsamfundets udvikling: 1) Gruppedannelse/ ledelse; 2) Kapacitetsopbygning i 
udviklingsmetoder til fødevareproduktion; 3) Oplæring i at føre relevant fortalervirksomhed, 
både teknisk og politisk. Projektet vil blive målrettet landhusholdningsgrupper i 4 landsbyer 
omfattende 240-300 deltagere. Aktiviteterne bliver ligeligt målrettet kvinder og mænd. 
Projektet skal betragtes som et pilotprojekt. Denne fase er nu afsluttet, men i den nye fase 
2 vil NGOen Indien Gruppe Fyn (IGF) være pennefører/lead. 
Projektet afsluttet medio 2019.  
Finansiering: CISU 
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416 Kvinde Coops, Tamil Nadu, Øst  

Projektets formål er at give kvinder, gift med småfiskere, en indkomst der kan forøge 
familiens samlede indkomst. Kvinderne har ingen eller lidt uddannelse og gennem 
projektforløbet får de styrket selvværd og forbedret liv. Projektets fulde navn er ”Advocacy 
and capacity building for poor women groups in fishing villages in Tamil Nadu, India”. 
Projektet blev godkendt og modtog støtte på næsten 500.000 kr. fra CISU.  
Kvinderne fremstiller sæber, vaskepulver, rengøringsmidler, kosttilskud (nutricious food), 
krydderiblandinger, drift af mølle og én gruppe har lavet en mindre restaurant. En del af 
produktionen kan sælges i nabolaget, men kvinderne vil gerne længere ud og producerer 
mere. Pengene fra CISU skal bruges til at give kvinderne en uddannelse i markedsføring, 
kvinders rettigheder, pension og forsikring, henover de næste 2 år.  
Kurserne i markedsføring samt kurserne i kvinders rettigheder og menneskerettigheder 
har været afholdt i 2019. Kurserne i kvinderens rettigheder har været en øjeåbner.  
 
Hvad vil vi opnå: 
Målet er i primo 2021 at have 25 velfungerende kooperativer i god økonomisk gænge, 
således ca. 100 familier opnår et løft i levestandarden, og dermed kommer over 
fattigdomsgrænsen. 
Målet er endvidere at omsætningen og indtægterne øges således, at den økonomiske 
støtte, der ydes fra dansk side, ikke længere er nødvendig til disse grupper. 
Projektet understøtter 5 af de 17 Verdensmål. Projektet er 2-årigt og løber til januar 2021. 
Finansiering: CISU 

 
417 Nødhjælp efter Cyclone Gaja, Tamil Nadu, Øst 
 
Dette projekt er en 3 måneders intervention efter Cyclone Gaja, der ramte Tamil Nadu den 
15. nov. 2018. I samme område arbejder vi med kvinde coops i projekt 416. 
I alt blev 80.000 familier ramt hårdt på deres indtægtsgrundlag. Alle er småfiskere eller 
småbønder. 
Cyclone Gaja medbragte en tidevandsbølge, der var højere end den der ramte det samme 
område i 2004 tsunamien. Saltvand oversvømmede marker og ødelagte afgrøderne. 
Fødevare lagre, fiskerbåde, net, udstyr, huse, tage mm. er ødelagt af blæst regn og 
saltvand.  
Vi valgte at prøve at hjælpe, fordi det var vores kernegrupper (småfisker familierne), der 
var ramt mest. Det er dem, der er bosat tættest på kysten, og de fandt deres udstyr og 
både 3 kilometer inde i landet smadret mod husmure, trærødder osv. 
Vi søgte CISU DERF Nødhjælpspuljen og har fået bevilget 199.826 kr. der skal bruges til: 

 Mad i 1 måned for 1500 familier 

 Sanitært udstyr til 1500 familier  

 Skoletasker, penalhus, notesbøger mm. til 500 mellemskolebørn. 

Interventionen startede den 1.2.2019 og sluttede den 1.5.2019. 
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Kenya 

210 St. Anne Academy. 

St. Anne Academy er en børneskole for fattige og udsatte børn i Nanyuki, Kenya, som blev 
oprettet i 2008. Mange børn i den fattige del af Nanyuki kommer ikke i den offentlige skole, 
fordi det trods en lovgivning om fri skolegang i praksis er forbundet med en del udgifter at 
holde et barn i skole, og også fordi undervisningen ofte er mangelfuld. Projektet havde 
efter det første år bygget en klasse på skolen, og nu er der 7 klasser med i alt omkring 110 
børn. Forældrenes skolepenge og støtten fra SuG anvendes til skolens drift, leje af en 
skolebygning, lærerlønninger, skolemad, skoleuniformer og undervisningsmaterialer. 
Projektet konkrete delmål består i, 1) at sikre skolegang for børnene på St. Anne Academy 
gennem sponsorater.  2) at støtte skolens materielle udbygning økonomisk, 3) at være 
behjælpelig med videreuddannelse af skolens lærere og 4) at stille frivillig arbejdskraft til 
rådighed i det omfang, skolen ønsker det. 

Finansiering: Private midler. 

 

221 AAC (Augmentative and Alternative Communication)  

 
AAC, på dansk Alternativ Supplerende Kommunikation, ASK er en metode, som bruges 
verden over til at sikre, at personer uden tale eller med meget begrænset tale får en 
mulighed for at kommunikere. En stor procentdel af eleverne på skolerne har ikke noget 
talt sprog, hvilket er en stor udfordring for skolerne i deres daglige arbejde. 

Hovedmålet for projektet er, at elever uden sprog samt forældre og lærere ved udvalgte  
specialskoler tilegner sig og praktiserer metoden. 

Finansiering: CISU midler 

Projektet er afsluttet i 2019 

224 Shamba, Farming and Ecotourism (SFE) 
 
Shamba, Farming and Ecotourism (SFE) er en gruppe kenyanske småbønder i området 
mellem Mt. Kenya og Aberdares, som har dannet en forening - en registreret CBO – med 
det formål at øge medlemmernes indtægter gennem forbedring af dyrkningsmetoder og 
”agrotourism” / bondegårdsferie. 

Medlemsgrundlaget i SFE er 18 selvhjælpsgrupper (SHG) i alt ca. 600 familier. En 
selvhjælpsgruppe omfatter småbønder inden for et mindre geografisk område. Hver 
selvhjælpsgruppe har valgt en leder som repræsenterer gruppen i SFE bestyrelsen. 
Derved sikres SFE bestyrelsen kontakt til selvhjælpsgruppernes daglige problemer og den 
kan som ”paraply” over alle grupperne tage vare på løsning af de fælles spørgsmål. 

Projektet er bevilget en forlængelse med et halvt år i 2019. 

Finansiering: CISU-midler og mindre bevillinger    
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247 Eagles special Work Centre for persons with intellectual Disabilities 
(ESWID)  
 
Formål: 

Skabe ligeværdige livsvilkår for personer, der er truet af livslang marginalisering 

1. Etablering af beskæftigelse og aktiviteter og dermed sikring af livskvalitet for voksne 
med særlige behov 

2. Oplæring af voksne med særlige behov i almindelig daglig læring og særlige 
kundskaber indenfor de områder, hvor den enkelte har sine styrkesider. 

3. Tilvejebringelse af de nødvendige fysiske rammer til disse aktiviteter. 

Finansiering: Private midler 

250 Hope in Life for Young Single Mothers and their Children 
 
Målgrupperne er unge enlige mødre og deres børn med store udfordringer, der har 
medført eller disponerer dem for hiv-infektion. Udfordringerne spænder fra høj 
arbejdsløshed, fare for ny HIV-infektion, kønsbaseret vold, stigmatisering, diskrimination, 
unge enlige mødres utilstrækkelige viden om børneopdragelse, børnemisbrug og med 
manglende opfyldelse af grundlæggende behov I det hele taget. 

Det orverdnede mål er at reducere HIV/aids udbredelse og dens sociale betydning for 
unge enlige mødre og børn i Nakuru øst og Nakuru vest, og de umiddelbare mål er: 

 65 unge/enlige mødre og unge, styrkes til et bedre liv senest 2021. 

 Forbedret trivsel for børn af unge enlige mødre og andre fattige familier senest 2021. 

 Partneren Hope in Life’s kapacitet er blevet styrket inden 2021. 

Finansiering: CISU 

 
 

252 Empowerment of children and youth in the Yaaku community  
 
Projektets formål er at initiere fokus på udvikling af børn og unges rettigheder og velfærd i 
fem Yaaku landsbyer i Laikipia North Subcounty, Kenya. 

Yaaku stammen er en minoritetsstamme, hvor ressourcestærke medlemmer arbejder for 
at blive anerkendt som en selvstændig etnisk gruppe og ikke blot som en gruppe 
assimileret af Maasai stammen. Yaaku stammen er på kun 4000 mennesk og er 
marginaliseret  De fleste af medlemmerne bor i isolerede landsbyer langt fra det 
civiliserede samfund med de udfordringer og konsekvenser dette indebærer f. eks 
videreførelse af undertrykkende kulturelle traditioner. 

I samarbejde med den lokale NGO, DCDC og på baggrund af et netop afsluttet projekt om 
udvikling af organisationens kapacitet er formålet nu at inddrage lokalsamfundet. 

Finansiering: CISU 
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Nepal 

 
204 Uddannelse til Sabitris unge 

Baggrund: Igennem mange år har et SuG-projekt støttet Sabitris Børnehjem i forhold til 
midler til drift og skole/uddannelse fra en trofast sponsorgruppe. Børnene fra Sabitris 
Børnehjem i Kathmandu, Nepal er nu blevet unge og for de flestes vedkommende også 
voksne. Dette projekt er nu afsluttet. 

Det nye projekt, ”Uddannelse til Sabitris unge” har som mål at hjælpe de sidste af Sabitris 
unge på vej med at få en uddannelse og frem mod selvforsørgelse. 

Projektet dækker alle omkostninger i forhold til 5-6 af de unges skole og uddannelse 
herunder uniformer, bøger, eksamensafgifter skolemad m.m. 

Finansiering: Private bidrag 

Projektet afsluttet 2019 

 
412 Hospitalsudstyr til JHCRC, Øst 
 
Projektet blev formelt søsat i februar 2016 og planlagt til at løbe i ét år. Med en bevilling på 
80.000kr fra GTS (Genbrug til Syd) i ryggen kunne projektgruppen arbejde målrettet med 
at få sendt udstyret fra det nedlagte Kalundborg sygehus afsted med container til byen 
Janakpur i Nepal  
Udstyret ankom ved årsskiftet til Janakpur. Udpakning og installation, som for noget udstyr 
kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger, pågår i øjeblikket.  
Aftalen med hospitalet JHCRC (om gratis behandling af arbejdere fra SEIT) er ikke 
længere aktiv. Til gængæld er SEIT's sundhedsklinik, Belhi Health Centre (BHC), nu flyttet 
til nyindrettede lokaler med bedre udstyr, til dels fra GTS-forsendelsen, og kan yde en 
mere udstrakt service. Det udstyr fra GTS-forsendelsen der endnu er tilbage, blev i 
november 2019 tilset af tre medico-teknikere fra Access Health Care som vi arbejder tæt 
sammen med. Noget af udstyret gør nu nytte på andre klinikker, mens en del (ca. 25 
numre) er forberedt til endelig anbringelse i løbet af 2020. Vi søger så godt som muligt at 
sikre at det ofte ret kostbare udstyr (operationslamper, enklaver mv.) anvendes efter 
hensigten, men må konstatere, at det ikke altid er tilfældet. 
Finansiering: Private midler 

 
411 Lær&Byg. Øst 
 
Projektet går ud på at skabe muligheder for indtægtsgivende produktion af 
byggematerialer i landsbyen Belhi i Danusha distriktet i det, der nu er Provins 2 i Nepal. 
Den lokale partner, SEIT (Socio Eco Innovative Trust), har medvirket ved opførelse af en 
bygning med tilhørende faciliteter til tømrerarbejde, tilvirkning af mursten og imprægnering 
af bambus. Desuden er der opbygget en struktur, der gør, at det derved dannede 
byggemarked kan påtage sig diverse byggeopgaver. Efter vanskeligheder med at finde en 
egnet lokal leder, ser det nu ud til at den rette person er fundet og byggemarkedet har 
således i beretningsåret været den bærende kraft ved opførelsen af et fælleshus for 
landsbyen.  ”Lær og Byg”-projektet vil blive afsluttet i 2019 og overdraget til SEIT, idet 
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resterende midler vil blive anvendt til opbyggelse af et mindre lager af byggematerialer 
(ler, cement, bambus og elefantgræs). Projektet er afsluttet i 2019. 
Finansiering: Private midler 
 
 

415 Sama. Øst 
 
Landsbyudvikling i landsbyen SamGuan i Nepal.  
SamaGaun er en lille fattig landsby i 3.500 m højde i Himalaya bjergene i 
Nepal.  Landsbyen ligger mellem verdens ottende højeste bjerg Manaslu og Tibet med ca. 
5 km i fugleflugt linje til grænsen til Tibet. Landsbyen ligger så isoleret at det tager 5-6 
dages vandring fra den nærmeste bus op til byen. 
Der er ca. 2.100 indbyggere fordelt på 225 familier, hvoraf ca. 55% er børn. I byen er en 
skole med 5 klassetrin. 
Projektet har tidligere finansieret installation af solceller, produktion af dunjakker til 
tibetanske flygtninge. Og senest byggeri af drivhuse så der i højden kan dyrkes grøntsager 
som kål, blomkål, forskellige slags spinat, gulerødder som supplement til den ensidige kost 
af kartofler og lidt byg.  
Finansiering: Private midler 
 

212 Udvikling af landsbyen Keureni Reepa, Øst  

Projektet startede i 2010 med bygningen af toilletter til alle familier og start af gedeprojekt 
og scholarshipprojekt. 

Keureni blev hårdt ramt under jordskælvet 25. april 2015, således også det 
forsamlingshus, vi har bygget som rammen om møder, undervisning og aktiviteter af børn 
og unge, samt praktiske aktiviteter for kvinderne. Genopbygningen efter jordskælvet er i 
fuld gang. Hver husstand får 300.000 NRS af regeringen til formålet. 

Vi er nu i gang med et undervisningsforløb på to skoler. Primært undervisning af lærere. 
Danske frivillige, der bor i landsbyen i fire til fem uger ad gangen, tager sig af 
undervisningen af lærerne. Projektet har registreret en kvindegruppe i landsbyen, hvilket 
betyder, at de får tilbudt gratis kurser af det offentlige. Kurser, hvor de får færdigheder 
indenfor relevante fag, såsom dyrkning af grøntsager, produktion af f.eks. stearinlys.  

Finansiering: Private fonde og private midler. 

Senegal 

238 Senegal Voksenskole. Midt 
 

Senegal Voksenskoles vision er at hjælpe flest mulige voksne med uddannelse, så de kan 
skabe en egen fremtid i landet. Skolen vil på den måde være med til at nedsætte antallet 
af ofre i bådulykker på flugten til Europa. 



Årsberetning Seniorer uden Grænser 2019-2020 
 

22 

Foreningens formål er at støtte op om etablering af skoler og uddannelse af skolen i 
Senegal. Det videre formål er at lære de studerende at læse, skrive, regne og 
kommunikere på fransk og engelsk. Dette skal øge deres jobmuligheder og 
selvforsørgelse blandt andet inden for turisme, håndværk og kommunikation. 

Finansiering: Private midler 

 

Tanzania 

Et skoleprojekt for piger i Tanzania. Private donationer. Syd 

 
407 Uddannelse af Masaipiger i Tanzania. Syd 

 
Når en Masaipige med en traditionelt indstillet far går ud af den lokale 7. klasse, vil hun 
blive giftet bort til en langt ældre masaimand, og således blive hans 3. eller 4. kone. 
Måske vil hun blive omskåret forinden. 
Er pigen derimod så heldig at komme på Secondary School i Monduli kan hun se frem til 
et helt andet liv. 
Denne skole, som er en kostskole, har eksisteret siden 1995. Skolen har 350 elever fordelt 
på 6 årgange. Både ophold og undervisning er gratis. 
Hvordan bliver man så elev her? 
De lokale lærere indstiller den eller de piger, som de finder egnede, eller en mor kommer 
med sin datter og beder så mindeligt om, at hun må blive elev her, eller, som det også 
sker, en pige flygter hjemmefra i nattens mulm og mørke i håb om at blive optaget. 
Efterhånden kender også pigen ude i bushen til denne skole, og har set hvilke muligheder 
en yderligere skolegang giver. 
Pigerne går til en national eksamen efter 4 år, og igen efter 2 år. 
Efter de fire år kan pigen vælge en fagskole, eller hun kan vælge at fortsætte sin 
skolegang og afslutte med en studentereksamen, som giver adgang til universitetet. 
Pigerne arbejder hårdt, idet de er skræmte ved tanken om at blive sendt hjem. 
Det har resulteret i at skolen sidste år lå blandt de 10%  bedste i landet. 
Projektet får støtte dels fra foreninger og mindre fonde, og dels fra private. 
Finansiering: Private midler 

 

Uganda 

209 Tailoring School in Budaka. Midt 

 
Formålet er at give træning i syning, skrædderopgaver og drift af en lille 
virksomhed.  Målgruppen er sårbare, fattige piger/unge kvinder, som typisk er droppet ud 
af skolen pga. af tidlig graviditet.  

Projektaktiviteterne startede i 2014 med en gruppe kvinder, som fik et års 
undervisning med afsluttende eksamen i syning og tilskæring. Indtil videre er der uddannet 
25 unge piger.  
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Vi arbejder fortsat på at finde veje, så skolen kan blive i stand til at være selvkørende. Den 
sidste nye idé er en produktion af indkøbsposer, syet af materiale fra brugte kitler og andet 
stof fra et dansk firma.  

Samarbejdspartner er en lokal kvinde, som administrerer syskoleundervisningen.  

Finansiering: Fonde og andre bidragsydere.  

 

228 Rent vand i Budaka. Midt 

Formålet med dette projekt er at sikre at næsten 1.000 familier i to lokalsamfund i Budaka 
området får adgang til rent vand. Primært for at forbedre sundhedstilstanden hos 
befolkningen. Drikkevand hentede man tidligere i nogle sumpområder, hvor vandet i form 
af overfladisk afstrømning bevæger sig fra den nedbørsrige Mt. Elgon til Victoria Søen. 
Vandet har et katastrofalt højt indhold af colibakterier. Resultatet var at vandrelaterede 
sygdomme var udbredte i områderne. 

Der er nu etableret aftapningssteder , der hver er forsynet et stykke Grundfos-teknologi i 
form af AQTaps. Beboerne har fået et plastikkort, som de  optanker ved hjælp af 
deres mobiltelefon eller ved at betale til den sælger, der driver aftapningsstedet. Projektet 
har vist en række meget positive resultater, bl.a. på sygdomsområdet. 

Finansiering: Poul Due Jensen Fond 

Projektet er afsluttet i 2019 

229 Environmental Awareness Project – EAP. Midt   
 
Projektet er gennemføres i Budaka, de fire distrikter på Mt. Elgon, hvor vi har været aktive 
siden 2011, og i et nyt område Karamoje, der ligger nord for Mt. Elgon. 

De tre hovedområder er meget forskellige, typisk afrikansk savanneområde med 
selvforsyningsøkonomi, mere nedbørsrige domineret af pengeafgrøderne kaffe og banan. 
Karomoje er præget af en nomadekultur der ligner masai’ernes produktionsmåde i Kenya 
og Tanzania. 

Vi har valgt at fokusere på miljøproblemer, der er gennemgående i de tre områder: 
energikrisen, mangel på vand, træfældning, fødevaresikkerhed og pres på jorden. 

Den primære målgruppe er de unge, da de udgør hovedparten af befolkningen og er 
Ugandas fremtid.  

Finansiering: CISU 

Projektet er afsluttet i 2019 

 

235 Women at Risk. Midt 

Det overordnede mål er at støtte de ca. 30 udsatte og misbrugte kvinder med et stykke 
jord, hvor de kan dyrke afgrøder, så de kan opretholde livet og skabe sig en indkomst. 
Herunder ønsker vi at sikre, at de har de fornødne redskaber og frø til årets afgrøder. 
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På sigt ønsker kvinderne at etablere et krisecenter, hvor de misbrugte kvinder kan opholde 
sig, indtil et hjem kan etableres. Hovedmålet er at hjælpe med at skabe en økonomisk 
base, så kvinderne kan håndtere deres fysiske, sociale og økonomiske udfordringer. 

SuG projektgruppen ønsker p.t. ikke at indgå i etablering af selve krisecentret og deraf 
følgende juridiske og sociale støtte. Vi mener, at fremskaffelse af midler til at købe ca. 5 
acres jord vil gøre, at de selv kan klare dagen og vejen og på sigt få etableret krisecentret. 

Finansiering: Private midler og fonde 

 

239 Agroforesty på Mt. Elgon. Midt 

Mt. Elgon området er ret frugtbart, og kaffebønderne dyrker ofte flere afgrøder på samme 
areal, hvor kaffen er den økonomisk vigtigste. Dermed er bøndernes økonomi meget 
afhængig af den internationale prissætning, som de ingen indflydelse har på. 

Første fase af projektet fokuserede på partnerskabsdannelse. Survey og kontakt til de 
Extension Services, som vil være tilgængelige for selvhjælpsgrupperne. Der uddannes en 
facilitator, som skal koordinere arbejdet i alle 4 distrikter. 
Projektets fase 2 vil fremme videnudveksling og samarbejde gennem dannelse af lokale 
selvhjælpsforeninger. Grupper vil stimulere medlemmerne gennem deling af egne 
erfaringer og udnyttelse af det ugandiske konsulentsystem (eks. NFA (National Forestry 
Association) og forsøgsstationer, som kan tilbyde både kurser og foredrag. 
Projektets fase 3 vil beskæftige sig med fremtidig finansiering af selvhjælpsgruppernes 
aktiviteter, og her tænkes oprettet VSLA’er i hver gruppe. 

Finansiering: Frellsen Kaffe 

 

240 CEIP – Clean Environment Initiative Project, Soroti. Midt 

Formålet er at skabe bevidsthed om og præsentere løsningsmuligheder på tre alvorlige 
miljøproblemer i området omkring Soroti i det østlige Uganda. 

Den primære målgruppe er elever på 6 secondary schools med kostafdelinger. Alle skoler 
har dannet Environmental Clubs, der fungerer efter skoletid. Her bliver de trænet i 
baggrunden for de miljøproblemer, der er resultat af afskovning, brug af sundhedsfarlige 
komfurer, dårligt vand og affaldsmanagement. Træningen ledsages af løsningsforslag, der 
vil blive implementeret på skolerne, men intentionen er, at eleverne skal bringe deres 
viden hjem til de områder, de kommer fra. 

Samarbejdspartneren er: JEEP, Joint Energy and Environment Projects og en gruppe 
unge uddannede environmentalister fra Makare Universitetet i Kampala. 

Finansiering: CISU 

 

241 Brilleforsyningen (BRIF). Midt 
 
Mange i fattige lande har dårligt syn, men ikke adgang til synstest og briller. BRIF vil 
afhjælpe synsproblemer ved at søge donorer, organisere synstest og udlevere indsamlede 
og klargjorte briller til fattige i den tredje verden. I 2016-18 er synstestet og leveret flere 
tusinde gratis briller til fattige. 
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Den overordnede målgruppe er fattige befolkninger i områder, hvor SuG har 
igangværende projekter. Målgruppen kan vi bl.a. nå gennem samarbejde med andre SuG-
projekter, som enten fra projektets start eller undervejs i projektperioden kan se 
muligheder for brilleforsyning inden for deres område. 

Samarbejdspartnere: Louis Nielsen-kæden. Optikerskolen i Randers   

Finansiering: Fonde og andre donorer 

243 Sustainable Environmental Agro Solutions – SEAS. Midt 
The main objective is to consolidate efforts in environment conservation through advocacy 
and creating awareness on sustainable environment practices in rural communities in 
Uganda. 

The specific objectives are:  

The members of the farmer field environmental groups ( FFEG ) will be educated in 
sustainable environmental methods to address energy, water management, and others. 

Members of the FFEG will implement learning and disseminate experiences locally. 

Local leaders and even leaders at the national level should increase their knowledge on 
existing environmental challenges and lobby for collective action through dissemination, 
formulation and implementation of existing laws. 

Local Partner: Community Integrated Development Initiatives (CDI). 

Financing: CISU 

244 Environmental Restoration and Food Security in the Bidi Bidi                          
Refugee Settlement, Uganda (ERFBB). Midt 

Long term objective: 
Reduce the environmental degradation and develop a methodology, which can be used in 
similar areas and situations 

Short term objectives: 

1. Reduce the use of firewood by introducing more sustainable energy technics, 
energy saving stoves, solar stoves and biogas 

2. Reforestation in the project area and Increase the food production 
3. Advocate for the methodology to leaders of relevant institutions and organisations 

Partners: DRC (Danish Refugee Council) and DCA (Danish Church Aid) 

Financing: CISU 

245 Reduction and empowerment of young female dropouts in Soroti 
District, Midt 
The main objective is to promote girl child retention in school and reduce the 
consequences of female dropouts in selected villages through goal-oriented programmes, 
so that the girls involved in the project may become role-models for other girls. 
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Specific objectives 

 To generate an environment enabling discussion and dialogue among the duty bearers 
and consequently empower the community to obtain the political objectives of reducing 
the rate of female dropouts. 

 To equip 100 girls involved in this project with the necessary and relevant education 
and skills to make them strong, independent and self-supporting individuals who can 
serve as good role-models and endow them with social respect and acceptance. 

Local partner: Community Integrated Development Initiatives (CIDI). 

Financing: CISU 

 

251 CFOU – Child Friendly Organisation Midt 

1. september 2018 begyndte en ny fase af samarbejdet mellem CFOU og SuG Afdeling 
Midtjylland. De centrale metoder i dette udviklingsarbejde har været og er fortsat: 

 Den Psykosociale metode, der er det bærende element i projektet 

 Fortalerarbejde, der har sikret børn og unges rettigheder 

 Selvhjælpsgrupper og netværk 

Dette arbejde skal fremover udføres af frivillige og lederne i lokalsamfundet, d.v.s. 
aktiviteterne skal rodfæstes i lokalsamfundene:  

 CFOU vil uddanne og bakke op om fyrre frivillige i psykosociale aktiviteter og basal 
rådgivning af børn og unge samt børns rettigheder. 

 For yderligere at rodfæste aktiviteterne for de forældreløse børn og sikre deres 
rettigheder skal der oprettes børnerettighedsgrupper ved hver skole i området.  

 De lokale ledere og lokalsamfundene har været involveret i hele processen. 
 
Finansiering: CISU 

 

Flight Free Environmental Project. Midt 
 
Projektet er et mix mellem kendte og ukendte komponenter. Den kendte del er miljødelen, 
hvor projektgruppen og vores partner har erfaringer. Den ukendte og eksperimenterede 
del er, at projektet bliver gennemført uden flyvninger mellem Danmark og Uganda – uden 
CO2 belastning af atmosfæren. 
Miljødelen omfatter oprettelse af en træplanteskole, udplantning af træerne hos 
småbønder, der passer dem i 10 år, mens de opsamler CO2. Indkomsten til vores partner– 
10 unge ugandere samlet i en CBO – og til småbønderne kommer fra salg af certifikater 
på plantede træer. 
Udfordringerne med det flyfrie imødegås ved foto- og videodokumentation af 
beplantningerne og ved lokal ekstern evaluering. 
Finansiering: Salg af certifikater 
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Sierra Leone 
 
503 Skoleprojekt i Sierra Leone. Øst 
 
Der er i samarbejde med Ingeniører uden Grænser udbygget og forbedre skoleforholdene 
på Erik Thunes Primary School. Projektaktiviteterne var påvirket af Ebolaen.   
Projektet er afsluttet og drives videre af lokale. Efter afslutningen blev dele af solcellerne 
ødelagt af en utrolig vandmængde i regntiden i efteråret 2018. Vores lokale mand ingeniør 
Mohamed Khalid (Ingeniører uden grænser i SL) har været i landsbyen og vil gerne igen 
forestå genopretning. Projektet er afsluttet. 
Finansiering: Private midler 
 

Zimbabwe 

227 CARC – We are the future. Midt 

Den psykosociale metode, der er udviklet af CARC bliver kombineret med 
fortalervirksomhed overfor de lokale ledere og lokalsamfund med henblik på at sikre, at 
børnene og de unge ikke udsættes for diskrimination og stigmatisering i familien, skoler og 
lokalsamfund, og sikre at deres rettigheder til skolegang, sundhedsydelser, sikring mod 
fysisk og psykisk overgreb og almindelige levevilkår opfyldes. 

Det er disse aktiviteter der nu skal flyttes fra CARC som organisation og til 
lokalsamfundene og dermed sikre den langsigtede bæredygtighed. 

Det sker ved at CARC sammen med de lokale ledere og borgere identificerer et antal 
frivillige i hver landsby der skal uddannes i at udføre de psykosociale aktiviteter, basal 
social og psykologisk rådgivning til børn, unge og familier. Der skal etableres 
selvhjælpsgrupper af børn og unge. 

Finansiering 

Projekter i forberedelsesfasen 

 
SYD 

Gambia 
Choya. Et undervisningsforløb for kvinder i landsbyen Choua, Gambia. Her arbejdes 

på en CISU ansøgning 

Uganda 

Frivillige teams i Jinja. Et nyt projekt om undervisning af frivillige. 

sundhedsarbejdere i Jinja. Uganda. Her arbejdes på en CISU ansøgning 
 

 



Årsberetning Seniorer uden Grænser 2019-2020 
 

28 

ØST 

Indien 
Ung til Ung, udveksling af ideer synspunkter mellem elever på Erhvervsskolerne i 
København og Technical College i Karaikal, Tamil Nadu, Indien.  
 
Støtte til forbedret undervisning i Rusera i Bihar, Indien 
 

Zimbabwe 
Mutasa Community Development Project- landsbyudvikling i det østlige Zimbabwe. Med 
fokus på dyrkning af grøntsager og forbedring af ernæring og samtidig etablere 
indtægtsskabende aktiviteter. (sammen med Afd Syd.) Budget ca. 0,5 mio. kr. Ansøgning 
til CISU næsten færdig.  
 

Tanzania 
Begrænsning af post harvest losses i Tanzania. Focus på ris. 2-årigt forsøgsprojekt med 
budget på ca. 0,5 mio. kr.  Ansøgning til CISU færdig, men afventer kapacitetsanalysen. 
 
Uganda 
Samarbejde mellem en Landbrugsskole i Uganda og Grindsted Landbrugsskole.  
Danmark, Forventet finansiering af CISU.  Budget 0,5 mio. kr. 
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