
.. Og hvordan er det så gået med projekterne?? 
 

1947-67 Regions projekter Projektbeskrivelser Beløb 
 

Porkkala-hjælpen Genopførelse af det under krigen nedbrændte KFUM i 
Finland. 

 

 
Afrika-projektet Påbegyndtes i april 1956 med det formål af betale for 

uddannelse af en indfødt afrikaner til KFUM-sekretær i 
Liberia. Projektet varede i 3 år og afløstes af et nyt. 

 

 
Internationalt Hovedkontor i 
Chicago 

YMI havde erhvervet en grund i Chicago og ønskede, 
efter PISG Henry Grimes død, at bygge selvstændigt. 

125.000 USD 
 

Geneve-kontoret På grund af den store medlemsfremgang i Europa 
ønskede man, sammen med det Internationale 
KFUM/K, at etablere et kontor i Geneve. 

 

 
Tanzania-projektet I årene 1965-66 stod klubberne sammen om at betale 

lønnen til en KFUM-sekretær i Tanzania. 
Betalingsperioden blev senere udvidet. 

 

1967-87 Regionsprojekter 
  

1970-72 GOLD-program GOLD (Golden Opportunity for Leadership 
Development). På dansk: En gylden chance for 
uddannelse og udvikling af ledere. 1972 var 50-året 
for Y´s Men´s bevægelsens grundlæggelse. Med 
GOLD-programmet gjorde man en stor indsats for at 
udvikle kristne ungdomsledere. I region Danmark 
koncentrerede vi os om følgende 3 punkter: 1. 
Oprettelse og medfinansiering af kontoret i Geneve. 2. 
Start og udvikling af nye klubber i C/S Europa og 
Afrika. 3. Uddannelse af kristne ungdomsledere i vore 
byer. 

147.360 kr. 

1973 Jamaica Sammen med den lokale Y´s Men´s Club blev der 
opført en skole. Deltagerne i Verdenskonventet i 
Jamaica 1973 havde set den store fattigdom, der 
rådede i landet, og besluttede sig derfor at støtte 
dette projekt. 

 

1973-1980 Alene Area-projekter 
  

1974-76 Lagos, Nigeria Udvidelse af et børne- og behandlingshjem, der var 
blevet åbnet i 1962 for børn i alderen 3-15 år. 
Børnene var enten psykisk eller fysisk 
udviklingshæmmede. Indsamlede midler blev 
kanaliseret gennem KFUMs Verdensforbund til den 
lokale afdeling. Som leder af projektet stod den lokale 
Y´s Men´s Club. 

 

1976-78 Vadathorasalur, Indien Støtte til at drive kontrol og behandlings-arbejde i 
byerne omkring Spedalskheds-hospitalet 
Vadathorasalur. På grund af det flotte 
indsamlingsresultat blev der også penge til to 
skolebygninger i området. Arbejdet er fulgt op med 
rapporter fra missionærer i 
Spedalskhedskommissionen og DMS. 

 

1978-80 KFUM i Thika, Kanya Et projekt efter princippet "hjælp til selvhjælp". Vi 
kaster "stenen i vandet" og starter "ringene", som 
fortsætter, også når vor hjælp ophører. Sammen med 
det lokale KFUM og Tysk KFUM blev der opbygget et 
erhvervsfagligt uddannelsesprogram for lærlinge i 

94.593 kr. 



murerfaget. Skolen startede i 1978 med 26 elever, 
som blev færdiguddannet og fik beskæftigelse i lokale 
byggefirmaer. 

 
REGIONSPROJEKTER: 

  

1980-81 Regionsprojekt Saraswatipur, 
Bangladesh  

Regionsprojektet bestod i støtte til Dansk 
Santalmission med opførelse af en kostskole til ca. 50 
piger og drenge i Saraswatipur i Rajshahi distriktet, 
som ligger i det nordvestlige hjørne af Bangladesh. 
Regionen havde i forvejen sikret sig, at alle vore 
indsamlede penge udelukkende blev anvendt til dette 
projekt, idet skolen opførtes under ledelse af en dansk 
missionær på stedet. Som noget nyt udsendte den 
danske region en byggesagkyndig til at besigtige 
projektet. Det fine indsamlingsresultat var absolut 
skabt på grund af de lysbilleder, som blev bragt hjem 
til danske klubber.  

155.730 kr. 

1982-83 Hjælp til nødlidende børn på 
Sri Lanka  

Projektet bestod af 3 delprojekter, der alle hjalp 
nødlidende børn på Sri Lanka, og alle steder var de 
lokale Y’s Men’s klubber involveret i projekterne.      
1. Opførelse af et skolehjem for 30 blinde og 220 døve 
børn, samt etablering af et vandreservoir i det 
nordlige Sri Lanka. Arbejdet blev startet af en dansk og 
en norsk Y’s Men’s Club sammen med en klub på 
stedet, nemlig Chavakacheri Y’s Men’s Club.                
2. Støtte til drift og udbygning af et hjem for 
forældreløse børn i Kurunegala. Arbejdet ledes af 
nonner, der således fuldstændig ofrer sig for at skaffe 
penge til mad og drift og samtidig er forældre for 
børnene.                                                                       3. Var 
oprindelig påtænkt til en bygning til et hjem for 
evnesvage piger, men Moratuva Y’s Men’s Club 
meddelte på et tidspunkt, at den stedlige Lions Club 
meget aktivt var gået ind i projektet og havde skaffet 
det nødvendige beløb. Klubben anmodede derfor om, 
at man ændrede delprojektet til at bygge en 
børneafdeling på Lunawa Hospitalet i Muratuwa.  Alle 
tre projekter er blevet besøgt af danske Y’s Men, bl.a. 
efter verdens-konventet i Korea 1982.  

Dkr. 262.318 

1983-84 KFUM i Spanien Dette regionsprojekt gik til hjælp ved genopbygning af 
det spanske KFUM, under ledelse af KFUM-sekretær 
Peter La Roza. Der har været besøg af spanske ledere 
her, og en repræsentant for den danske region har 
været i Spanien for at orientere sig om arbejdet. Dette 
projekt var et bevis på, at man i den danske region 
mente noget med samarbejdsaftalen med KFUM og 
KFUK.  

265.269 kr. 

1983-84 Mads Stage Tegneren Mads Stage og Piet Hein medvirkede ved et 
pengerejsningsprojekt, som skulle gå til Stiftelsen 
Georg Stages Minde - Skonnerten Fulton og KFUM’s 
Sociale Arbejde på Grønland. Kunstnerne arbejdede 
gratis og der blev fremstillet 10.000 mapper, der 
indholdte 2 tegninger af Fulton og 2 af Georg stage. 
Prisen for en mappe var 100 kr. Projektet gav et flot 
nettoresultat.                                                        FULTON 
og Familiecentret ALLU 

729.991 kr. 



1984-85 Grønland ALLU I samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde at etablere 
af et nyt strømforsyningsanlæg på familiecentret ALLU 
i Lichenau syd for Julianehåb. 

85.000 kr. 

1985-86 Sjælland Styrke og stabilisere arbejdet med KFUM og FKUK på 
Sjælland. 

280.616 kr. 

1986-87 "Vestens unge i Østen" I samarbejde med Dansk Santalmission og 
Dialogcentret med at få de unge tilbage til en normal 
tilværelse i Danmark. Mange unge rejste til østen for 
at "søge sandheden". Det var disse unge, projektet var 
rettet imod. 

282.225 kr. 

1987-88 "Kræftramte børn", ÅUH  
 
MAF-flyet, DMS 

Årets regionsprojekt var delt i to. Det ene var et 
projekt for kræftramte børn. Der blev til dette projekt 
indsamlet godt 220.000 kr., som tjente til indkøb af 
nyt apparatur på Århus Kommunehospital, hvilket 
skulle kunne fremme helbredelsesprocenten 
væsentligt. Det andet projekt var i samarbejde med 
Det Danske Missionsselskab. Dette projekt gav 
130.000 kr., som blev givet videre til Mission Aviation 
Fellowship til køb af et nyt Cessna-fly 

351.857 kr. 

1988-89 "Kræftramte børn"                       
"Bibler til Kina" 

Regionsprojektet til fordel for kræftramte børn 
(leukæmi) blev fortsat og indbragte godt 193.000 kr.  
Desuden startede et nyt regionsprojekt, der fik titlen 
”Bibler til Kina”. Dette projekt, der indbragte knap 
135.000 kr., var i samarbejde med D.M.S. og Det 
danske Bibelselskab og havde til formål at styrke 
udbredelsen af kristendommen i Kina. 

328.256 kr. 

1989-90 "Bibler til Kina"                             
Soldaterhjemmet Høvelte 

I dette år fortsatte indsamlingen til "Bibler til Kina"  og 
et nyt regionsprojekt til fordel for soldaterhjemmet i 
Høvelte indbragte knap 150.000 kr. 

291.253 kr. 

1990-91 Døveskolen Castbjerggård  
Skole for døve og blinde 
børn, Nuffiels School, Sri 
Lanka. 

Et todelt regionsprojekt - begge til fordel for døve - 
gav til døveskolen Castbjerggård ved Hedensted 
151.100 kr. og til skolen for døve og blinde børn, 
Nuffield School, på Sri Lanka 170.900 kr. 

326.437 kr. 

1991-92 Konfirmand 2000 og                    
"Boys Town", Madras YMCA 

Projektet "Konfirmand 2000" i samarbejde med 
KFUM/K i Danmark. "Boys Town" var et samarbejde 
med YMCA i Madras, Indien. 

387.475 kr. 

1992-93 Kristen skole i Halliste, 
Estland 

Etablering af kristen skole i Halliste, Estland 579.310 kr. 

1993-94 "Evangeliet til Fulanerne" i 
Nigeria 

I samarbejde med Sudanmissionen blev der etableret 
et undervisningscenter, bestående af 2 bygninger 
samt 9 rundhytter. Centret blev bl.a. udstyret med 
køretøjer samt film og videoudstyr. 

452.128 kr. 

1994-95 "Skæve liv" I samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde blev der 
gjort et tiltag mod et af tidens store problemer - 
stofmisbrug. 

597.952 kr. 

1995-96 "Skæve liv"                                     
Albaniens projekt 

"Skæve liv" blev videreført, og der blev godkendt et 
nyt projekt "Albanien-projektet" i samarbejde med 
Brødremenighedens Danske Mission. Formålet var her 
at etablere et kirkecenter og få adgang til kristne 
børne- og ungdomsarbejde. 

731.332 kr. 

1996-97 Trænings- og lejrcentre i hhv. 
Tjekkiet og Slovakiet. 

I opbygningen af de 2 trænings- og lejrcentre i hhv. 
Tjekkiet og Slovakiet blev der også arbejdet med nye 
klubber i et godt samarbejde med KFUM 

768.927 kr. 

1997-98 Børnehjem i Armenien Sammen med Mission Øst ydede vi støtte til et 
børnehjem i Armenien. 

1.151.772 kr. 



1998-99 Diakonuddannelse af unge 
mennesker fra Østeuropa 

I samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og 
Diakonhøjskolen i Aarhus blev der etableret et 
internationalt diakonikursus på Diakonhøjskolen i 
Aarhus. Se Y´s Men´s bevægelsens historie i Danmark 
1947-2012 

1.031.981 kr. 

1999-00 Hjælpecenter i Sofia I samarbejde med Mission Øst ydede vi hjælp til 
etablering af et hjælpecenter i Sofia. 

1.161.592 kr. 

2000-01 Kirkens Hus i København Hjælp til Ungdomsprojektet "Kirkens Hus" i 
København 

1.331.945 kr. 

2001-02 Børnehjemmet "Fuglereden" 
i Libanon 

Støtte til Børnehjemmet Fuglereden i Libanon i 
samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Formålet var 
at give armenske børn og unge fra socialt belastede 
og/eller meget fattige familier en skoleuddannelse - 
baseret på armenske værdier. 

1.120.057 kr. 

2002-03 Bibelskole i Martin, Slovakiet Hjælp til etablering af bibelskole i Martin, Slovakiet. 1.288.989 kr. 
2003-04 Bibelskole i Martin, Slovakiet                                                

Børnehjem ved Sct. 
Petersborg 

Støtte til Bibelskolen i Martin, Slovakiet, samt til et 
børnehjem ved Sct. Petersborg. Bibelskolens andel 
dette år var øremærket til uddannelse på forskellige 
niveauer. Pengene til projekt ”Gadebørn” i Sct. 
Petersborg anvendtes til et bo- og værested. 

1.323.721 kr. 

2004-05 "Fred og Forsoning" - 
Fasterholt                                      
KFUM i Plovdiv, Bulgarien  
Hjælp til Asien Tzunami)          
YMCA Træningscenter, 
Litomysl 

Inge Norling var leder af projektet i Fasterholt, hvor 
der blev gjort et fantastisk uegennyttigt arbejde for 
dem, som vort sociale system ikke kunne nå. KFUM i 
Plovdiv, Bulgarien skulle bruge pengene til at bygge et 
KFUM-center, til glæde for alle de børn og unge, som 
allerede er og bliver tilknyttet KFUM i Plovdiv. Vi må 
ikke glemme projekt www.boernogstoffer.dk samt 
Glidebanen. 

1.975.717 kr. 

2005-06 Forkyndelsesportalen "Det 
med Gud"                                                   
HUYAWA - Omsorg for børn i 
Tanzania                                               
Hjælp til Pakistan 

Støtte til forkyndelsesportalen ”Det med Gud” og til 
HUYAWA – omsorg for børn i Tanzania, sidste del i 
samarbejde med Danmission. Forkyndelsesportalen 
”Det med Gud” skete i samarbejde med de kirkelige 
børne- og ungdomsorganisationers samråd. HUYAWA 
er en forkortelse af ”Huduma ya watoto”, som 
betyder omsorg for børn. Projektet var støtte til 
forældreløse børn efter AIDS-ramte i Tanzania. 

1.481.839 kr. 

2006-07 Børnehjem i Sighisoara, RO  
Beplantningsprojekt i SL 

Støtte til børnehjem i Sighisoara, Rumænien og 
beplantningsprojekt i Sierra Leone. 
Støtten til børnehjemmet var til renovering. 
Forsonings- og genopbygning af bæredygtigt landbrug 
i Sierra Leone.  

1.387.013 kr. 

2007-08 Forkyndelsesmateriale FDF 
og KFUM/K                                              
KirkeCafé i Szombathely, HU  
Projekt REMI, NG 

Støtte til udvikling af forkyndelsesmaterialer i FDF og 
KFUM & KFUK, og støtte til kirkecafé i Szombathely, 
Ungarn. Desuden et skattefradragsberettiget projekt, 
REMI i Nigeria. FDF, KFUM & KFUK-projektet bestod af 
5 delprojekter: Tante Andante. Fællesudvikling af et 
gulvspil om kristendom, der lægger op til faktuel viden 
og personlige overvejelser om kristendom. 
Geocaching og en medieportal, der giver mulighed for 
at finde ting i landskabet for at lære noget om kirke og 
kristendom. Desuden et mindre projekt om 
forkyndelse i forbindelse med børnediskoteker. 
Materiale til diskoaftener for halvstore børn.   
REMI i Nigeria er en skole for især handicappede børn. 
60 % af skolens elever er handicappede. 

1.909.337 kr. 



2008-09 Hjælp til selvhjælp", KG               
"Unge i kirken"                                                  
Malaria projekt 

”Hjælp til selvhjælp” i Kirgisistan i samarbejde med 
Folkekirkens Nødhjælp. Projekt ”Unge i kirken” i 
samarbejde med Kirkefondet og SUK (Samtaleforum 
for Unge og Kirke). Projektet i Kirgisistan var i 
samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, som har 
kontakt til en kristen russisk ortodoks kirke. 

1.676.234 kr. 

2009-10 Lejr- og Kursuscenter i AL Støtte til etablering af Lejr- og Kursuscenter i 
Albanien. Et projekt, som Den Albanske Lutherske 
Kirke havde søgt i samarbejde med BDM. 
Kursuscenteret er beliggende i Pogradec i Albanien. 

1.452.292 kr. 

2010-11 Folkekirkens 
Konfirmandcenter 
Landbrugs- og 
Spejdertrænings-center i SL                                           
Haiti hjælp 

Folkekirkens Konfirmandcenter og Grafton Landbrugs- 
og Spejdertræningscenter i Sierra Leone. Et fradrags-
berettiget projekt, Sypiger i Pakistan (2010 og 2011) 
og MAF (Mission Aviation Fellowship) en 
international, evangelisk og fælleskirkelig 
missionsorganisation med afdelinger i hele verden. 
MAF opererer i 34 u-lande og har ca. 200 piloter og 
125 fly i aktiv tjeneste. (2011) 

1.375.510 kr. 

2011-12 "Bedste hjælp", Afrika                  
"MAF", Afrika 

Operation Bedstehjælp i Malawi, Afrika og ”Fremtid 
og Håb” – børnelandsby i Sumbawanga, Tanzania. 
Bedstehjælp – I Malawi, i det sydlige Afrika, er en 
generation af forældre døde af HIV/AIDS. 
Bedsteforældrene sidder nu med ansvaret for 
børnebørnenes opvækst og skolegang. Mange af 
børnene er selv smittet med HIV/AIDS, men 
muligheden for medicinsk behandling vinder heldigvis 
frem. Bedsteforældrenes kræfter og ressourcer bliver 
endnu engang afgørende for en opvoksende 
generation. Det sker på et tidspunkt, hvor 
bedsteforældrene – under normale forhold – ville 
kunne se frem til at blive hjulpet og passet af egne 
børn.  

 

2012-13 1. House of Care i Cambodja,         
2. KFUMs udviklingsarbejde.      
3. Ungdoms- og diakoni 
center 

House of Care: Y’s Men støtter gennem Danmission 
et ungdomsprojekt for udsatte unge, som drives af 
den lokale kristne NGO ”House of Care Organisation”. 
Projektet henvender sig direkte til udsatte unge i 
storbyen med undervisning og sociale aktiviteter. Her 
har de unge mulighed for at få undervisning i engelsk, 
computer og skrædderfaget. De undervises også i 
medborgerskab og religiøs sameksistens. Desuden 
inviteres de unge til sociale arrangementer, hvor de 
oplever fællesskab og omsorg.  
Projektet henvender sig også til teenagere, som endnu 
ikke er draget ind til storbyen, men stadig bor ude på 
landet. Vi har oprettet 6 ungdomsklubber, hvor de 
unge mødes efter skoletid til ekstra undervisning. Her 
bliver de undervist i de samme fag som de unge i 
Phnom Penh. Nogle af ungdomsklubberne har også 
valgt at have timer til lektiehjælp, så de unge kan klare 
sig godt i den offentlige skole og ikke dropper ud af 
skolen for tidligt.,  
 
KFUMs udviklingsarbejde på Balkan og i Litaun 
Baltikum, Ungdoms- og diakoni center i Boba. 
Efter en lang række succesrige år med etablering af 
KFUM i stort set alle central- og østeuropæiske lande, 
hvor nyudvikling og etablering har været de primære 

 



fokusområder, arbejder Europæisk KFUM med 
stabilisering og sikring af langtidsholdbare KFUM-
foreninger. 
Målet er 500.000 kr. For dette beløb oprettes 5 
såkaldte initiativcentre. 1 i Vilnius i Litauen og 4 på 
Balkan i Backy Petrovac i Serbien, Bitola i Makedonien, 
Pristina i Kosovo og Constanta i Rumænien. Beløbet 
sikrer centrenes drift den næste 3 år. 

2013-14 1. KFUM & KFUK i Danmark,         
2.  WutomiAgri                                 
3. Tværkulturelt Center 

 KFUM & KFUK i Danmark- Sang og musik for børn. 
Wutomi Agri Assist Danmark - -Tværkulturelt Center - 
Migranter og folkekirken:Integration gennem 
Verdensmiddage 

 

2014-15 Familieklubber, og Verdens 
uretfærdighed, DKM og FKN 

KFUM’s Sociale arbejde og Verdens  
uretfærdighed, DKM og FKN 

 

2015-16 Blå Kors på Grønland 
  

2016-17 KFUM lejrcenter KFUM lejrcenter for børn og unge i Gjakova i Kosovo, 
Det med Gud - men hvordan? Center for 
Ungdomsstudier 

 

2017-18 Støtte for St. Mathew’s 
Schools i Bangladesh,  
 
”Velkommen til mit hjem” i 
samarbejde med DKM 

”Skoleudvikling i Bangladesh”, hvor formålet er at 
støtte udviklingen på 3 eksisterende engelsksprogede 
grundskoler med forbedringer af de fysiske faciliteter 
og med pædagogisk udvikling af lærerne. Bl.a. kan 
nævnes at legepladserne indrettes efter dansk 
tradition. Skolerne bygger både på en bangladeshisk 
kulturarv og på grundlæggende kristne værdier om 
ligeværd og respekt for mennesket.    
 
Velkommen til mit hjem - Et nyt gratis undervisnings- 
og samtalemateriale til skoler, foreninger, 
organisationer, kirker, familier og alle andre 
interesserede, der arbejder med børn i 6-10 års-
alderen. 

 

2018-19 VERITAS Central Øst Europa 
– CEE Regionsprojekt  
 
 
 
 
 
 
 
Faros/IAS. 
 
 
 
 
 
 
 
Mushemba Foundation. 
 
 
 
 
 
 
 

Udskiftning af varmesystem på VERITAS Family Center 
i Sighisoara, Rumænien 
 
Y’s Men’s Club Christian of Sighisoara har et virkeligt 
godt samarbejde med den Rumænske organisation 
VERITAS, hvor klubben tilmed er repræsenteret i 
bestyrelsen. Veritas’ største og væsentligste aktivitet 
er drift af et Family Center - midt i Sighisoara. 
 
Er et projekt hvor vi støtter arbejdet med uledsagede 
flygtningebørn i Grækenland, primært Athen. 
Formålet er at yde beskyttelse og omsorg til 
mindreårige flygtninge, samt give dem mulighed for at 
tage en uddannelse og integrere sig i det Græske 
samfund. Forventningerne er at indsatsen og 
investeringen vil have en positiv effekt på langt sigt. 
 
Et projekt hvor vi støtter opførelsen af et børnehus til 
drenge, der er tilknyttet Trinity School, Bukoba, 
Tanzania. 
 
Skolen har gennem sponsorater fået opført et 
børnehus til piger, nu søger de at få opført et lignende 
hus til drenge, hvilket vi har givet dem mulighed for. 

 



 
 
Mercy Ships fradragsprojekt 
2018  

Børnehusene har umådelig stor betydning for 
børnenes muligheder for indlæring og trivsel. 
 
Y's Men støttede træning af læger og sygeplejersker i 
brug af narkose ved behandling af børn. Det første 
kursus afholdtes i december. Kapaciteten på 
operationsstuerne rækker til at operere mellem 1.700 
og 2.300 patienter de kommende 10 måneder. 
Tandklinikken i land, som også drives af Mercy Ships 
frivillige, har endnu større kapacitet og beregner at 
kunne hjælpe mellem 8.000 og 11.000 mennesker.  

2019-20 NYE VEJE UD AF 
ENSOMHEDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BDM bygger ny skole med 
hjælp fra Y's Men 
 
 
 
 
CEE – Central East European 
project 2019/2020 

I Samarbejde med KFUM’s Sociale arbejde. Projektet 
har til formål at hjælpe 2.8OO mennesker – både 
enlige og sårbare familier – ud af ensomhed.  
 
Indsatsen forventes at knopskyde og derved have 
større og varige positive effekter på livskvaliteten for 
tusindvis af mennesker i udsatte livssituationer. Vi vil 
desuden ud-arbejde metoder og opsamle erfaringer, 
der kan bruges af andre organisationer.  
 
Regionsprojektet vil involvere minimum 4OO sårbare 
mennesker i frivilligt arbejde, og de kan støtte 
yder-ligere 2.4OO mennesker med at danne netværk 
og  
fællesskaber og derved slippe ud af ensomhed. 
 
Et skoleprojekt i en stor flygtningelejr udenfor byen 
Goma i DR Congo er ét af Y´s Men´s regionsprojekter i 
2019-2020. Målet er at indsamle 300.000 kroner til 
byggeriet, som Brødremenighedens Danske Mission 
(BDM) står bag. 
 
Projektet er et såkaldt ”safehouse” Det er en 
lejlighed hvor op til 4 piger kan bo under trygge 
forhold. De bliver som børnehjemsbørn lukket direkte 
ud i samfundet, den dag de bliver 18 år. 
Projektet drives af Sofia East Y´s Mens Club i 
samarbejde med en NGO-organisation ved navnet 
”Star of Hope” 
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Fremtid og Håb 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Madagaskar kan vi i MAF flyve vores partnere til 
nogle af de fjerneste landsbyer på kort tid  – en tur, 
der tager flere dage på landjorden. 
 
Du kan være med til at give livreddende lægehjælp og 
medicin til de mennesker i nød, som bor på kanten af 
verden. 
 
Hjælp til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. 
Af forskellige årsager lever mange børn på gaden i 
Sumbawanga. Fremtid og Håb har et Drop-In Center, 
hvor de hjælper disse børn. Her kan både piger og 
drenge få hjælp, et måltid mad, et plaster på et sår 
eller lægehjælp. 
Bethania Children’s Village – for piger og drenge. De 
usynlige piger, som ikke er synlige i gadebilledet fordi 

 



 
 
 
Mission Afrika 
 
 
 
 
 
Kirkens Korshær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEE-projekter 

de skal arbejde i hjemmet, og dem, som måske ender 
som prostituerede. 
 
Mission AFRIKA skaber håb for udstødte konvertitter i 
Ngong i Cameroun. 
 
Gennem dygtige evangelisters arbejde vælger flere 
muslimer at konvertere til kristendommen. 
 
Udflugter og udvikling. Med projektet vil KIRKENS 
KORSHÆR styrke udsatte og fattige børnefamiliers 
livskvalitet og livsduelighed, på udflugter, hvor der 
udvikles familiekompetencer og opbygges netværk. 
 
Målgruppen er udsatte og fattige børnefamilier i 
Danmark, hvor den største andel er børn og deres 
mødre. De kæmper med fattigdom, social eksklusion 
og negativ social arv 
 
Projekt ”JORDAN” i Slovakiet. 
Projektets formål er at udvide og forbedre hjælpen til 
unge, som kommer fra mindre bemidlede hjem i og 
omkring Jelsava i Slovakiet. 
 
Projekt ”CARAVANA TEATRALA” i Rumænien. 
Projektet omfatter teaterforestillinger, kulturelle 
tilbud, fortællinger og inspiration til børn i små 
landsbyer og i underudviklede områder. 

2021-22 Make Them Smile Kenya 
 
 
 
 
 
Wefood - undgå madspild 
Folkekirkens nødhjælp 
 
 
 
 
 
 
CEE-projekter 

Make Them Smile Kenya 
Make Them Smile Kenya er et spændende 
børnehjælpsprojekt syd for Mombasa i Kenya. Den 
primære målgruppe er udsatte børn, som bor på 
gaden i Mombasa. 
 
Wefood - undgå madspild 
Wefood er Folkekirkens Nødhjælps madspildsbutikker. 
Her sælges overskudsvarer, som almindelige 
supermarkeder ofte kasserer, men som ingenting 
fejler. Det kan være varer, som er overproduceret, har 
fejl i emballagen eller har overskredet ”bedst før-
datoen”. 
 
YMCA Garden i Moldova 
Projekt YMCA Garden er planlagt til at opbygge en 
større køkkenhave med forskellige buske, grøntsager 
og frugttræer. Ideen er, at havens frugt og grønt skal 
være et ernæringsmæssigt bidrag til fattige 
mennesker i lokalområdet. 
 
Lægehjælp til fattige i udkantsområder i Bulgarien. 
Det er det projektet handler om: 
At hjælpe syge mennesker i isolerede, fattige og 
utilgængelige områder i Bulgarien. 
I Mattæus 9,35 står der: “Jesus gik rundt I alle byerne 
og landsbyerne og helbredte al sygdom og lidelse.”   

560.868 kr. 
 
 
 
 
 

1.068.143 kr. 

    

 


