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Sammen giver vi børnene en ny start

Coronakrisen har delt verden i to. Under vores himmelstrøg er vi langsomt vendt 
tilbage til en tryg hverdag. Men i mange af verdens fattigste lande er krisen ude af 
kontrol. Hvor nøden før var stor, er den nu ekstrem.

Det er ofte børnene, der bliver hårdest ramt. Ikke fordi de bliver mere syge, men 
fordi deres håb om en bedre fremtid forsvinder, når skolerne lukker, når sulten ta
ger over og folk dør. Når fattigdommen vokser, og det, der fylder mest, er alt det, 
der mangler. 

Med udviklingsprojekter i 14 lande, giver Danmarks Indsamling børnene en ny start, 
nyt håb og nye muligheder. Vi hjælper dér, hvor nøden er størst. Vi sikrer, at børne
ne får adgang til rent drikkevand; at de får uddannelse og beskyttelse; at der er en 
læge, der kan hjælpe, og en voksen, der kan give dem den omsorg, de har brug for.

Vi gør det, fordi vi er et lille land med et stort hjerte. Vi gør det nu, fordi coronakri
sens børn har akut brug for vores hjælp. Og vi gør det sammen, fordi ingen kan gøre 
det alene.

støtter mødre i Laos med at tilpasse og 
sikre familiens landbrug mod klimaforan
dringer, så børnene bliver beskyttet mod 

underernæring og fattigdom.

redder liv gennem lægehjælp og sund
heds ydelser i Mosul (Irak) på organisa ti

onens to hospitaler i byen med skadestue, 
fødegang og adgang til psykologhjælp.

sikrer oprindelige folk i Colombia 
retten til vand og beskyttelse 

mod klima forandringer ved 
undervisning af børn og unge.

sikrer små børns overlevelse og opvækst 
i Togo og Mali med fokus på beskyttelse, 
ernæring, sundhed og indlæring samt 

lige muligheder for drenge og piger.

støtter krigsramte børn og unge i Syrien 
med at genopbygge deres mentale og 

fysiske sundhed samt styrke deres evne 
til at skabe sig en bedre fremtid.

etablerer et ungehus i Zimbabwes slum 
for at sikre fattige og forældreløse unge 

mod kriminalitet og prostitution bl.a. 
gennem rådgivning og undervisning.

styrker syriske flygtningebørn og sårbare 
værtssamfundsbørns trivsel og evne til at 
håndtere sårbarhed gennem psykosocial 

støtte i Syrien og nabolandene.

støtter syriske unge, som er flygtet til 
Irak. De sikres adgang til værdige jobs 
via legater, lærepladser, undervisning i 

iværksætteri samt jobrådgivning.

Dansk Folkehjælp giver fattige børn i 
Uganda, Kenya, Tanzania og Zambia en 

sikker skolegang med adgang til rent drik
kevand og sanitære forhold i skoletiden.

styrker udsatte og marginaliserede børn 
i Rwanda til en tryg og kærlig opvækst 
gennem hjælp til selvhjælp, adgang til 

uddannelse og mental sundhed.

arbejder i Kenya, Nepal og Irak med 
at sikre fattige børn og kvinder et bedre 
liv med adgang til mad, rent drikkevand, 

sundhed og uddannelse.

sikrer, at de mest sårbare og fejlernære
de børn under 5 år i Madagaskar får bedre 

ernæring, et sundere miljø omkring sig 
og adgang til rent vand.


