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Kære læser 

Året 2016 har været et år i børnefamiliernes navn. Vi har forsøgt at hjælpe flere børne-

familier ud af fattigdom for at skabe bedre forhold for børnene. Derudover er vores 

arbejde med at give gratis undervisning til børnene blevet endnu større, da vi har udvi-

det med to nye Ilanthalir undervisningscentre. 2016 blev også et helt særligt år, fordi vi 

modtog støtte fra LEGO-koncernen. Støtten gik til massevis af skolematerialer til børn 

fra det fattige Sampoor på Sri Lanka. Du kan læse mere om dette og om vores øvrige 

projekter fra 2016 i denne udgave af VBVO Review.  

Vi siger tak til alle vores medlemmer, frivillige bidragsydere og vores frivillige hjæl-

pere både her og på Sri Lanka for det gode samarbejde i 2016. Sammen har vi hjulpet 

mange udsatte børn og familier og givet dem en bedre hverdag.  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 2016 

  

 

 

I DENNE UDGAVE KAN DU LÆSE OM:  

 

VBVO hjælper familier ud af fattigdom — Hjælp til selvhjælp 

Succesen fortsætter — Ilanthalir undervisningscenter blomstrer 

Førskolebørn får tag over hovedet 

Donation af skolematerialer til børn fra det fattige Sampoor og Visvamadu  

 

 VBVOs andre projekter 

2017 – et år med mere fokus på børnenes uddannelse 

 



VBVO – velgørenhed, der gør en forskel 

Hos VBVO arbejder vi med ét mål: at forbedre levevilkårene for socialt udsatte og 

krigsramte børn og børnefamilier på Sri Lanka. Her lever flere hundrede børn og bør-

nefamilier under fattige forhold og med konsekvenserne af en barsk krig, som har 

fordrevet dem fra deres hjem. De mangler hjælp til at starte et nyt liv op og blive selv-

forsørgende, så de har økonomisk råderum til børnenes skolegang. VBVO har derfor 

gennem årene arbejdet med to primære fokusområder – hjælp til skolegang og hjælp 

til selvhjælp. Vi har set, hvordan vores arbejde har hjulpet flere børn og børnefamilier 

til et bedre liv, og vi fortsætter vores arbejde med ønsket om at gøre en forskel for 

endnu flere.  
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Hvem er vi?  

Vi er en gruppe tamilere, der driver organisationen frivilligt og med økonomisk støtte 

fra vores medlemmer og frivillige bidragsydere. Foreningen har eksisteret siden 2008 

og har hjemsted i Herning. Du kan følge med i vores arbejde på vores hjemmeside og 

via vores facebookgruppe.   
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VBVO hjælper familier ud af fattigdom – Hjælp til selvhjælp 

I løbet af 2016 har VBVO hjulpet mere end 50 familier ud af fattigdom. Disse familier 

har siden krigens afslutning kæmpet for at få mad på bordet til alle i familien. Derfor 

har det været vigtigt at hjælpe disse familier med at finde en indtægtskilde, som de 

kunne leve af. Løsningen blev hjælp til opstart af et erhverv, der har gjort hverdagen 

nemmere for familierne.  

Alle de udvalgte familier har hver deres daglige kamp. 30 af familierne er fra byerne 

Koopai, Thellipalai og Chavekacheri i den tamilske nordlige Jaffna-halvø. Fælles for 

disse familier er, at kvinderne enten har mistet deres mænd i krigen eller, at deres 

mænd pga.  fysiske skader efter krigen ikke er i stand til at forsørge familien. VBVO 

har i løbet af efteråret 2016 hjulpet disse 30 familier med at starte et selvstændigt er-

hverv. Nogle af disse erhverv er hønsefarm, butik, mælkeproduktion, syning samt 

fremstilling af krydderier.     

I løbet af vinteren 2016 blev yderligere 20 familier hjulpet ud af fattigdom. Halvdelen 

af disse familier er fra byen Akkaraipattu i det sydøstlige distrikt Amparai og den an-

den halvdel er fra byen Sampoor i det østli-

ge distrikt Trincomalee. Familierne i Sam-

poor er desuden først vendt tilbage til deres 

hjem i år efter flere års intern fordrivelse.  

Ydermere har VBVO i løbet af foråret 2016 

doneret symaskiner til seks unge piger fra 

fattige familieforhold. De unge piger har 

færdiggjort deres 12. klassetrin og gennem- 
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ført et sykursus, men manglede penge til symaskiner og stof. Pigerne er alle fra byen 

Erakaamam i det sydøstlige distrikt Amparai.   

VBVO følger løbende fremskridtene hos alle familierne. Vi forventer, at familierne 

er i stand til at forsørge sig selv ved hjælp af deres nye erhverv, når projektperioden 

er afsluttet. 



Succesen fortsætter – Ilanthalir undervisningscenter blomstrer 

VBVOs største fokus er fortsat undervisning til børnene. Derfor har vi i 2016 også ud-

bygget vores undervisningscenter Ilanthalir. Nu findes undervisningscentret i fire byer 

og alle steder kan børnene modtage gratis eftermiddagsundervisning. Byerne er Vi-

svamadu, Oddusuddan, Maanikkamadu og Akkaraipattu.  

På Sri Lanka ser man skole og uddannelse som den eneste udvej fra fattigdommen. Der-

for fylder skolen rigtig meget i børnenes hverdag.  

VBVOs Ilanthalir undervisningscenter er et af de få undervisningscentre på Sri Lanka, 

som tilbyder gratis undervisning til børn fra fattige familieforhold. Disse børns forældre 

har ikke råd til børnenes eftermiddagsundervisning og derfor er formålet med Ilanthalir 

undervisningscentrene at hjælpe familierne, så deres børn får den nødvendige hjælp til 

at komme frem i skolen.   

Akkaraipattu er en fattig by i det tamilske distrikt Ampaarai. Det fjerde Ilanthalir under-

visningscenter blev etableret i denne by i løbet af 2016. I modsætning til de andre centre 

foregår eftermiddagsundervisningen på to forskellige skoler. Fem færdiguddannede un-

ge i byen sørger for at undervise 62 elever fra 3. til 6. klassetrin.  
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Ved udgangen af 2016 har vi fået mulighed for til at oprette vores femte Ilanthalir un-

dervisningscenter. Vi regner med, at dette center vil være kørende i løbet af 2017.   

Førskolebørn får tag over hovedet  

Selvom der er gået 6 år siden krigens afslutning, mærker de tamilske børn på Sri Lanka 

stadig krigens følger. Det gælder netop for børnene på Kalaimagal førskole og Radion før-

skole. Begge skoler er lokaliseret i det fattige Mullaitheevu distrikt.  

Kalaimagal førskole er lokaliseret i byen Udaiyarkattu, mens Radion førskole ligger i byen 

Vallipunam. Førskolerne er bare to af de mange skoler, som efter krigen er forsømt i for-

hold til genopbygning. Begge skoler blev under krigen så ødelagte, at undervisningen blev 

aflyst, når det regnede. Hullerne i taget kunne ikke holde vandet ude.  

VBVO har derfor støttet opførelsen af nye bygninger til begge førskoler. Kalaimagal før-

skole tager sig af 52 børn, mens Radion førskole har 23 børn. På begge førskoler har der 

været væsentligt flere børn end tidligere, men bygningernes dårlige stand har medført,    
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at børnene er stoppet. VBVO håber, at de nye bygninger kan få børnene til at vende 

tilbage. Samtidig tror vi på, at de nye trygge rammer fremmer indlæringen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

løbet af efteråret og vinteren 2016 blev de 

nye bygninger indviet, og til åbningscere-

monierne lavede børnene indslag med sang, 

dans og taler, hvor de takkede VBVO og 

dets medlemmer.  

Ikke kun Kalaimagal førskole og Radion 

førskole har lidt skade efter krigen. Rigtig 

mange skolebygninger er ødelagte efter 

krigen.   

Vi håber derfor på, at vores medlemmer vil være med til at støtte flere lignende projek-

ter, så vi sammen kan forbedre undervisningsforholdene for børnene i de områder, der 

har været berørt af krigen. 
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Donation af skolematerialer til børn fra det fattige Sampoor og Visvamadu  

Sampoor er en kystby i Trincomalee distriktet i den tamilsk-østlige del af Sri Lanka. I 

2006 blev op imod 30.000 tamilske familier drevet på flugt fra hus og hjem. Mange af 

dem har boet i midlertidige lejre og barakker indtil starten af 2016, hvor familierne fik 

lov til at vende tilbage til deres hjem.   

Gennem 10 år har familierne og specielt børnene levet uden faste rammer og tryghed i 

tilværelsen. Børnenes skolegang har været særligt udsat, fordi børnene ikke får lektie-

hjælp og ikke har råd til skoleredskaber. Mange af børnene kommer i skole med slidte 

skolematerialer og er af den årsag tilbageholdende ift. at møde op til undervisningen. 

For at hjælpe børnene valgte VBVO at donere skolematerialer til børn fra to skoler i 

Sampoor – Maha Vidyalayam og Srimurugan Vidyalayam.  

I alt modtog 350 børn skolematerialer i form af sko, skoletasker, skrivehæfter og skri-

veredskaber, madkasser og vandflasker. Hjælpen til disse børn kunne realiseres gen-

nem støtte fra LEGO-koncernen i Danmark.  

Derudover har VBVO med støtte fra foreningen Det Søde Hjerte doneret skoletasker, 

skrivehæfter og skriveredskaber til børn i Visvamadu, hvor der også er mange fattige 

børnefamilier.  



Side 10 

Vi takker LEGO-koncernen og foreningen Det Søde Hjerte for deres donation, som 

har gjort det muligt for os at hjælpe børnene til en bedre hverdag i skolen.  
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2017 – et år med mere fokus på børnenes uddannelse 

 

Uddannelse er VBVOs primære fokus. Planen for 2017 er at udbygge vores Ilantha-

lir undervisningscentre med yderligere ét center i Ampaarai, og dette arbejde er alle-

rede iværksat.  

Der vil desuden være fokus på optimering af de allerede eksisterende fire centre i 

hhv. Oddusuddan, Visvamadu, Manikkamadu samt Akkaraipatti. Vi vil forsøge at 

give børnene bedre læringsmuligheder og lærerne bedre undervisningsmuligheder. 

VBVO tror fortsat på, at uddannelse er den bedste vej ud af fattigdom.  

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker at støtte vores arbejde, er du altid velkommen 

til at kontakte os, enten pr. mail eller telefonisk. Vi ser frem til et fortsat godt samar-

bejde i 2017 – for børnenes skyld.  

   

VBVOs andre projekter  

I løbet af 2016 har VBVO udført andre projekter end dem, som er beskrevet i denne 

folder. Her er en opremsning af disse:  

 

 VBVO FADDER – Månedlig uddannelsesstøtte til sårbare børn 

 DEL GLÆDEN – Donationer til børn i anledning af private fester 

 TIL MINDE FOR – Mad til børn for at mindes tab af pårørende 

 VBVO HELP – Donation til meget udsatte familier 

 PLANT ET TRÆ – 290 frugttræer til børnene i Amparai  

 INFORMATIONSKAMPAGNE – Information om rusmidler og stoffer 

 

Du kan læse mere uddybende om disse projekter på vores hjemmeside. Vi takker dig for 

din støtte til VBVO og håber på et fortsat godt samarbejde i 2017.   



Postbox nr. 76 

Godsbanevej 7 

7400 Herning 

Tlf-1: 91 11 43 49 

Tlf-2: 52 30 78 37 

Email: info@vbvo.dk 

 

Danske Bank: 

Reg. nr.:3406  

Konto nr.: 3406254011  

 

Mobile Pay: 

91 11 43 49 

For yderligere information:  

Facebook/VBVO 

www.vbvo.dk 

 

 


