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Leder 
I det miljø, vi som NGO er begyndt at færdes i, optræder utroligt mange forkortelser, og hvis én ikke 
lige ved, hvad det betyder, kan én let blive hylet ud af det. PRNGO ses ofte og er en vigtig del af 
sproget eller den viden, det er nødvendigt at besidde i udviklingssammenhæng. Forkortelsen betyder 
Projektrådgivningen – NGO-platform for folkeligt u-landsarbejde. PRNGO består af omkring 220 
danske NGO’ere der beskæftiger sig med u-landsindsats af næsten enhver art. Det er PRNGO’s for-
mål at medvirke til at medlemsorganisationerne er kvalificerede og ansvarlige samarbejdspartnere i 
udviklingsarbejdet, at understøtte medlemmernes oplysningsarbejde i Danmark samt varetage disses 
interesser. Det var naturligt for ShAA at blive medlem af PRNGO, dels fordi det gav os muligheder 
for at møde andre NGO’ere. dels fordi deltagelse i kurser for mange af os har betydet større indsigt i 
u-landsarbejdets mange hjørner og perspektiver. Endelig har det været vigtigt for os at modtage den 
hjælp og støtte til at videreudvikle ShAA fra at være en rigtig god ide til at være anerkendt som NGO 
i den folkelige u-landsindsats. 
 
Derfor var det også vigtigt for os som bestyrelse at deltage i det netop afholdte årsmøde, hvor vi hav-
de lejlighed til at mødes med andre, deltage i debatten, etablere kontakter til andre NGO’ere som 
kunne være interessante for os på længere sigt at samarbejde med.   
 
Udover at være en god mulighed for medlemmer af ShAA til at få større indsigt i u-landsarbejdet, er 
PRNGO vigtig for os i forbindelse med projekt udvikling, idet en vigtig opgave for PRNGO er at vej-
lede NGO’ere i hvorledes en god projektansøgning skal strikkes sammen. Hvilket bestemt ikke er 
nogen helt let opgave, idet der er ganske mange krav der skal opfyldes, forhold der skal beskrives og 
være afklaret for at komme i betragtning til en bevilling fra Minipulje programmet. PRNGO har en 
særlig aftale med Danida om at bestyre Minipulje programmet, der nu er på omkring 61.000.000 D.kr 
om året. Minipuljen er for ShAA den umiddelbare mulighed for at søge projekt støtte.  
 
ShAA har i øvrigt allerede opnået den anerkendelse, at vi vor formand blev valgt som 2nd suppleant 
til PRNGO’s Styregruppe for det kommende år. Det betyder at ShAA er kommet tættere på mængden 
af informationer, der er i u-landsmiljøet. 
 
Bestyrelsen 
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Landsgeneralforsamlingen 2008 
Blev afholdt 29. marts i Nabo Østerbros lokaler, der solidarisk havde lånt os lokalerne gratis – tak for 
det. Tilstede var: Grethe Blomberg, Lea Grubbe, Find Hansen, Niels Toft og Svend Laursen. Afbud 
fra: Eva Christensen, Anne-Mari Bryder, Gunver Lerche og Susanne B. Petersen. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægt § 8: 

1. Valg af dirigent og referent – Niels dirigent / Svend referent og Niels korrigerer eller tilføjer 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden – Svend fremlagde bestyrelsens skriftlige beretning 

med flg. kommentarer: 
- bestyrelsen har længe erkendt at det tager tid at udvikle en sådan organisering fra grunden og 

at det er vigtigt, at vi forholder os til virkeligheden, nemlig at hovedparten af medlemmerne 
næppe er med fordi de har et stort ønske om at deltage i demokratiske processer, men ønsker 
at støtte det ShAA står for. Derfor bør vi heller ikke fortvivle, fordi et landsmøde ikke er et 
tilløbsstykke. 

- at vi naturligvis har brugt tid på at diskutere og vurdere projekt ”Bedstemor” og udviklingen 
igennem 2007, især fordi der har været forhold, vi måtte finde løsninger på. Disse ser her i 
begyndelsen af 2008 ud til at have fundet en god rytme. Desuden redegjorde Svend for den 
bekymring vor koordinator – Rose Asante – har informeret om i forbindelse med bedstemor 
Sophia. Rose vurderer at Sophia bliver svagere og måske ikke fortsat er i stand til at tage vare 
på Benjamin. Vi har derfor diskuteret hvorledes vi forholder os i fald hun pludselig ikke er 
der mere, hun er trods alt i 80érne. Det er vores holdning at Benjamin i så fald fortsat skal 
støttes og der skal ske så få ændringer omkring ham, som vi via koordinatoren er i stand til at 
sikre. Det betyder at der skal aftales med en person omkring ham, om at overtage ansvaret. 

- vi har i perioden satset på at flere bestyrelsesmedlemmer deltog i PRNGO’s kurser for derved 
at bliver mere bekendt med den særlige jargon, der er i NGO miljøet, samt oplæring i forstå-
else af bl.a. projekt udvikling. Der er ingen tvivl om at det har været og fortsat vil være en 
vigtig satsning. Andre medlemmer kan frit tilmelde sig disse kurser på www.prngo.dk ved at 
henvise til at være medlem af ShAA. 

- Beretningen taget til efterretning 
3. Aflæggelse af regnskab – Find fremlagde regnskab for 2007, status for medlemmer pr. 

22.2.2008 – regnskab m.v. taget til efterretning 
4. Fastsættelse af budget for 2008 – Find fremlagde forslag til budget 2008 - vedtaget uden be-

mærkninger 
5. Fastsættelse af årskontingent 2008 – beslutning - fastholde det nuværende niveau. 
6. Indkomne forslag – bestyrelsens forslag til Strategiplan for april 08 til marts 09 – vedtaget 

med den tilføjelse at der ikke satses på medlemsmøde i oktober, men på at gennemføre 1-2 
offentlige møder i samarbejde med andre NGO’ere / foreninger m.v. 

7. Drøftelse af fremtidig virksomhed, herunder nuværende og kommende aktiviteter  
- oplægget til projekt for en gruppe yngre bedstemødre i Osu og James Town, Accra, Ghana 

blev fremlagt, og enkelte elementer blev diskuteret, herunder især samarbejde og ansvar i 
forhold til HelpAge som partner i Ghana. Det understregedes, at Street Academy ikke er ho-
vedsamarbejdspartner, men en form for indirekte partner, hvor det er HelpAge Ghana, som er 
den nationalt ansvarlige, f.eks. i forhold til den nationale koordinator i samarbejde med os. Vi 
har ikke umiddelbart taget stilling til, hvem der skal være koordinator, idet det er et forhold 
der skal aftales med HelpAge, men det er vor holdning, at vor nuværende koordinator med 
baggrund og erfaringer inden for forretning og selverhverve, men dog ikke med social pæda-
gogisk erfaring, umiddelbart synes at være et naturligt valg, også fordi hun allerede er inde i 
et samarbejde med os. 

- Vi håber – men kan naturligvis ikke vide det – at vi, hvis vi er heldige og får en bevilling, at 
vi i forbindelse med studieturen til Accra kan afholde det første komitee møde. 

http://www.prngo.dk/


- Vi vil være nødt til snarest muligt at henvende os til medlemmerne for at blive klar over 
hvem der i givet fald kunne tænke sig at blive inddraget i projektet,  således vi får begyndt at 
samle viden om de særlige kompetencer / erfaringer ShAA besidder. Derfor skal der annon-
ceres i næste ShAA-Nyt om, hvem der er interesseret i at komme i vort kartotek over ressour-
cepersoner. 

 

 
Gårdspladsen ved huset hvor bedstemor Sophia og Benjamin bor - Osu. 

 
8. Valg til bestyrelsen jf. § 3 
- de 3 fra bestyrelsen der er på valg, genopstiller alle og har afgivet skriftlig tilsagn. Alle blev 

genvalgt og ingen af de tilstedeværende ikke-medlemmer af bestyrelsen ønskede at modtage 
valg til den 7énde plads i bestyrelsen, det betyder at flg. er medlem af bestyrelsen for de 
kommende 2 år: 

 Gunver Lerche 
 Susanne B. Petersen 
 Eva Christensen 

- Desuden opfordres vore 2 ”lang tids udsendte” til fortsat at være vore ikke-tilstede-værende 
suppleanter – Inger Djupdræt og Niels Bentsen 

9. Valg af 1 kritisk revisor – ingen valgt. Vi har dog fortsat Mari-Anne Bryder valgt til 2009 
sidste år 

10. Eventuelt herunder fastlæggelse af sted for landsgeneralforsamling 2009 – beslutning at næ-
ste landsmøde vil være i marts og samme sted. 

Seneste nyt fra ShAA-projektet i Osu / James Town – Accra  
Som omtalte i forbindelse med referatet fra landsgeneralforsamlingen har bestyrelsen drøftet hvorle-
des vi skulle forholde os hvis bedstemor Sophia, ikke mere ville være i stand til at tage vare på Ben-
jamin. Årsagen til at det blev nødvendigt for os at beslutte en strategi var at Rose Asante havde kon-
taktet Svend og fortalt, at Sophia ved hendes seneste besøg havde virket svagere end tidligere. Rose 
spurgte derfor hvorledes hun skulle forholde sig, hvis Sophia pludselig blev syg eller ikke var i stand 
til at være den, hun hidtil har været for Benjamin. Efterfølgende sendte Rose nedenstående rapport, 
hvor det er tydeligt, at hun er bekymret for Sophia’s helbred. 
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Vi var enige om, at selvom vi pt. støtter Sophia med et beløb, er det fordi hun tager sig af Benjamin, 
og at støtten til hende er en indirekte støtte til ham. Derfor blev beslutningen, at vi via Rose skal sikre, 
at der er én voksen på stedet, der påtager sig ansvaret for ham, når Sophia ikke kan mere. Men det 
skal være således, at hvis vi får blot den mindste mistanke eller viden om at en sådan løsning ikke 
gavner Benjamin, men alene pågældende person, skal der findes en anden løsning evt. i samarbejde 
med Street Children Academy. Vi er indstillet på at støtte Benjamin, så lang tid han går i den offentli-
ge skole. Desuden er det aftalt med Rose, at vi fremover udbetaler støtte-beløbet én gang om måne-
den, og at hun besøger bedstemødrene ca. hver anden uge, det giver både dem og os en bedre kontakt 
til dem og sikre, at vi får en hurtigere informationer om hvorledes det går dem. 

 

 
Gadebilledet i Osu er i høj grad præget af gule plast dunke. Der er sjældent vand i hanerne 
og folk må ofte gå langvejs med deres plast-dunk for at få vand til husholdning eller vask 

 
Et globalt problem, som det kan blive nødvendigt at forholde os til, er fødevare priserne i 3.verden og 
derfor også i Ghana. De seneste informationer vi har, fortæller at f.eks. ris er steget med omkring 25% 
og andre vigtige daglig varer det samme. I forbindelse med Svend’s kommende opgave i Ghana i maj, 
vil han undersøge hvorledes det har indflydelse på bedstemødrenes muligheder for at sikre en rimelig 
god kost til barnebarnet og dem selv. I øjeblikket modtager de hver måned 25 Cedi svarende til 135 
D.kr., det er muligt at det er nødvendigt at forhøje beløbet til 30 Cedi svarende til 165 D.kr. 
 
Report from Rose Asante – April 2008 
This time has been the most passionate or halt mood (everything is stand still for them) I felt it the 
moment of approach, they were all sitting and nagging, they thought they have been forgotten totally, 
since the delay of the monthly support. But I explain to them it’s due to the changes of the time table 
from every second month to each month. Preferably they did understand me and were satisfied with 
the new arrangements. One more thing is that Paulina and Leticia are fine in health, but Sophia seems 
to be wearing away the very old age, every thing shows clear, she is dry, pale and weak and also some 
swellings on the facial look. I felt very sorry for her but that is how nature has made it. 
 
Meanwhile they were all asking how Svend is. In the end they were convinced to be rest assured I 
would from time to time pay shorter visit to them at least every 2 weeks before end of month. They 
were willing to give me some money for transport thinking that it will enable me to visit them often 
but I refused and told them am been paid for my job. Well that’s all noticed from the old mums, I 
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hope ShAA will be satisfied with this honorable report. Thanks for they appreciation towards me bye 
for now. Rose    

Nyt fra den globale scene 
Fødevarer prisernes himmelflugt 
En af de vigtigste og mest alvorlige nyheder på den globale scene for tiden er fødevarer situationen 
især i 3.verden. Senest har præsidenten for Verdens Banken Robert Zoellick udtalt at de stigende pri-
ser på madvarer i 3.verden kunne betyde at verdenssamfundet tabte 7 år i indsatsen overfor den ver-
densomspændende fattigdom. Han fortsatte: dette handler ikke blot om mad til i dag eller om stigende 
social uro, det handler også om tab af lærings potentiale for børn og voksen i fremtiden, om forkrøblet 
intellektuel og fysisk vækst. Hvorefter han udtrykte at en øjeblikkelig indsats var nødvendigt for blot 
at stabilisere situationen. (U-landsnyt.dk) 
 
20 millioner forældreløse børn i Afrika i 2010 
Folkekirkens Nødhjælp konkluderer i rapporten: ”A Vicious Circle of Vulnerability – Orphans, Vul-
nerable Children and Youth in relation to HIV and AIDS” (En ond cirkel af sårbarhed) at det skønnes 
at over 20 millioner børn og unge under 18 i 2010 vil have mistet én eller begge deres forældre p.g.a. 
AIDS. I 2005 var skønnet at 15 millioner børn i 2010 ville være i den situation, hvilket betyder at ud-
viklingen for forældreløse børn og unge i Afrika har udviklet sig langt mere katastrofalt end forventet. 
En udvikling der desværre understreger behov for at NGO’ere som ShAA fortsætter med at sætte fo-
kus på den ældre generation som nødvendigvis må mobiliseres og støttes i at have ansvar for deres 
børnebørn. (U-landsnyt.dk) 
 
Slavernes slægt 
TV-journalisten Alex Frank Larsen kom i februar med en ny bog "Slavernes slægt" udgivet af Dan-
marks Radio. Efterkommere af de danske slaver har en ganske særlig slægtshistorie; deres forfædre 
blev gjort til slaver og lagde krop til udviklingen frem mod det samfund, vi nyder godt af i dag. Der-
efter blev slaverne stort set glemt. Deres liv og skæbne tegner et af de mørkeste kapitler i Danmarks 
historie, hedder det i omtalen. Slavernes efterkommere lever iblandt os, og deres hudfarve tegner en 
skala fra sort til hvid. De har været her i århundreder og skabt deres eget liv, ofte med blandede in-
gredienser af noget eksotisk og noget pæredansk. Hos disse familier er begreber som identitet, slægt 
og race en levende eksistentiel udfordring. 
 
De danske slaver fik børn, børnebørn og oldebørn, og gennem disse efterkommere kan der nu åbenba-
res en perlerække af fascinerende og højaktuelle beretninger om kulturmøder, der tilsammen rummer 
et vigtigt historisk budskab til nutiden og især til de nulevende generationer, som ellers aldrig har fået 
åbnet for dette kapitel i Danmarks historie. Bogen skildrer udvalgte slavers liv og skæbner i 1700- og 
1800-tallet og følger deres efterkommere og familier til i dag. Dermed tegnes en dansk historisk ud-
vikling set i et ganske anderledes perspektiv og med overrumplende detaljer i skildringen af hidtil 
ukendte krøniker.  
 
De danske slaver blev deporteret, solgt og brændemærket som kvæg. Lænket og nøgne blev de under-
lagt ejerens private luner. I Dansk Vestindien blev fornedrelsen sat i system gennem et officielt reg-
lement, der ikke blot bestemte, at "Al Dands, Fest, Spil og deslige, skal være Negrene aldeles forbu-
det", men også slog ned på andre livsytringer med rå vold. Blev en slave fanget under flugt, skulle 
han eller hun knibes 3 gange med glødende jern og derefter hænges. Medskyldige skulle miste et ben, 
"medmindre Ejerne ville pardonnere dem med at miste et Øre og faae en Lussing af 150 Slag", som 
det hed i guvernør Gardelins danske forordning (side 277 i "Slavernes Slægt").(U-landsnyt.dk). 
 
Set i lyset af at projekt ”Bedstemor” tager udgangspunkt i Osu, der i bogstavelig forstand var det sid-
ste sted mange slaver stod på Afrikansk grund før de blev smidt i Christiansborgs fangekældre ven-
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tende på at blive stuvet sammen som kvæg på danske slaveskibe og sejlet til bl.a. Vestindien, kunne 
det måske interesser nogle at vide mere om den tid. 
 
En rigtig god Århus-historie 
Collins Woode – Ghaneser og sosu-hjælper i Århus – har etableret en støtte organisation – Akrowa 
Aged-Life Foundation – som arbejder med at eksportere dansk ældrepleje til Ghana. Collin fortæller 
bl.a. at nogle steder i Ghana opfattes gamle mennesker som farlige f.eks. som hekse. Hans mor havde 
fortalt ham, at han ikke måtte se på gamle damer på gaden, for så ville han dø. Nu arbejder han for at 
omsætte dansk omsorg for ældre til en anderledes opfattelse af gamle nogle steder i Ghana. (Århus 
Stiftstidende 19. jan. 08)  

Studierejse 2008 
Efterårets store arrangement ganske vist for en mindre del af ShAA’s medlemmer er nu ved at falde 
på plads. Der er booket plads i et KLM fly d. 13. okt. med kurs mod Accra og hjem igen d. 24. okt.  
Skulle nogle af jer have lyst til at tage med er det stadig muligt at koble sig på gruppen, kontakt 
Svend Laursen på svel@post3.tele.dk eller 2044 2102. Den nuværende pris vil være henholdsvis 
12.142,00 D.kr. (dele dobbeltværelse) eller 12.884,50 D.kr. (enkeltværelse).  
 

Fly rejse Kbh. - Accra  7.500 
Hotel – dobbelt rum 11 overnatninger  1.320 
Fortæring i 11½ dage  1.552 
Transport – 12 dage     660 
Uforudsete fællesudgifter – 11 dage     660 
Lokal guide ved 10 deltager     100  
Visa     350 
Samlet pris pr. person med dobbelt rum 12.142 

 
Der kan dog blive tale om mindre reguleringer, idet der ikke er truffet prisaftale med hotel og trans-
port, men det vil muligvis betyde en mindre reduktion af den samlede pris. Desværre er der en ube-
kendt faktor – nemlig fødevare priserne – og aktuelt er det vanskeligt at sige noget om, hvad det kan 
betyde. Der er dog en mulighed for at en stigning i fortærings-udgiften vil blive modsvaret af at kal-
kulationen bygger på en højere kurs på US$ end den aktuelle kurs. Endelig skal det bemærkes at ud-
gift til vaccination, malaria forebyggelse samt forsikring ikke er indregnet, idet der vil være tale om 
meget individuelle omkostninger.  
 
Program for studietur til Ghana – 13. til 24. oktober 2008 
mandag 13. okt. – afrejse fra København først på dagen og ankomst Accra tidlig aften og indkvarte-
ring på hotel ”Bosumtwi” – city området 
tirsdag 14.10. – nu i Afrika – Accra – hvor er vi, hvad sker der omkring os, praktiske forhold, lokal-
området – møde med nøglepersoner fra Street Academy, HelpAge Ghana og BUPL-GNAT projektet 
onsdag 15.10. – pædagogisk dag i Street Children Academy (SCA) – deltagerne arbejder sammen 
med i grupper sammen med børn og unge fra SCA 
torsdag 16.10. – besøg i børnehave – eftermiddag besøg hos HelpAge Ghana – skulle vi være heldige 
at få bevilling til projektet, afholdes første komitee møde med samarbejdspartnerne. 
fredag 17.10. – besøg i børneinstitution / center – der synes at være problemer med at finde privat 
overnatnings muligheder og derfor foreslås det at udgå, Derfor alternativ: - besøg på galleri med 
Ghanesisk moderne kunst i 4 etager samt hos kistemager – aften middag ”Next Door” og live musik 
lørdag 18.10. – dagen egne disposition – middag hos ShAA projekt koordinator med Ghanesisk mad 
søndag 19.10. – åbent program evt. besøg ved Frederiksgave (DK 1832-1850)  
mandag 20.10. – bedstemordag – besøg hos bedstemødrene evt. spise sammen med dem i 3 grupper 
tirsdag 21.10. – tur til Koforidua - projekt besøg (Krobodan – Ghana/DK micro-finance program) 
onsdag 22.10. – projekt dag – besøg i Girls Aid (projekt for gadepiger)  

mailto:svel@post3.tele.dk


torsdag 23.10.– projekt møder eller andet relevant – socialt samvær – marked m.v. – farewell dinner 
med nye venner og bekendte 
fredag 24.10. – sidste indkøb eller marked – eftermiddag afgang til airport – først på aftenen afgang 
mod Europa – ankomst København morgen 13. dag 

ShAA projekt 2008 
Første udgave af ShAA’s første udviklings projekt er nu sammenfattet af projektgruppen, der har væ-
ret samlet flere gange eller kommunikeret sammen. Der er aftalt vejlednings møde med PRNGO kon-
sulent i slutningen af april, hvor oplægget vil blive diskuteret, givet gode råd og måske viden om at 
hvorvidt det kan betale sig at indsende ansøgningen pr. 1. juli.  
 
Den primære målgruppe er enlige bedstemødre i alderen 40 til 60 år med ansvar for deres børnebørn 
og bosiddende i Osu, James Town og Bokum i Accra. Der vil være mellem 10 og 15 yngre bedste-
mødre afhængig af mulighederne for ekstern økonomisk støtte for mikro-finansiering.  Osu og James 
Town er valgt fordi HelpAge via deres lokale forankring primært arbejder i de 2 områder samt at vi 
allerede arbejder der med projekt ”Bedstemor”. Socialt hører målgruppen til blandt de mest udsatte af 
selvstændige, ganske vist har de en forretning eller erhverv, der dog ikke betyder en indkomst, der er 
nok til at forsørge flere børn. Men deres erhverv kan via små støtte midler (mikro-lån) udvikles og 
derved forbedre indkomsten.  
 
En sekundær målgruppe er de involverede bedstemødres børnebørn i den skolepligtige alder. Hvis de 
ikke går i skole f.eks. fordi der ikke er midler til at betale eller anden årsag, skal de indskrives i SA’s 
gadeskole, desuden må de ikke være beskæftiget med børnearbejde – dette betyder naturligvis ikke at 
de ikke kan hjælpe deres bedstemor. Det skal principielt handle om børnebørn, hvis biologiske foræl-
dre er bedstemorderens egne børn, det betyder dog ikke at børn som den pågældende bedstemor har 
taget til sig af humanitære årsager ikke kan indgå. 
 

 
Eksempel på et åbent gadekøkken hvor kvinderne tilbereder mad under ret  

simple forhold og i en vis udstrækning mangel på almen hygiejne 
 
Hovedproblemet for målgruppen er at de har en eller anden form for indkomst, som kun lige kan 
dække de nødvendige udgifter for familiens overlevelse oftest alene ved hjælp af børnenes arbejde, og 
derved fortsætter familien i en fattigdomsspiral, de vanskeligt kan komme ud af og derved forhindres 
i at forbedre de i forvejen ringe livs- og opvækstvilkår for børnene. Samtidig er hovedpersonen en 
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bedstemor, der reelt har løst sin opgave som forsørger og opdrager for egne børn, men nu skal fort-
sætte med børnebørn i en tid, der er anderledes end blot 15-20 år tilbage i tiden. Det er forståeligt, at 
det er udfordringer og dermed problemer, som synes uendeligt vanskeligt at gøre noget.  
 
Familiestrukturen er ikke som tidligere, hvor det f.eks. i 1950érne fortsat i Osu og James Town var 
således at den traditionelle familie fortsat fandtes og de ældre kunne trække sig tilbage og tage sig af 
børnebørnene, når de kom fra skole. I den moderne hverdag i Osu, James Town og Bokum med stor 
arbejdsløshed er det ofte kvinderne, der er beskæftiget med eet eller andet de kan sælge for at famili-
en kan overleve, ofte er hun eneforsørger. Det er i den nye familiestruktur en stor gruppe bedstefor-
ældre har måttet påtage sig ansvaret for deres børnebørn, fordi forældrene enten ikke er i stand til at 
være forældre; eller måske slet ikke er til stede enten fordi de er flyttet og ingen har hørt mere til dem, 
eller fordi de på grund af sygdomme ikke er der mere. Det er scenariet for en stor gruppe bedstefor-
ældre – primært bedstemødre – der har påtaget sig at opfostre deres børnebørn til trods for de vanske-
lige vilkår; men ingen andre kan eller vil påtage sig ansvaret. Det er i den situation kvinderne tyer til 
de arbejdsmæssige muligheder der aktuelt er, det kan være fortsat at arbejde med en lille forretning 
uanset om det er gadekøkken, syning, frisør, pedicure, salg af vand, grøntsager o.s.v. oftest med ringe 
udbytte som resultat. Primært på grund af nedslidt eller næsten ubrugeligt værktøj, manglende kend-
skab til hvorledes det med små midler kan lade sig gøre at udvide forretningen eller lave regnskab og 
budget. Dertil kommer at opdrage børnebørn i en samfundsmæssig sammenhæng mange bedstemød-
rene måske ikke forstår ret meget af, især i forhold til de udfordringer børn og unge kommer udfor i 
det moderne Ghana, er det ikke overraskende at det kan synes at være en uoverkommelig opgave for 
disse bedstemødre. 
 
Vi kan naturligvis ikke løse et så komplekst problem, men vi forventer at kunne bidrage til at der kan 
findes anderledes måder at tackle udfordringerne og medvirke til at der etableres nogle vedvarende 
muligheder for målgruppen og deres børnebørn, samtidig med at de medvirker til mere fremadrettede 
løsninger f.eks. igennem netværks arbejde i samarbejde med lokale strukturer og organiseringer.  
 
Det overordnede projektmål er: 

• forbedring af en gruppe yngre bedstemødres forretnings- og erhvervsmæssige kompetencer 
med henblik på forbedring af deres børnebørns opvækstvilkår 

De umiddelbare projektmål (delmål) er: 
1. forbedring af erhvervs kompetencer og arbejdsmetoder 
2. kvalificering af bedstemødrenes kompetencer og viden om børns opdragelse i det moderne 

Ghana 
 
Projektets 3 faser: 
Fase I er koncentreret om etablering af den nødvendige projektorganisation, erhvervelse af grundlig-
gende viden om deltagernes baggrund, forudsætninger og forventninger samt kursus I som udgangs-
punkt for at kunne videreudvikle projektet. Fase I – november 2008 – februar 2009. 
 
Fase II er koncentreret om dels oplæring af deltagerne og at omsætte læringen til deres praksis og 
dermed begyndelsen af egen kapacitets udvikling, samt oplæring i at opdrage børn i det moderne 
Ghana. Fase II – Marts – januar 2010 
 
Fase III er koncentreret om offentliggørelse af erfaringer, netværksudvikling samt evaluering og stil-
lingtagen til evt. fortsættelse. Fase III – Februar – april / maj 2010. 
 
Samarbejdspartnere vil være HelpAge Ghana, der er en NGO som arbejder for at forbedre forholdene 
for de ældre generationer i Ghana, og er afdeling af HelpAge International. Desuden vil Street 
Children Academy være involveret i forbindelse med børn, der ikke aktuelt går i skole. Det kalkule-
rede budget er på 343.950 D.kr. hvor vi forventer selv at bidrage med 34.450 D.kr. 



Projektgruppen 

Efterlysning af ShAA resourcepersoner  
Skulle vi være heldige at få bevilliget projektet er det tænkeligt, at der opstår muligheder for at ind-
drage ShAA medlemmer med erfaringer og kompetencer på særlige fagområder. Vi efterlyser derfor 
medlemmer, der kunne have lyst til evt. at blive involveret i projektet eller andre muligheder, som 
over tid kunne tænkes at dukke op i vort samarbejde med andre NGO’ere. Vi beder derfor interesse-
rede om at kontakt enten Svend Laursen på svel@post3.tele.dk eller Niels Toft på ntoft@stofanet.dk 
hvorefter vi vil fremsende et oplysnings skema over de informationer, vi har brug for. Vi opretter der-
efter en data-bank over medlemmer, der gerne vil involveres direkte i projekt eller andet. 

Skaf nye medlemmer til ShAA og få et billede! 
Vi har meget brug for din hjælp til at få flere medlemmer af ShAA. Det er nødvendigt at have et lidt 
større medlemsgrundlag i forbindelse med at blive projekt bærende NGO. Ikke fordi vi har et stort 
ønske om at blive en stor NGO, men fordi ShAA med et større medlemsgrundlag vil have et mere 
stabilt udgangspunkt. Desuden vil det betyde en større udbredelse af indsatsen overfor nogle af de 
meget udsatte børn og unge i 3.verden.  
 
Du kan hjælpe os med at få nye medlemmer. Snak med din nabo eller andre du kender, som har lyst 
til at støtte den lille, men vigtige indsats som vi arbejder for at kunne gøre. Vi har som tidligere omtalt 
op til valget i 2007 været i kontakt med nogle af de politiske partier, fordi vi godt ville vide om de 
kunne eller ville tage stilling til u-landsindsats overfor den ældre generation. De der svarede var enige 
med os i at det var en vigtig og nødvendig indsats.  
 

 
Billede 1. 

 
Samme opfattelse blev udtrykt på PRNGO’s årsmøde, da vi pegede på at dansk udviklingsbistand 
ikke med én stavelse forholder sig til de ældre generationer, der har påtaget sig at opdrage deres bør-
nebørn. Konsekvensen af at bedsteforældre ikke gjorde det, ville reelt betyde et stadigt stigende antal 
gadebørn og – unge i 3.verden. Hvilket blot ville medvirke til en yderligere negativ udvikling af fat-
tigdom og elendighed nu hvor verdens-samfundet forsøger at knække fattigdoms-kurven. Det er ikke 
nok at alle, vi snakker med, synes ShAA er en rigtig god ide, vi har også brug for den konkrete støtte 
det giver med flere medlemmer og dermed et stærkere udgangspunkt for vort arbejde. 
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Billede 2 

 
Hjælp os og dem vi arbejder for ved at fortælle om ShAA i din familie, blandt dine venner og bekend-
te. Har du brug for mere viden kontakt os - send en mail eller ringe til Svend Laursen eller Niels Toft. 
Hvis du skaffer et nyt medlem sender vi dig eet af ovenstående billeder. Du skal blot sende os en mail 
eller brev om, at du har motiveret én bekendt, nabo eller kollega (navn og lokalitet) samt hvilket bil-
lede du gerne vil have tilsendt. Vi vil derefter fremsende din præmie når vi har registreret at pågæl-
dende har indbetalt 200,00 kr. som kontingent. 
 
Vi håber du vil være med denne lille kampagne for udbredelsen af ShAA og samtidig få mere viden 
om en gruppe ældre mennesker, der har påtaget sig et ansvar for børnebørn, som der ikke fortælles 
meget om i medierne eller i forbindelse med u-landsindsats i almindelighed. 
 
På forhånd tak for din medvirken – bestyrelsen. 
 

ShAA’s bestyrelse og adresser: 
Svend Laursen (Formand) 
Geislersgade 30 
2300 København S 
Tlf. 32 57 52 72, mob. 20 44 21 02 
svel@post3.tele.dk
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Niels Toft (Næstformand/sekretær) 
Rønneparken 22 
4700 Næstved 
Tlf. 55 73 43 55, mob. 26 80 55 43 
ntoft@stofanet.dk
 
Find Hansen (Kasserer) 
Rolighedsvej 10A, st.th. 
4300 Holbæk 
Tlf. 59 46 05 02 
dsl265503@vip.cybercity.dk

Gunver Lerche 
Hjørringvej 27, 3.tv. 
2100 Kbh. Ø 
Tlf. 35 26 78 05 
gunverl@hotmail.com
 
Eva Christensen 
Milnersvej 4, 2 
3400 Hillerød 
Tlf. 48 25 30 60 
evac@compaqnet.dk
 
Susanne Birkvad Petersen 
Worsaaesvej 18 
1972 Frederiksberg 
Tlf. 44 94 96 07 
Birkvad.petersen@hotmail.com

Inger Djupdræt  
pt. Bangladesh  
Strandtoften 2 
4850 Stubbekøbing 
Tlf. 54 44 13 00 
idjupdraet@stofanet.dk
 
Niels Bentsen  
pt. Bangladesh 
Strandtoften 2 
4850 Stubbekøbing 
Tlf. 54 44 13 00 
nbentsen@stofanet.dk
 
 
Dette ShAA-Nyt er redigeret af 
Svend Laursen 
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