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Leder
Så er vi tilbage igen – efter nogen tid. Måske har nogle af jer tænkt: ”Hvad sker der egentlig i ShAA? Sker der
overhovedet noget, eller mødes bestyrelsen blot engang imellem og hygger sig?” Der både sker noget; og samtidig skal vi da ikke skjule, at vi har det ganske rart sammen i bestyrelsen. Men det betyder bestemt ikke, at der
ikke gøres fremskridt i at udvikle ShAA til mere end det, vi har lige nu.
Men vi må samtidig også erkende, at det ikke går helt så hurtigt, som vi godt kunne tænke os. Måske var vi nok
lidt naive i starten og tænkte, at den gode ide, som vi nu forsøger at lancere, den vil mange andre kunne se det
rigtige i og nærmest komme løbende til for at tilslutte sig. Sådan forholder det sig naturligvis ikke. Vi får ikke
udviklet ShAA til det, som er formålet, hvis vi ikke alle under en eller anden form yder en indsats. Og der vil
altid i den første tid være frafald i rækkerne. Måske var det ikke lige det, man havde tænkt sig; måske går udviklingen for langsomt; og måske dukker der andre interessante muligheder op, som her og nu er mere tiltalende.
Det har også været tilfældet i bestyrelsen. Vi har desværre måttet sige farvel til 2 gode kolleger, der syntes, at
der var andre muligheder, der passede bedre til deres aktuelle situation. De har dog ikke forladt os helt, men blot
trukket sig fra bestyrelsen. Desuden består bestyrelsen også af aktive seniorer, der har mange andre gøremål i
gang. Et bestyrelsesmedlem er p.t. i Bangladesh for at færdiggøre et større udviklingsprogram der. En anden har
været i gang med et tidskrævende uddannelsesforløb. Og sådan kunne vi blive ved med at pege på, hvorfor udviklingen af ShAA nogle gange tager længere tid end forventet og håbet.
Samtidig er det ikke nogen enkel sag at løbe en NGO i gang og fange opmærksomheden blandt de grupper af
seniorer, som vi aktuelt forsøger at komme i tale med. Det er en opgave, der tager tid, og som kræver energi og
overskud. En indsats, der ikke blot afhænger af bestyrelsen, men af alle, der finder idegrundlaget for ShAA godt
og rigtigt. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at gå lidt mere offensiv i forhold til offentligheden, idet vi vil
involvere os i et mindre støtteprojekt for nogle ressourcesvage personer i den 3.verden, som har meget brug for
at overleve. Andetsteds i ShAA-Nyt kan du læse om det lille støtteprojekt, som skal bidrage til at understrege
grundideen bag ShAA, nemlig at der er seniorer i Danmark, der har lyst og vilje til at hjælpe dem, som har brug
for mest støtte i udviklingslandene – nemlig de mest udsatte børn og unge.
Det er vort håb, at vi ikke blot ses til stormødet i september, men også at nogle af jer har lyst til at slå et slag for
ShAA – bl.a. ved hjælp af en ny præsentationsfolder – i sommertiden, når snakken f.eks. handler om, hvordan
kan vi være med til at gøre en forskel.
God sommer – hilsen ShAA bestyrelsen
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Nyt projekt i ShAA
Bedsteforældre i Danmark støtter bedsteforældre i Osu, Accra, Ghana.
Det overordnede formål med projektet er at medvirke til, at en mindre gruppe bedsteforældre fra Osu
i Ghanas hovedstad Accra støttes i at forbedre deres levevilkår. På den måde søges en forbedring af
deres muligheder for at give de børnebørn, som de har taget ansvaret for, acceptable opvækstvilkår,
således at de bl.a. kan gennemføre et almindeligt skoleforløb og derved have muligheder for efterfølgende at fortsætte uddannelse eller indgå på arbejdsmarkedet.
Baggrunden for projekt ideen er de meget vanskelige forhold som bedsteforældre i 3. verden står
med, når de på grund af omstændigheder i familien, påtager sig ansvaret for deres børnebørn. Det kan
være, fordi børnenes forældre er døde på grund af sygdom – især AIDS – eller er flyttet væk for at
finde arbejde eller ganske simpelthen forsvundet. Et problem, der er særlig fremtrædende i Afrika syd
for Sahara, som er det sted i verden, der er værst ramt af HIV/AIDS. Alle hidtidige undersøgelser viser, at det primært er den arbejdsdygtige del af befolkningen, der bukker under for AIDS-relaterede
sygdomme, hvorefter børn, unge og de ældre generationer står tilbage i kampen for at overleve.
Der er konkret tale om tre bedstemødre i alderen
72 til 85 år, som ikke er i stand til at arbejde. De
skaffer de daglige fornødenheder igennem naboer
o. l., der hjælper dem, men der er ikke nogen daglig garanti for, at det sker.
ShAA vil i samarbejde med BUPLs pensionistsektion og Street Children Academy i Ghana starte
en pengeindsamling, der skal sikre de tre
bedstemødres børnebørn Arnold Tetteh på 11 år,
Benjamin Ansah og Bruce Nortey begge på 10 år
mad på bordet, tøj på kroppen og en uforstyrret
skolegang.
Benjamins bedstemor og en god ven til hende

Aktiviteterne for at gennemføre en sådan økonomisk støtte vil derfor i stor strækning tage udgangspunkt i, hvad det er muligt for det enkelte medlem af ShAA at sætte i værk lokalt. Der kan være tale
om direkte indsamling lokalt, der kan være tale om finde lokale sponsorer, der har interesse i at understøtte lokale ShAA’ere i en sådan indsats. Eller helt andre former for aktiviteter med det formål at
sikre støtte til de 3 bedstemødre og deres børnebørn.
Opfordring til at gøre en indsats for bedstemødrene ved Ghana-arrangement i København!!!

Bedstemorprojektet vil blive diskuteret på ShAAs stormøde i september (se nedenfor). Men
vi overvejer faktisk at tyvstarte med projektet. Arbejderbevægelsens Internationale Forum
(AIF) arrangerer et Ghana-musikarrangement på Halmtorvet søndag den 23. juli.
Svend Laursen har været i kontakt med arrangørerne, og vi har fået lov til at reklamere for
ShAA og dele foldere ud samt fortælle om vores Bedstemødreprojekt i Osu. Hvis du har lyst
til at slå et slag for projektet og ShAA i den forbindelse – og samtidig høre noget spændende
ghanesisk musik – så kontakt Svend Laursen og aftal hvordan. Om det er muligt allerede at
samle penge ind til bedstemødrene, er endnu ikke afklaret, men det vil jo ikke være så ringe…
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Stormøde i København lørdag den 9. september 2006
Søndag den 27. november 2005 afholdt ShAA et stormøde for medlemmer og interesserede i
Medborgerhuset i Korsør. Det var på mange måder et vellykket møde, hvor vi fik mulighed
for at komme i kontakt med sympatisører til og nye medlemmer af ShAA. Desværre havde vi
ikke konkrete aktivitetsplaner med i tasken den dag, hvorfor mødet ikke fik den optimale effekt.
Men vi prøver igen. Lørdag den 9. september – kl. 14.00 - 17.00 – afholdes et møde i Kvarterhuset, Jemtlandsgade 3, 2300 København S.
Vi har planlagt følgende dagsorden for mødet:
1. Velkomst
2. Status for ShAA (herunder økonomi)
3. Bedstemorprojektet (”Operation Bedstemor”, ”Bedstemødre i Osu” e.l.)
4. Opbygning af ShAA (medlemsregistrering, strategipapir etc.)
5. Supplering af bestyrelsen
6. Fastlægge generalforsamling 2007 (tid og sted)
Sæt X i kalenderen, send besked til Niels Toft om, hvorvidt du kan eller ikke kan komme.
Som det fremgår, vil mødet i høj grad handle om projektet med de tre bedstemødre, projektets karakter og organisering, inddragelse af ShAA-medlemmer og rekruttering hertil. Så
kunne vi godt tænke os at foretage endnu en supplering til bestyrelsen, da to medlemmer
desværre har valgt at trække sig. Endelig skal vi fastsætte en generalforsamlingsdato i 2007.

shaa.dk – ShAA har fået ny hjemmeside
Seniorhænder til Afrika og Asien har nu fået sin egen hjemmeside. Den er vi meget stolte af.
Det betyder, at vi har mulighed for at få et officielt ansigt udadtil. Her kan du læse om
ShAAs grundlag, aktiviteter, vedtægter etc.

… og en folder
Hjemmesiden er ikke det eneste informationsinitiativ fra ShAAs side. Vi har også begået en
præsentationsfolder. Det er en net lille tryksag, der henvender sig til potentielle medlemmer
af ShAA. I folderen fortælles om ShAAs arbejde og formål som en beskrivelse af, hvad du
som senior kan gøre for udsatte børn og unge i Afrika og Asien.
Du kan også rekvirere foldere til omdeling blandt venner og bekendte, på det lokale bibliotek
– hvor som helst. Du skal blot henvende dig til Svend Laursen eller Niels Toft. Så får du tilsendt i det ønskede antal.

NGO-træf 18.-19. marts 2006
I weekenden 18.-19. marts deltog Svend Laursen og Niels Toft i et NGO-træf, som NGO
Kontaktudvalget med finansiering fra DANIDA havde arrangeret. Svend deltog på vegne af
Aidsnet, men repræsenterede i praksis også ShAA sammen med Niels. Det var en lærerig
proces at møde hele ”NGO-folket” på én gang, træffe repræsentanter for de forskellige organisationer og få et indblik i forskellige konkrete indsatser omkring i verden.
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Det mest positive udbytte af arrangementet var måske, at Ulla Tørnæs i sin åbningstale gjorde klart, at der efter alt at dømme ikke bliver nedskæringer på udviklingsbistanden i de
kommende år, og – måske vigtigst – at hun gav tilsagn om, at de små NGO’ere ikke ville blive omfattet af kravet om egenfinansiering, som det er tilfældet med de store udviklingsorganisationer.
Sekretariatet bag træffet har barslet med en evalueringsrapport, som kan rekvireres ved henvendelse til Svend eller Niels.

Meld dig ind i Seniorhænder til Afrika og Asien!
Foreningen har brug for alle de seniorkræfter, der kan mobiliseres. Alle, der ikke deltog i
stormødet i november opfordres til at melde sig ind eller bekræfte tidligere indmeldelse. Der
er forskellige funktioner, der skal varetages. Du kan melde dig ind, fordi
• du gerne vil sendes ud og give en hånd til forældreløse børn i Afrika eller Asien
• du gerne vil deltage i mobiliseringsarbejdet, i lokale støttegrupper eller lignende
• du med dit medlemskab hjælper ShAA med at nå et medlemskab på minimum 50 i løbet
af 2006
Hvis du ønsker medlemskab af foreningen, så send en mail til Niels Toft med oplysning om
navn, adresse, tlf-nr., mailadresse. Du må meget gerne fortælle om dine personlige ønsker
mht, udsendelse/komitearbejde, destination, forslag til støtteaktiviteter etc.
Årskontingentet for ShAA er 200 kr.

Skriv til ShAA-Nyt!
Alle, medlemmer såvel som interesserede, opfordres til at skrive til ShAA-Nyt om oplevelser
af forskellig art, som kan være
• belærende
• styrkende for moralen
• morsomme
Lad os gøre ShAA-Nyt til et levende medium for information og videndeling!
Dette nr. af ShAA-Nyt er redigeret af Niels Toft.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ShAAs bestyrelse og adresser:
Svend Laursen (Formand)
Geislersgade 30
2300 København S
Tlf. 32 57 52 72, mob. 20 44 21 02
Mail: svel@post3.tele.dk

Find Hansen (Kasserer)
Rolighedsvej 10A, st.th.
4300 Holbæk
Tlf. 59 46 05 02
Mail: dsl265503@vip.cybercity.dk

Niels Toft (Næstformand/sekretær)
Rønneparken 22
4700 Næstved
Tlf. 55 73 43 55, mob. 26 80 55 43
Mail: ntoft@stofanet.dk

Inger Djupdræt
Strandtoften 2
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 13 00
Mail: idjupdraet@stofanet.dk

Niels Bentsen
Strandtoften 2
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 13 00
Mail: nbentsen@stofanet.dk
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