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Leder 
Først og fremmest et ønske om et godt og udviklende 2007 ikke blot for dig som 
medlem af ShAA og for ShAA som sådan, men for alle der støtter og er interesseret 
i at være med til at gøre en forskel. 
 
Det vil være naturligt at se tilbage på 2006 her på en af de sidste dage i året. I 
ShAA-Nyt 3 måtte vi erkende, at ting tager tid og ofte længere tid end, vi selv tror og 
forventer. Vi var måske for optimistiske, da vi i vor strategi for arbejdet i 2006 forven-
tede at kunne runde et medlemstal på mindst 50 inden årets udgang. Det har vist sig 
at være vanskeligere end som så at nå denne målsætning til trods for en meget po-
sitiv og imødekommende modtagelse, ShAA-ideen  får hver gang, den præsenteres. 
Vi er dog nået et godt stykke i den retning, men der mangler fortsat noget i at nå der-
til. Vi har aktuelt 37 betalende medlemmer, idet det lykkedes i løbet af efteråret og 
de sidste måneder af året at øge medlemstallet med mere end 100 %. Det har natur-
ligvis været en glæde at opleve den tilslutning til ShAA ideen og den støtte, det giver 
i indsatsen for at videreudvikle organisationen. Derfor er der god grund til at sige tak 
til dem, som har fulgt interessen op ved at tilmelde sig som medlem af ShAA. 
 
Vi håber, at alle holder ved i 2007, hvor opgaven ikke blot er et fastholde og videre-
udvikle ShAA, men også at understøtte dels Bedstemor projektet i Osu dels at finde 
andre former for støtte indsatser, således at ShAA for alvor bliver anerkendt i det 
danske udviklingslandskab.  
 
Det lykkedes at supplere bestyrelsen på Stormødet i november, således vi igen har 
en fuldtallig og aktiv bestyrelse. Nu skal vi i gang med opgaven, første møde bliver i 
slutningen af januar, hvor vi forventer at kunne beslutte strategien for 2007. Vi slutter 
med at ønske alle – medlemmer af ShAA og interesserede i ShAA – et godt årsskifte 
og fortsat god vind i 2007. 
 
Hilsen – ShAA bestyrelsen 
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ShAA-projektet i Osu – Accra - Ghana 
Jeg kan hilse fra Joyce Owusu Agyeman og fortælle, at bedstemødrene og deres 
drenge har det godt. De var sikre på, at de ville få en god jul, da Joyce besøgte dem 
15ende december med den anden donation på 300.000 Cedi til hver bedstemor. Der 
er da heller ikke tvivl om, at denne jul har været anderledes for dem end tidligere, 
netop fordi de har kunnet se frem til at få den støtte, som vi har været i stand til at 
give dem og derved give dem en jul, som de næppe har haft de tidligere år. 
 
Som det vel er alle bekendt, fik vi i oktober måned en bevilling på 5.000 kr. fra 
BUPL’s solidaritetsfond, og hvor der i forbindelse med projektbesøg i Ghana 
(BUPL’s udviklingsprogram for medarbejdere i børnehaver) af BUPL repræsentanter 
i midten af oktober blev overrakt den første donation til de 3 valgte bedstemødre, 
som har påtaget sig ansvaret for nogle af deres børnebørn til trods for, at de er i al-
deren 72 til 85 år. ShAA er på grund af denne bevilling i stand til at støtte Sophia, 
Paulina og Mary med 250.000 Cedi (ca. 165,00 kr.) hver måned. De har taget hen-
holdsvis Benjamin, Bruce og Arnold til sig og sørger for, at de ikke ender på gaden,  
efter at forældrene ikke er der længere – på grund af Aids, eller fordi de er rejst fra 
Ghana for at få arbejde; under alle omstændigheder har de ikke ladet høre fra sig 
siden. 
 
Som omtalt i ShAA-Nyt nr. 3 var vi dengang i gang med at finde ud af, om vi kunne 
komme videre med ideen om at støtte en mindre gruppe bedstemødre med ansvar 
for deres børnebørn i bydelen Osu. Baggrunden for projektet er den ofte helt uover-
skuelige situation, mange bedsteforældre i 3. verden står overfor, når deres børn en-
ten dør på grund af aids relaterede sygdomme eller bare forsvinder for at søge lyk-
ken i et andet land, og hvor børnene pludselig står uden voksne til at tage ansvar for 
dem. En situation alt for mange børn og unge i 3.verden er i. Det er vanskeligt at si-
ge, hvor mange børn og unge det handler om. FN mener, der er over 14 millioner 
forældreløse børn og unge i Afrika syd for Sahara. I Ghana menes det, at der er 
over 50.000 børn og unge i Accra, der ikke har kontakt med forældre eller slet ingen 
har. 
 
På baggrund af at fattigdom, manglende skolegang, manglende sundhed og dårligt 
helbred og ikke mindst HIV / AIDS er der intet tegn på, at den situation vil ændre sig 
bortset fra, at antallet af børn og unge, der er tvunget til at leve deres liv på gaderne 
i bl.a. Accra, i de kommende år vil stige. Det er udgangspunktet for, at bestyrelsen 
besluttede at gå ind i et projekt til støtte for en mindre gruppe ældre bedstemødre, 
og forsøge at skaffe midler til at støtte dem i den tid, de havde ansvaret for deres 
børnebørn. 
 
Det var da også en utroligt glædeligt da vi erfarede at BUPL’s solidaritets fond støt-
tede ideen og gav denne bevilling, således vi kunne komme i gang med projektet. 
Nu er det op til os og medlemmerne af ShAA at finde ud af, hvorledes vi kan sikre en 
fortsættelse af støtte programmet, og hvilke erfaringer, det kan give os i forhold til at 
udvide indsatsten til at omfatte andre dele af vort formål. Bestyrelsen vil på det 
kommende møde i januar drøfte, hvad vi kan sætte i gang både her og nu og på 
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længere sigt. Der er mange muligheder lige fra, at enkelte personer eller lokalgrup-
per tegner sig for en konkret støtte – f.eks. et mindre beløb hver måned – til at gen-
nemføre særlige lokale støtte arrangementer af forskellig karakter, arbejdsplads ind-
samlinger, indsamling af tøj blot for at nævne enkelte muligheder. Det er min opfat-
telse, at der er mange muligheder i et sådant støtteprogram. 
 
Det skal understreges, at omkostningerne ved projektet vil blive betalt af ShAA al-
mindelige driftsmidler hovedsagelig fra kontingenter. 
 
Svend Laursen 
 

 
 
 

Støtte til bedstemødrene 
Vi har allerede modtaget den første støtte udover bevillingen fra BUPL’s solidaritets-
fond, idet et medlem har indbetalt 300,00 til projektet. 
 
 

Fællesmøde i København lørdag 11. november 2006 
Vi afholdt møde på Amager, og 11 ShAA’ere mødte frem. Det fulde referat vil efter 
nytår kunne ses på www.shaa.dk. Her skal kun nævnes de vigtigste diskussioner og 
beslutninger. Efter velkomst, status for ShAA og en billedserie om Osu, Accra disku-
teres fremtiden for ShAA. 
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Udgangspunkt for debatten var, at det er afgørende for ShAA, at vi snarest muligt 
bliver i stand til at mønstre 50 eller flere betalende medlemmer. Dels giver det ret til 
at blive medlem af kredsen af NGO’ere omkring Projektrådgivningen, der er Danidas 
platform for Miniprogrammet, dels giver det adgang til f.eks. at søge projektmidler i 

http://www.shaa.dk/


miniprogrampuljen. Samtidig betyder det en anerkendelse af at være blandt de 
NGO’ere, der beskæftiger sig med udviklingsprojekter, og derved komme ind blandt 
kredsen af disse NGO’ere. 
 
Dernæst var det vigtigt, at vi fik dannet nogle lokale grupper, der bl.a. ville påtage sig 
forskellige former for støtteaktiviteter for Bedstemor-projektet og samtidig medvirke 
til den videre udvikling af ShAA. Vi diskuterede i den forbindelse, at det fra begyn-
delsen ikke var opgaven for ShAA at sende penge til trængende i Afrika, men at 
sende seniorer ud i projektopgaver, og det var vigtigt for os at forsøge at finde en 
kobling mellem det, vi nu har sat i værk og formålene for ShAA. I den forbindelse 
spurgte en deltager, om det var muligt at udsende medlemmer i forbindelse med 
Bedstemor projektet og i så fald hvad kunne de arbejde med? 
 
Det var Svend’s vurdering, at det ikke ville være muligt at knytte udsendte til Bed-
stemødre projektet, som det fungerede her og nu. Men han ville ikke afvise, at en 
videreudvikling af projektet kunne indeholde kort-tids udsendelse af medlemmer. 
Men vi vurderede her og nu, at vi havde behov for et sådant projekt for at komme i 
gang med en aktiv indsats. Svend omtalte, at der synes at være 3 sammenhænge, 
hvor vi ved at indgå aktivt i disse, måske netop i overskuelig fremtid kunne udsende 
medlemmer:  

- udvidelse af bedstemor programmet 
- involvering i udviklingsprojekt med International Børnesolidaritet (IBS) og 

Street Children Academy (SCA) 
- samarbejde med Seniorer Uden Grænser (SUG)  

 
En udvidelse af bedstemor-projektet kunne handle om at tage den tidligere ide op 
om, at BUPL’s pensionistsektion besluttede at indgå i et samarbejde med ShAA om 
en udvidelse af programmet, hvor ShAA var den udførende NGO og BUPL’s pensi-
onist sektion medvirkede ved at være understøttende. Ideen om et samarbejde med 
IBS og SCA er fremme, idet Svend har nævnt overfor dem, at det måske var en ide 
at inddrage ShAA som særlig ressourcegruppe i forbindelse med et muligt IBS pro-
jekt samarbejde med SCA over 2 år. Med hensyn til SUG har vi fået en henvendelse 
om at mødes, hvilket vi vil tage herefter, for så vidt der er stemning for at vi mødes 
med dem. Endelig er der naturligvis en fjerde mulighed, nemlig at vi bliver i stand til 
at ansøge om projekt midler i Danida’s miniprogram, og her vil medlemsressourcer-
ne være ShAA’s afgørende input. Der var enighed om at bestyrelsen arbejder videre 
med alle 4 scenarier. 
 
Bestyrelsen skal på det kommende møde tage stilling til, hvornår i marts og hvor den 
officielle generalforsamling skal afholdes. Som det vil kunne ses af adresselisten på 
sidste side, blev bestyrelsen udvidet med 3.  
 
 

Lidt om min glæde ved at hjælpe fattige, når det gør en forskel. 
Det skal være en rettighed for mennesker, at man har adgang til rent drikkevand og 
lære at læse for derved at blive oplyst om, hvordan man kan undgå sygdomme som 
f.eks. Aids, dårlig mave (diarre) som mange døre af. Mange børn er forældreløse 
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grundet bl.a. disse sygdomme. Vi kan ikke forsvare at små børn, ja børn i det hele 
taget, skal være gadebørn for at overleve på kummerlige vilkår med affaldsmad og 
snavset vand. 
 
Efter 30 år var jeg igen i Afrika. Uhyggeligt – fattigdommen og sulten er der stadig. 
Kun meget få børn har mulighed for at gå i børnehave, hvor de kan lære om hygiej-
ne, og skole hvor de kan lære at læse. Mange bor i palmehytter med deres bedste-
mødre, der er så gamle at de er nødt til at leve af, hvad børnene kan tigge sig frem 
til. Altså måtte jeg gøre noget til selvhjælp. Jeg fik lavet trommer og figurer jeg solgte 
i Danmark, ud af dette er der ca. 600 mennesker, der lever af det og børnene går i 
skole, de har fået en bedre tilværelse i Okurase. 
 
Osu har ikke disse muligheder, det er en af de fattigste landsbyer (læs bydel) i Ac-
cra. Altså må man hjælpe bedstemødrene, så de har mulighed for at børnebørnene 
kan komme i børnehave og senere i skole. Når de kan læse, har de også mulighed 
for uddannelse og arbejde. Det er et meget flittigt folkefærd, der hjælper hinanden 
uden egoisme. Når man ser hvor langt 200 danske kroner kan række og hjælpe til et 
bedre liv, kan man kun blive glad for at give så lille et beløb efter danske forhold. 
 
Hvis dette har din interesse, hvad vi håber det har, kan du tage en ferie i Ghana, bed 
& breakfast, bo hos en Afrikansk familie, min datter og svigersøn har bygget et hus 
til, der er rent vand, badeværelse, el, tv og telefon signal der fungerer. Man kan blive 
hentet i lufthavnene af min svigersøns bror, samt blive kørt til de steder man har lyst 
til at se. Hans kone laver utrolig dejlig mad. Hun er meget proper. På denne måde er 
en ferie billigere end hvis man bor på hotel og meget bedre, når det er Afrikanerne, 
der står for det hele. Selvfølgelig er de engelsksprogede.  
 
Mari-Anne Bryder 
 
 
Kort nyt fra den danske udviklings verden: 
 

3 kendte går fra Tørnæs-projektkonkurrence 
I søndags meddelte konsulent Anna Thygesen, at hun trak sig fra udviklingsministe-
rens projektkonkurrence, hvor kendte skal vælge støtteværdige u-landsprojekter ud.  
Derefter sprang Flemming Østergaard, bestyrelsesformand for Parken, fra, og nu er 
også kongelig balletsolodanser Silja Schandorphs navn taget af hjemmesiden di-
lemma.dk, der har til "formål at inddrage befolkningen i debatten om u-landsbistand", 
skriver Morgenavisen Jyllands-Posten fredag. Flemming Østergaard begrunder af-
budet med manglende tid til projektet, der næste år munder ud i, at 5 af de nu 9 
kendte danskere skal til Afrika for at hjælpe Danida med at udpege udviklingsprojek-
ter. Anna Thygesen, tidligere direktør i Kurt Thorsens spanske selskab og involveret 
i den såkaldte PFA-skandale, har mere personlige grunde bag sit nej. Efter længere 
tids debat i medierne, sagde hun fra overfor det enorme personfokus, som det omdi-
skuterede kendisprojekt har medført. 
 
De 9 tilbageværende kandidater er: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nyhedsbrev nr. 4 - 2006  28. december 2006 
Seniorhænder til Afrika og Asien  www.shaa.dk 5 / 6 



Bjarke Ingels, Arkitekt / Charlotte Bircow, Fitness- og ernæringsekspert / Christian 
Stadil, Ejer af tøjfirmaet Hummel / Jens Veggerby, Galleriejer, tidligere professionel 
cykelrytter / Jon Stephensen, Teaterdirektør / Karen Mukupa, Sangerinde / Martin 
Miehe-Renard, Teaterdirektør og virksomhedsejer / Morten Lindberg, Entertainer, dj, 
sanger m.m. (også kaldet Mr. Fatman) / Timm Vladimir, Skuespiller 
 
Konkurrencen omfatter projekter i Ghana, Kenya, Tanzania, Uganda og Zambia, alle 
danske programsamarbejdslande i Afrika syd for Sahara. 
 
Fra u-lands-nyt dec.2006 
 

Bliv medlem af Seniorhænder til Afrika og Asien! Og være med til 
at gøre en forskel. 
Foreningen har brug for de danske seniorer, der er interesseret i at støtte udsatte 
børn og unge i 3.verden på en anden og mere nærværnende måde, end det ellers er 
tilfældet. Meld dig ind fordi: 
• du gerne vil give en hånd til forældreløse børn i Afrika eller Asien 
• du gerne vil deltage i mobiliseringsarbejdet, i lokale støttegrupper eller lignende 
• du godt kunne tænke dig i kortere eller længere tid at blive direkte involveret i et 

projekt 
 
Du kan sende en mail til enten Svend Laursen eller Niels Toft med oplysning om 
navn, adresse, tlf-nr., mailadresse. Du kan også indbetale kr. 200,00 på giro (kort 
type 73) 82328343 med oplysning om navne og adresse. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
 
Niels Toft (Næstformand/sekretær) 
Rønneparken 22 
4700 Næstved 
Tlf. 55 73 43 55, mob. 26 80 55 43 
Mail: ntoft@stofanet.dk 
 
Find Hansen (Kasserer) 
Rolighedsvej 10A, st.th. 
4300 Holbæk 
Tlf. 59 46 05 02 
Mail: dsl265503@vip.cybercity.dk 
 
Gunver Lerche 
Hjørringvej 27, 3.tv. 
2100 Kbh. Ø 
35267805 
gunverl@hotmail.com 
 

Eva Christensen 
Milnersvej 4, 2 
3400 Hillerød 
evac@compaqnet.dk 
 
 
Susanne Birkvad Petersen 
Worsaaesvej 18 
1972 Frederiksberg 
44949607 
Birkvad.petersen@hotmail.com 
 
Inger Djupdræt pt. Bangladesh  
Strandtoften 2 
4850 Stubbekøbing 
Tlf. 54 44 13 00 
Mail: idjupdraet@stofanet.dk 
 
Niels Bentsen pt. Bangladesh 
Strandtoften 2 
4850 Stubbekøbing 
Tlf. 54 44 13 00 
Mail: nbentsen@stofanet.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ShAA-Nyt er redigeret af 
Svend Laursen 
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