
 

 

 

 

Afdelingens Internationale Aktiviteter – beretning ved 

generalforsamling 23.2.2016 

 

 1.Venskabsprojekt Nepal 2015  

Røde Kors Ringkøbing støttede i 2015 venskabsprojektet i Nepal med 5.000 kr. 

Siden 2012 har vi samarbejdet om at skabe modstandsdygtige lokalsamfund i 

Lamjung og Tanahun distrikterne under titlen CORE.  
Projektet har fokus på katastrofe- forebyggelse og sundhed. De projektansatte 

har kortlagt udfordringerne for hver enkelt landsby, udarbejdet en analyse og 

lagt en plan for de udvalgte landsbyer, hvor behovet og risikoen for nye 

katastrofer var størst.  

Efter jordskælvene har Røde Kors støttet genopbygningen af hjemmene i disse 

landsbyer. Målet er at hjælpe 2.000 familier med genopbygning af midlertidige 

huse. Hver familie vil modtage 19 blikplader, et værktøjssæt, samt et 

køkkensæt og to tæpper.  

Når genopbygningen efter jordskælvet er overstået, vil Dansk Røde Kors stadig 

være aktivt til stede i Nepal og fortsætte det arbejde, som vi havde planlagt i 

CORE projektet, og sammen med Nepal Røde Kors identificere nye behov og 

udfordringer, vi kan hjælpe med at løse.  

2. Venskabsprojekt Malawi 2015  

Røde Kors Ringkøbing støttede i 2015 venskabsprojektet i Malawi med 5.000 

kr. 

I det nuværende projekt i Malawi er 300 frivillige grundstenen. De frivillige har 

gennem årene fået kurser i folkesundhed og formidling, og de er det vigtige 

bindeled til hvert eneste hjem og i særdeleshed de mest sårbare familier i 

indsats området.  

For at lokale kræfter selv kan løfte opgaverne i fremtiden, er der særlig fokus 

på at støtte de 17 Røde Kors afdelinger i distrikterne med bestyrelsesudvikling 

og indtægtsgivende virksomhed.  

Det vil bl.a. ske gennem bestyrelseskurser og kapacitetsopbygning af de 

enkelte tillidsposter som f.eks. regnskabsføreren.  

Malawi er et af verdens fattigste lande, og behovet for hjælp er stort. Derfor 

fortsætter Dansk Røde Kors også samarbejdet med Malawi Røde Kors og er i 

øjeblikket i gang med at drøfte, i hvilke distrikter vi skal hjælpe samt hvilken 

form for hjælp, der er mest behov for.  

Fadderskabsprojektet ”Barnelandet” forbliver også i Malawi, så børnene kan 

fuldføre deres skolegang, og andre børn får en tilsvarende mulighed i det nye 

projektområde.  

3. Barnelandet – Røde Kors fadder 

Vi hjælper også de fattigste og mest sårbare børn i Malawi gennem 

”Barnelandet”. Langt de fleste er forældreløse, dvs. de har mistet en eller 

begge forældre. Forældrene er ofte døde af aids. Vi støtter ikke blot et enkelt 

barn, men hele søskendeflokken samt lokalsamfundet omkring børnene. Det  



 

 

 

giver nemlig de bedste muligheder og opvækstbetingelser for de forældreløse 

 børn, at de kan blive i deres vante nærmiljø, når de mister deres forældre.

I 2014 har vi udvidet støtten til næsten dobbelt så mange børn i grundskolen. 

Vi har blandt andet også bygget nye børnehaver og repareret og bygget nye 

skoletoiletter. Ligesom vi i år også har investeret i solcellelamper til alle 

gymnasieeleverne i de to distrikter i Zomba og Karonga, hvor vi arbejder. 

Røde Kors Ringkøbing støttede ”Barnelandet med 1560 kr. i 2015 


