
                                             

 

SponsorNyt  

Sommer 2014 

 

Kære sponsor. 

I denne udgave af sponsornyt kan du læse om vores nye hjemmeside og den retning Periamma bevæger sig 

i lige nu, opdatering i forhold til betalingsservice og den måde vi fremover vil lave opkrævninger, om 

opstarten af vores mikrolånsprojekt i Indien, samt en lille solstrålehistorie fra Uganda.  

 

Periammas nye hjemmeside 

Vores nye hjemmeside har været længe undervejs, men nu er den her endelig. Adressen er som altid 

www.periamma.org. Ønsket med den nye side er, at det skal være klart hvilken retning Periamma bevæger 

sig i, men stadig give plads til vores grundlag – nemlig vores fadderskab og samarbejdet med Partner-

organisationerne i Kenya, Uganda, Thailand og Indien.  

Når du først åbner hjemmesiden vil du opdage, at den som udgangspunkt er på engelsk. Det skyldes, at 

siden også bruges af vores ikke-danske samarbejdspartnere, og desuden også henvender sig til vores støtter 

i udlandet. Men bare rolig, hele siden er tilgængelig på dansk – du skal bare klikke på det danske flag i højre 

hjørne.  

 

På forsiden vil du blive mødt af et slideshow, der viser nogle af de måder, hvorpå man kan være med til at 

skabe udvikling i vores partner-områder. Under punktet ’for medlemmer’ kan vores faddere desuden finde 

vigtige nyheder, relevante dokumenter, samt svar på de mest almindelige spørgsmål. 

Sådan en hjemmeside bliver selvfølgelig aldrig helt færdig; henover efteråret vil der vil komme nye 

funktioner på siden, muligheder for at donere direkte til enkelte sager, flere spændende beskrivelser til 

projektmappen, samt historier fra vores partnere i Afrika og Asien.   

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til siden, vil vi meget gerne høre din feedback, via mail til 

info@periamma.org, eller per telefon 2870 8888 (mandage 17-19). 

http://www.periamma.org/
mailto:info@periamma.org


                                             

 

 

Sisterhood Foundation fundraiser til fordel for kvinder i Indien 

I 2013 indgik Periamma en samarbejdsaftale med netværket ’Sisterhood Foundation’, om at skabe 

fundraising events med det formål, at støtte kvinder i Indien til et uafhængigt liv, de kan være stolte af.  

 

I Maj måned startede de første projekter op, som 

følge af en velgørendheds-auktion i samarbejde 

med Bruun Rasmussen Auktioner – der indbragte 

intet mindre end 80.000 kroner til formålet.  

I alt støtter fonden nu 9 selvhjælpsgrupper 

bestående af 41 kvinder. Pengene er doneret 

gennem vores mikrolånsprojekt, som du kan læse 

mere om på vores nye hjemmeside. 

 

 

 

Målet er, at pengene der bliver tilbagebetalt over de 

næste 2 år, skal geninvesteres i nye selvhjælps-

grupper, således at donationen fortsætter med at 

arbejde i lang tid fremover. 

Hvis du synes, at det lyder spændende at lave et 

fundraising projekt hører vi meget gerne fra dig, så 

kan sammen drøfte mulighederne og formålet.  

 

 

Fremover vil det også være muligt at lave mindre donationer til de indiske kvinders selvhjælpsgrupper 

gennem Periamma. Ved at støtte kvinderne til økonomisk uafhængighed er man med til at yde virkelig 

langsigtet hjælp. Kvinderne får muligheden for selv at drive husholdning, at betale for sine børns skolegang, 

og i det hele taget for at få et liv med flere muligheder. 



                                             

 

 

Din hjælp støtter også børns drømme 

Formålet med Periammas arbejde er at åbne en fremtid med muligheder for vores skolebørn. Men når man 

ser billeder og hører historier i nyhederne fra fattige områder, kan det være svært at se de muligheder.  

I fattige familier som denne lille fyrs, er det reglen 

nærmere end undtagelsen, at børn deltager i hjemmets 

arbejde så snart de er store nok til at gå og tale. For de 

børn der ikke kommer i skole, men bliver holdt hjemme 

som arbejdskraft, tegner fremtiden sig oftest således:  

Piger tager sig af husarbejdet hos familien indtil de er 

giftemodne, hvorefter de tager sig af husarbejdet for 

deres mand.  

For drengene ser det ikke meget bedre ud. De kommer 

hurtigt til at være fast arbejdskraft i marken, indtil de er 

gamle nok til selv at stifte familie.  

Når man ikke går i skole og lærer noget om verden og 

bliver inspireret, men i stedet bliver en del af 

husholdningen fra man er ganske lille, så bliver ens 

forestillinger ligeledes begrænset til det man ser og 

oplever i hverdagen. Derfor er der stor fare for at 

mønsteret gentager sig.  

 

Hvis familien i stedet får støtte til at 

sende barnet i skole, så begynder 

mulighederne lige så stille at åbne 

sig, og barnet bliver i højere grad 

klædt på til at vælge sin fremtid selv.  

Her til højre kan man læse vores hvad 

et af vores skolebørn i Uganda 

drømmer om at opnå med sit liv -  og 

her er det tilladt at være ambitiøs. 

Ens drømme er kun begrænset af det 

man kender til. Og du, kære fadder, 

er med til at give dit sponsorbarn 

evnen til at drømme stort, mens du 

samtidig sikrer, at barnet har 

færdighederne til at opnå sine 

drømme. 



                                             

 

 

Betalingsservice 

Overgangen til betalingsservice er godt i gang, og det kan allerede mærkes nu, at fejlene i forbindelse med 

opkrævninger bliver færre og administrationen lettet. Ud over den formindskede administrative byrde, giver 

automatiseringen af systemet os også det store fordel, at bogholderiet er fult opdateret fra dag til dag, og vi 

derfor kan være mere effektive i brugen af vores ressourcer. 

Fremover vil opkrævningerne altid ske gennem Nets, medmindre andet er aftalt personligt.  

I skemaet her kan du se hvornår du kan forvente en opkrævning fremover: 

Frekvens 1. Opkrævning 2. Opkrævning 3. Opkrævning 4. Opkrævning 

Årlig 1. Januar    

Halvårlig 1. Januar 1. Juli   

Kvartalsvis 1. Januar 1. April 1. Juli 1. Oktober 

 

I Juli måned skulle de faddere og støttemedlemmer, der har afventet en opkrævning for 2014 gerne 

modtage en sådan fra Nets. Vi har gjort os umage for at undgå fejl, men systemer kan jo drille, og skulle der 

alligevel vise sig fejl i opkrævningen, må i endelig kontakte os.  

De sponsorer der allerede har betalt i år vil i løbet af efteråret blive kontaktet angående muligheden for 

fremtidig betaling via betalingsservice.  

 

 

 

 

 

 

Som altid, vil hele Periamma-teamet gerne takke dig for din støtte til vores arbejde. Uden vores faddere og 
andre sponsorer ville det ikke være muligt at gøre så stor en forskel for børnene på vores skoler i Afrika og 
Asien.  

Med venlig hilsen, 

Periamma-teamet   
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