
                                             

 

SponsorNyt  

Vinter 2013/14 

 

Kære sponsor. 

 

I denne udgave af sponsornyt kan du læse om nogle af vores spændende samarbejde med Microsoft 

Danmark. Desuden kan du læse om hvad der venter forude, i 2014 – fadder-rejser, ny hjemmeside og et 

nyt mikrofinans-projekt i Thailand.  

 

Samarbejde med Microsoft 

I Periamma har vi nu et stykke tid arbejdet på at engagere danske virksomheder i vores arbejde. Mange af 

jer husker måske historien fra sponsornyt fra Juni, 2013, om det nye teknologi-center på vores skole Seva 

Mandir i Indien, hvor Microsoft og Lego donerede hhv. computere og legoklodser. Efterfølgende tog vi hul 

på vores første projekt i hvad vi kalder  ’Periamma  Engage’. Vi er stolte over at have indgået et tæt 

samarbejde med Microsoft Danmark vedrørende teknologitræning af lærere og elever på vores skole i 

Indien. Tanken bag Periamma Engage er, at løfte vores arbejde på skolerne i Afrika og Asien, samtidig med, 

at sponsorer får muligheden for at engagere sig i arbejdet og på den måde opleve glæden ved at gøre en 

forskel. 

Projektet har fra starten udviklet sig i tæt 

samspil mellem Microsoft Danmark, og flere 

fra Periammas bestyrelse. Over sommeren og 

efteråret har vi sammen udviklet et 

træningsforløb for såvel lærere som elever i 

tilknytning til det etablerede teknologicenter. 

It-træningen forløb over 14 dage i efteråret 

hvor medarbejdere fra Microsoft Danmark og 

Microsoft Indien var i Porto Novo. 1400 elever 

samt lærer-staben på skolen var igennem 

kurset, der siden har  indgået som en fast del 

af skolens undervisning. 

 

 

Samarbejdet mellem Periamma og Microsoft er et fantastisk eksempel på et strategisk samarbejde, der er 

til stor glæde og succes for alle de involverede parter – børnene på skolen i Indien, Periamma og Microsoft - 

en ren win-win-win-situation! 

 

Ved at følge nedstående links kan du læse og se mere om projektet; 

Artikel i Djøfbladet (gå til side 22-23): http://aparte.ipapercms.dk/Djoefbladet/2014/02/ 

Youtube-video fra Microsoft: http://www.youtube.com/watch?v=JRLgaGih4Iw&feature=youtu.be 

to artikler om projektet fra Indiske aviser: 

http://epaper.newindianexpress.com/187440/The-New-Indian-Express-Villupuram/20112013#page/2/3 

http://www.deccanchronicle.com/131121/news-current-affairs/article/microsoft-tutors-seva-mandir-

students 

http://aparte.ipapercms.dk/Djoefbladet/2014/02/
http://www.youtube.com/watch?v=JRLgaGih4Iw&feature=youtu.be
http://epaper.newindianexpress.com/187440/The-New-Indian-Express-Villupuram/20112013#page/2/3


                                             

 

 

Indtryk fra Thailand 

 

I November besøgte Periammas bestyrelsesformand Ole Høyer skolerne i Thailand, og her kan du læse det 

indtryk turen gjorde på Ole.  

 

”Det var helt fantastisk at se – her gør vi virkelig en forskel! Niveauet på skolerne er højt og jeg er sikker på, 

at børnene får større muligheder i livet med den uddannelse Periammas sponsorer er med til at sikre.”  

 

De økonomiske omstændigheder i vores skoleområder gør, at 80 % af forældrene er tvunget til at forlade 

områderne og søge mod byerne hvor der er bedre økonomiske muligheder. Det vil sige, at de fleste af vores 

skolebørn bor hos slægtninge. I 2014 vil vi derfor gerne starte et mikrofinans-projekt, hvor 10 forældrepar 

kan danne en lånegruppe og starte økonomiske aktiviteter i lokalområdet, så børnene kan beholde deres 

forældre hjemme. Hvis du, kære sponsor, har ideer eller andet input til dette projekt hører vi meget gerne 

tilbage.  

 

Carsten Carlstedt, vores frivillige i Thailand arbejder stadig ufortrødent videre for at fremme Periammas sag. 

Senest  er det lykkes at få en artikel i ScanAsia, et magasin for Skandinaver i Sydøstasien. Artikler som denne 

vil forhåbentlig være med til at øge kendskabet til Periamma og det gode arbejde vi støtter med vores 

sponsorers hjælp. Læs selv artiklen på dette link (side 22-23); 

http://issuu.com/scandasia/docs/sthmag131000s?e=1390318/5163028 

 

 

 

Periamma udvider sit sponsorprogram 

 

Det sker jo desværre af og til, at en fadder må stoppe sit sponsorat. Det barn der mister sin sponsor, står til 

at måtte forlade skolen. Vi bestræber os altid på at finde en ny fadder til barnet, men det er ikke altid det 

lykkes, og vi må som følge slippe barnet. Derfor er vores ambition fremover at have en pulje af børn der 

bliver sponsoreret via flere mindre donationer. Vi håber meget, at dette kan hjælpe os med at finde flere 

sponsorer, men vi modtager selvfølgelig altid gerne ekstra donationer til dette formål. Under alle 

omstændigheder håber vi, at I sponsorer vil have os i tankerne, hvis I kender nogen, som kunne tænke sig at 

støtte et barns skolegang gennem Periamma. 

 

Det er også muligt som virksomhed, forening eller privatperson at lave særlige sponsorater til vores skoler i 

Kenya og Thailand. Vi har på disse skoler flere hundrede børn, som ikke har behov for sponsoreret 

skolegang, men som vi ønsker at støtte med det mest basale som bøger, kladdehæfter, blyanter, medicin og 

sportsudstyr. Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne. Alle henvendelser om sponsorater eller 

støttemedlemskab kan ske per e-mail til info@periamma.org eller per telefon i vores åbningstid om 

mandagen. 

 

 

 

http://issuu.com/scandasia/docs/sthmag131000s?e=1390318/5163028


                                             

 

Andre Periamma-nyheder 

 

Nu er vores betalingsservice ordning så småt ved at være på plads, og vi håber meget på, at alle vores kære 

sponsorer vil benytte sig af ordningen. For at minimere risikoen for fejl, tager vi processen i små portioner - i 

vil i løbet af året blive kontaktet direkte med yderligere information.   

 

Som nogle af jer måske har bemærket, er det et stykke tid siden vores hjemmeside sidst blev opdateret. 

Dette skyldes, at vi længe har arbejdet på at få en ny side op at stå, der bedre skal reflektere Periamma og 

de muligheder der er for at støtte udvikling gennem organisationen. Siden skulle gerne være oppe inden 

næste nyhedsbrev rammer jeres inbox/postkasse i foråret. 

 

Det har altid været en mulighed for vores sponsorer, at rejse ud og se vores skoler og besøge deres 

sponsorbarn. Alle der har prøvet det kan bevidne, at sådan en tur er en oplevelse for livet – en oplevelse vi 

synes alle skal have chancen for at få. En rejse til 

vores skoler i Uganda, Kenya eller Thailand er bare 

ikke så nem at bestille som en tur til Gran Canaria – 

derfor vil vi nui Periamma, som et led i vores Engage-

program, tilbyde at organisere fadder-rejser. 

Hvorvidt en tur bliver til virkelighed afhænger af 

interessen fra vores faddere.  

 

Hvis du synes at en fadder-rejse lyder spændende 

hører vi meget gerne tilbage – så tøv ikke med at 

skrive til info@periamma.org, eller ring til 28708888 

mandag mellem 17-19.  

 

 

 

 
 

 
 
 
Som altid, vil Periamma-teamet takke alle for jeres støtte til vores arbejde. Uden jer havde 
vi ikke kunnet gøre denne forskel for børnene i Afrika og Asien i 2013! Vi i Periamma ser frem til alt det nye, 

og til at fortsætte det gode arbejde i det kommende år.  

 

Periamma-teamet   

 

Website: www.periamma.org                                Cvr nr. 34438781 

E-mail: info@periamma.org                       c/o: The HUB Copenhagen         Danske Bank 

Telefon: +45 2870 8888                              Nørrebrogade 52C, 2.tv.         Reg. nr: 3574 

Telefontid: Mandag kl. 17-19                     2200 København N         Kontonummer: 10678668 


