
 

SponsorNyt  

Forår /Sommer 2015 

 

Kære sponsor, 
 

Træerne er sprunget ud og sommeren nærmer sig. Det er derfor blevet tid til at samle op og berette om 
seneste aktiviteter i Periamma. Denne udgave af SponsorNyt byder blandt andet på nyheder om seneste 
spørgeskemaundersøgelse, partnerbesøg i Indien, Kenya og Uganda, nye samarbejdspartnere og en 
opdatering på kommende initiativer i Periamma. 
 

Spørgeskemaundersøgelse 

 

I slutningen af marts måned sendte vi et elektronisk spørgeskema ud til Jer. Vi har modtaget mange 
konstruktive råd og indspark og er meget glade for jeres feedback. Det er vigtigt for os at have Jer med 
i de beslutninger vi tager i Periamma. Vi sætter derfor stor pris på jeres deltagelse og vil gerne benytte 
os af muligheden for at takke for jeres engagement. Vi vil gøre hvad vi kan for at tage Jeres forslag og 
idéer til os. Derudover var det en fornøjelse at se, at langt de fleste af Jer, er glade for jeres sponsorskab, 
det er en enorm motivationsfaktor for os.  
De tre vinderne har fået direkte besked og vil indenfor de næste par dage modtage en lækker gaveæske 
fra SocialFoodies.  
 

 
 

Partnerbesøg i Indien, Kenya og Uganda 

 

Periammas bestyrelse og ansatte har i starten af foråret været på partnerbesøg i Indien, Kenya og 
Uganda. Besøgenes formål var at følge op på samarbejdet med vores lokale partnere, at tilse 
igangværende projekter og at drøfte nye muligheder for fremtiden. 
Besøget har hele vejen igennem været en fantastisk oplevelse for Periamma-teamet. Samarbejdet til 
vores partnere er blevet styrket, og det har været en positiv oplevelse at komme ud og besøge de skoler 
og møde de børn som Periamma støtter og arbejder for. 
Ved vores ankomst til skolerne blev vi mødt af hundredvis af smilende og forventningsfulde børn og der 
herskede ingen tvivl om, at det også var en stor oplevelse for børnene at få besøg fra Danmark. Skolerne 
stod på den anden ende for at underholde med dans, sang og taler, og på flere af skolerne var bestyrelse 
og forældre også dukket op. Alle vores skoler kunne rapportere fremskridt, både hvad angår elevtilgang 



 

men også om forhøjet karaktergennemsnit i forhold til landsplan. Selvom skolebesøgene var præget af 
smil, sang og fremskridt, blev det samtidigt også tydeligt for os, hvorfor vores arbejde er så vigtigt. 
Mange af skolebygningerne er gamle og ramponerede, vandforsyningerne er små og snart står et par af 
skolerne helt uden rent drikkevand. Derudover er der mangel på lokaler og elektricitet, 
undervisningsmaterialer er en mangelvare og kun få skoler har computere til rådighed. Skolebørnene 
kommer fra ekstrem fattigdom og mange af børnene har søskende som familierne ikke har råd til at 
sende i skole. Vi i Periamma ser derfor god grund til at fortsætte samarbejdet, så vi kan hjælpe med at 
sikre skolegang for børn ud i fremtiden. 
 

Oplevelserne fra besøget har ikke kun motiveret os yderligere for at arbejde for børn og unges 
muligheder for læring, det har også været med til at give os nye idéer til fremtidige sponsormuligheder 
og givet grobund for nye bæredygtige projekter i samarbejdslandene.  
 

 
 

Tag et kig på Periammas facebookside, hvis du vil se flere flotte billeder fra vores partnerbesøg! 
 

Nyt samarbejde i Uganda 

 

Under vores partnerbesøg i Uganda, fik vi etableret kontakt til den norske fond, Fontes Foundation. 
Gennem uddannelses- og drikkevandsprojekter har Fontes specialiseret sig i udvikling og opbygning af 
lokale samfund og de har været med til at løfte tusindvis af mennesker ud af fattigdom i de ti år de har 
været aktive i Uganda. Blandt andet laver de spændende projekter i Kampalas slumområder, hvor de 
hjælper med at få unge ud af fattigdom. Et af deres projekter sætter fokus på at hjælpe unge enlige 
mødre med at blive selvfinansieret gennem mikrofinansprojekter. Gennem målrettede workshops og 
rådgivning får kvinderne redskaber til at starte deres egen forretning op. I samarbejde med Periamma 
er Fontes Foundation nu gået i gang med at sætte et mikrofinansprojekt op, med det formål at støtte 



 

kvinderne til opstart af egen virksomhed, på baggrund af den uddannelse de modtager gennem 
Fontes. Kvinderne inddeles i lånegrupper, så de kan støtte hinanden og optimere chancerne for 
tilbagebetaling af lånene. Periammas rolle i  projektet er først og fremmest at bidrage med ressourcer 
og knowhow, blandt andet fra vores erfaringer med mikrofinansprojekter i Indien. Vi vil også arbejde 
på, at skaffe den fornødne kapital, til at få projektet godt fra start. Hvis du ønsker at være med til at 
give unge mennesker chancen for at leve et værdigt liv, så vil du som virksomhed eller privat person 
fremover have mulighed for at støtte eller investere i unge arbejdsløse og unge enlige mødre i 
Uganda.   
 

Ønsker du at høre mere om muligheder for investering eller støtteordning er du velkommen til at 
kontakte os per e-mail til info@periamma.org eller per telefon i vores åbningstid om mandagen. 
 

Ny hjemmeside 

 

Som I måske har bemærket, har vi i den seneste tid haft problemer med vores Periamma-hjemmeside. 
Mens vi arbejder på at få en ny side op at køre, kan i besøge vores midlertidige side. Den nye 
hjemmeside vil være fyldt med inspirerende billeder og give dig et bedre indblik i hvad Periamma laver 
og hvad vi står for som organisation. Vi glæder os til at viser jer den! 
 

 
 

Periamma insight 
 

Vores fundraiser Sofie Thordal Trærup har valgt at gå selvstændig og stopper derfor i Periamma pr. 1. 
juni. Vi har været heldige at få nye frivillige med ombord og byder dem varmt velkommen i Periamma.  
 

Som altid, vil vi takke alle for jeres støtte. Vi i Periamma-teamet ønsker jer desuden alle en god 
sommer. 
 

Periamma-teamet     
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