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Kære sponsor, 

Mens træernes blade skifter farve og markerer at efteråret er over os, vil vi berette om de seneste 
aktiviteter i Periamma. Det er også den tid på året, hvor vi forbereder os på de årlige (jule)fester på 
vores skoler. 
 
 

Julefest og -gaver til sponsorbørn 

Den årlige fest omkring årsskiftet er en begivenhed, der altid er garanteret at sprede glæde for 
sponsorbørnene i Kenya, Thailand og Uganda. Såvel fordi festen er et højdepunkt, som for det helt 
særlige ved at modtage en gave.  
 
Festen er kun mulig fordi vore kære sponsorer i Danmark vælger at give et bidrag, og derfor har du 
selvfølgelig, ligesom de foregående år, mulighed for at give et ekstra bidrag. De første 100 kr. af dit 
bidrag går til afholdelse af festen, alt ud over går til gaver til børnene. 

Det er ikke alle vores 
sponsorbørn der holder jul. 
Derfor holder alle vores 
partnerorganisationer en 
fest med børnene i fokus. 
Derved kommer det alle til 
glæde.  
 
I Thailand holdes festen i 
januar på den national 
børnedag, en dag hvor børn 
bliver fejret og får gaver. 
Dagen blev fejret med 
teater, dans, sang, spil og 
masser af mad og drikke til 
børnene. ICR sørger for 
præmier til forskellige 
konkurrencer og delte 

samtidig over tusinde gavepakker ud til børn på de tretten skoler, organisationen støtter. 
Gavepakkerne er af en praktisk karakter og indeholdt tandpasta, sæbe, tandbørste, håndklæde og 
andre ting til at sikre børnenes personlige hygiejne. 
 
Du kan indbetale dit julegavebidrag på Periammas kontonummer, som du finder nederst på sidste 
side i dette SponsorNyt. Det er blot vigtigt, at du laver indbetalingen som en særskilt betaling, og at 
du ved betaling skriver både dit navn/sponsornummer og 'Julegave' i meddelelsesfeltet. 
Julegavebidrag bedes indbetalt senest d. 1/11-2015. 



 

Nyt fra Thailand 
Det thailandske skoleår slutter i marts og i år blev 16 børn af vores børn færdige med grundskolen. 
Derudover har vi oplevet den glæde at der blandt de børn der har modtaget støtte fra faddere 
gennem Periamma, i år var to af vores thailandske piger der blev færdige med deres 
voksenuddannelser. De to piger er blevet støttet af deres faddere siden grundskolen og kan nu 
præsentere sig selv som henholdsvis 
sygeplejerske og universitetsuddannet 
lærer. En dejlig historie der viser hvor vigtig 
den sponsorstøtte I faddere yder til jeres 
sponsorbørn er, for børnenes fremtid. 
Børnene vendte tilbage til skolen i starten 
af maj, efter to måneders sommerferie. 
ICR tog ved skolestart ud og besøgte alle 
vores skoler for at udlevere materialer til 
børnene til brug i dette skoleår. De besøgte 
ved samme lejlighed børnenes forældre 
for at høre, hvordan de følger med i og 
oplever deres børns skolegang. Dermed 
kan de sikre at børn med problemer bliver 
taget hånd om. 
 
Vores samarbejdsorganisation i Thailand, ICR, har over det sidste år iværksat forskellige tiltag for at 
yde en ekstra indsats for børnene på de skoler, Periamma støtter. Et større fokusområde har det 
sidste år været at sikre en styrkelse af engelskundervisningen for 1 – 3 klasse. Derudover har ICR 
også arbejdet med at efteruddanne lærerne. 

Fra Thailand, børnene og ICR skal lyde den afsluttende hilsen “ Kho kabkhun Than Thi Hai Kwamrak 
lae Karuna” – Tak fordi I giver os jeres kærlighed og omsorg. 
 

Historier fra Uganda 
Fra Uganda har vi også modtaget en række historier om børnenes liv og aktiviteter på ABC Children's 
Aid skole. 

Som en del af skoleårets gang er der blevet valgt nye 
præfekter blandt eleverne. Præfekterne har ansvar 
for forskellige aktiviteter; der er blandt andet en 
præfekt med ansvar for at eleverne møder til tiden 
og en med ansvar for underholdning aktiviteter. Der 
er en række andre præfekter som alle har hver 
deres ansvarsområde. Den fredelige udveksling 
eleverne iblandt af det dokument, der angiver at 
man er præfekt, er med til at fremme en forståelse 
af bevægelser i magtstrukturer og demokratiske 
spilleregler. Præfektpositionen er en mulighed for 
at prøve at have ansvar før man kommer ud i den 
virkelige verden. 



 

To piger fra skolen har desuden deltaget i en række konferencer om lederskab. Konferencerne skal 
være med til at fremme kvinders deltagelse i lederpositioner i Uganda. Pigerne har efter 
konferencerne undervist andre piger på ABC i hvad de har lært. 

I løbet af foråret har der været sportsdag på skolen. 
Der blev gennemført en række forskellige 
sportsaktiviteter, men de primære aktiviteter er 
fodbold for drenge og netball for pigerne. Netball er 
en form for basketball hvor der ikke er en plade bag 
ved kurven, hvorfor man skal ramme meget præcist. 
Sportsdagen blev fulgt op med en grillfest. 

Skolen har i år startet tre klubber for børnene der 
fokuserer på de kreative fag. En kunst, en drama og en 
musikklub skal give børnene mulighed for at aktivere 
deres kreative ideer. Kunstklubben har holdt en 
udstilling, hvor børnene kunne vise deres kunst frem 
for resten af skolen, forældre og andre interesserede i lokalsamfundet.  

Børnene har også været på ekskursion til en stor 
landbrugsudstilling. Da der stadig er rigtig mange 
mennesker i Uganda der arbejder i landbruget er det vigtigt 
for de unge at få en forståelse af at det også er muligt at 
skabe sig en produktiv karriere i landbruget. 

Fra ABC Children's Aid sender de også en fortælling om to 
unge -  en ung kvinde og en ung mand - der har startet en 
IT-virksomhed efter endt skolegang. Virksomheden hedder 
Sky Hi Technology Projects og arbejder med 
hjemmesidedesign og computernetværk. Virksomheden er 
et godt eksempel på at de unge i Afrika har mange af de 
samme interesser og jobambitioner som i Danmark, og at 
der også er muligheder for at gennemføre deres drømme. 

 

Gandhis ven – en bog om kvinden som lægger navn til Periamma 
Periamma har sit navn fra den danske kvinde Anne Marie Petersen, der 
arbejdede med uddannelse af piger i Indien fra 1912 til sin død i 1951. Anne 
Marie Petersen blev kaldt Periamma, der betyder Store Moder. Tine 
Elisabeth Larsen fra Dansk–Indisk Børnehjælp har skrevet en bog om Anne 
Marie Petersens liv der hedder `Ghandis ven - Om at følge sin egen vej, sine 
drømme og sit mål´. Hvis der er nogen der skulle have lyst til at vide lidt mere 
om kvinden der inspirerede vores bestyrelsesformand Ole til at starte 
Periamma, giver bogen et spændende indblik i en dansk kvindes liv i en 
omvæltningens tid i Indien. 
 



 

Det Arnstedtske Familiefond 
Periamma har modtaget en donation fra Det Arnstedske Familiefond på 20.000 kr. Pengene skal 
bruges til at renovere IT-lokalerne på Oterit skole i Kenya. Projektet er allerede i gang og forventes 
afsluttet i slutningen af november. 

 

Vindere af spørgeskema konkurrencen 
I forbindelse med det spørgeskema vi sendte ud tilbage i 
marts, er der blevet trukket lod blandt besvarelserne om 
tre gaveæsker fra vores samarbejdspartner Social Foodies. 
Æskerne er nu blevet afleveret. På billedet ser vi en af de 
glade vindere med sin gevinst, sammen med vores 
tidligere fundraiser Sofie. 
 

Nyt om Periamma 
Ved Periammas generalforsamling den 26. maj besluttede 
Palle Linaa Pedersen at stoppe som bestyrelsesmedlem. 
Han havde fået for travlt med arbejde og familie til at han 
synes han kunne lægge tilstrækkeligt tid og engagement i 
Periamma til at fortsætte. I hans sted blev Charlotte Weiss 

valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Charlotte arbejder for Microsoft, og er en af de bærende 
kræfter omkring vores fælles projekt i Indien. 

Som ny fundraiser og sponsorprojektansvarlig er Claus Hedegaard-Jensen blevet ansat fra den 1. 
juni. Han afløser Sofie Thordal Trærup der stoppede ved udgangen af maj. Sofie er stadig tilknyttet 
Periamma som frivillig og som samarbejdspartner gennem sin NGO, Global Connection, der hjælper 
med at sende frivillige ud på Periammas partnerprojekter i Afrika og Asien. 

På kontoret sidder også for tiden Aina Friis Evensen. Hun er arbejdsledig og er hos os på et 4 ugers 
virksomhedspraktikforløb, hvor hun primært skal lave skriftligt materiale til hjemmesiden, og 
bidrage til strukturering af kommunikationsveje og kommunikationsmåder internt i foreningen.   
 
Til sidst vil vi gerne opfordre til at det gode ord om Periamma spredes, så vi kan få nye faddere og 
støttemedlemmer. Al omtale værdsættes, og skulle man være på Facebook kan man også gå ind og 
`like´ Periamma. 
 
Som altid, vil vi takke alle for jeres støtte. 
 
 
Periamma-teamet 
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