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Periamma er en organisation der fokuserer på uddannelse og indkomstgenererende aktiviteter for fattige 

og udsatte befolkningsgrupper i Østafrika og Asien. Organisationen blev dannet i 2010, efter forbillede af 

den danske missionær Anne Marie Pedersen, der i 1910erne drog til Indien og samen med Mahatma 

Gandhi startede en kostskole for piger fra fattige kår. Skolen blev under hendes virke udvidet til også at 

indbefatte et lærerseminarium for kvinder, og huser i dag ca. 2.500 elever. I 2012 overtog Periamma alle 

aktiviteter fra Interaid, en fadderskabsorganisation, der siden 1986 havde drevet projekter i Kenya, Thailand 

og Uganda. Alle disse aktiviteter drives fortsat i Periamma i dag, hvor organisationen tæller ca. 300 

medlemmer, en række virksomhedssponsorater, flere frivillige, en bestyrelse på 5, samt et sekretariat på ½ 

medarbejder. 

 

Vi arbejder med adgang til uddannelse og forbedring af kvaliteten af uddannelse, entreprenørskab og 

hjælp til selvhjælp, og for lige muligheder for alle, på tværs af skel. 

Dette arbejde indbefatter såvel støtte til formel uddannelse for de, der er i fare for et liv helt uden for 

uddannelsessystemet, over projekter der fokuserer på life-skills og entreprenørskab, f.eks. gennem 

lærlingepladser og entreprenør-workshops, til projekter der skal sikre adgang til finansielle services for de, 

der ellers bliver bremset i deres udvikling på grund af mangel på ressourcer. 

 

Siden Periamma blev dannet har det været en grundsten i organisationens arbejde, at vi ikke arbejder 

alene, men inddrager så mange interessenter som muligt. Det er fordi vi er overbevist om, at 

partnerskaber er den bedste måde at tage højde for så mange faktorer som muligt, og fordi vi på den 

måde kan trække på ekspertise indenfor en lang række felter, hver gang vi skaber et nyt projekt. Vi 

arbejder således med stakeholders fra NGO-branchen, virksomheder, offentlige myndigheder, og 

individer, der gerne vil gøre en forskel. 

 

I Kenya samarbejder vi med organisationen Help Mission Development Services (HMDS), et samarbejde 

der strækker sig tilbage til 1996, i tiden hvor projekterne hørte under Interaid. Sammen med HMDS driver 

vi vores fadderskabsprogram, adskillige uddannelsesprojekter i grundskole, gymnasium og polytekniske 

skoler, et entreprenørskabsprojekt, der giver folk mulighed for at starte som selvstændige, et projekt om 

Civic education i forbindelse med det verserende præsidentvalg, og meget mere. 
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