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Kære medlemmer,  
 
En lille sommerhilsen herfra Global Hope Denmark – og opdatering på nogle af de ting, 
som vi har gang i for tiden. I lørdags sendte vi søstrene Bækgaard, som begge sidder i 
foreningens bestyrelse, til Kenya. Betalt af egen lomme, rejser de til Kenya for at besøge 
gadedrengehjemmet, Global Hope Rescue and Rehabilitation Center, som vi støtter og 
samarbejder med – samt for at se og følge op på de projekter, som vi har været en stor del 
af heriblandt det stykke land, som blev købt i efteråret, og det nyeste er vandboringen, 
som netop er blevet etableret på den nyerhvervede byggegrund.  
 
Trods det noget overskyede og kolde vejr (15-20oC), melder vi alt godt fra Kenya. 
Drengene trives og de passer skolegangen på deres respektive skoler – det skal lige 
nævnes at grundet corona, så er hele skoleåret blevet skubbet og deres ferier bliver 
betydelig afkortet, så de kan indhente alt det, som de tabte sidste år, hvor skolerne var 
lukket fra marts-december. Der er kommet en del nye drenge til inden for det sidste års tid 
(også grundet corona) – så vi har nogle nye ansigter at lære at kende. Første dagen blev 
brugt på at besøge byggegrunden, hvor det nye hjem skal bygges. Det var rart og meget 
givende, at se grunden med egne øjne – noget som vi jo egentlig indtil nu blot har set på 
billeder og video. Der er også blevet afholdt et fysisk møde med Joseph, Kim og Sungura 
– nogle af Josephs meget tætte samarbejdsparter i Kenya – angående hele projekt ”nyt 
hjem”.  

 
Arbejdet med vandboringen blev påbegyndt i starten af juni-måned og stod færdigt efter et 
par uger. Global Hope Denmark har finansieret vandboringen gennem bevillinger fra 
diverse Y’s Men Clubber hele landet over, en indsamlingsaften på Det Kristne Gymnasium 
i Ringkøbing og penge genereret ved pantindsamling i Vorgod-Barde.  
Vi blev for efterhånden et godt stykke tid siden kontaktet af elevrådet på KG, som ønskede 
at afholde en indsamlingsaften. De havde bestemt at pengene skulle gå til vores arbejde i 
Kenya – her udvalgte vi vandboringsprojektet til dem. På aftenen fik eleverne indsamlet 
35.750 kr.! Et beløb, som vi er meget taknemmelige for at modtage.  
Blandt Y’s Men bevillingerne har vi modtaget alt mellem 1.000-25.000 kr. – og her kan 
fremhæves en større bevilling på 25.000 kr. fra Marselisborg Y’s Men Club, som vi 
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naturligvis var meget beærede over at 
modtage. Vi blev inviteret til uddelingsfest, 
hvor vi blandt andre anerkendelsesværdige 
projekter fik overrakt den flotte bevilling. Til 
efteråret skal vi besøge nogle af de Y’s Men 
Clubber, som har doneret penge til 
vandboringsprojektet, for at fortælle dem om 
vores arbejde. Hermed kan de se, hvad 
netop deres donation har været med til at 
muliggøre.  
 
Næst skridt på grunden, som vi på nuværende tidspunkt arbejder på, er at få bygget et lille 
midlertidigt hus samt indhente budget for en omkransende mur. I det midlertidige hus skal 
et par af drengene bo, så de kan holde øje med og passe på grunden. Dette er absolut en 
nødvendighed i et land som Kenya. Joseph har desuden fået kontakt til en tysk mand, 
som er med i en organisation, der er villig til at finansiere pumpe og vandtårn, så 
vandprojektet kan færdiggøres helt og aldeles.   
 
Som mange af jer nok allerede er klar over, så arbejder vi i øjeblikket hårdt på at blive 
godkendt som skattefradragsberettiget forening – da vi ser dette som stor fordel både for 
os og vores donerer. Kriterierne for dette er, at vi som forening skal (i) have mindst 300 
kontingentbetalende medlemmer, (ii) have en omsætning på min. 150.000 kr. årligt og (iii) 
have mindst 100 gavegivere á 200 kr. årligt. Vi indsendte ansøgning til SKAT for godt en 
månedstid siden – men fik for kort tid siden en opringning angående vores ansøgning, da 
der var nogle få punkter, som endnu ikke var i orden. Første ting er, at vi skal have 
foretaget nogle få ændringer i vores vedtægter iht. §9 og §12 – der vil særskilt blive 
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor disse vedtægtsændringer skal drøftes. 
Anden ting er vores liste over gavegivere. Vi havde forstået det sådan, at listen skulle 
gengive gavegivere i nuværende regnskabsår – og da vi kører med skævt regnskabsår (1. 
juli – 30. juni) havde vi oplistet gavegivere for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Her 
havde vi 108 gavegivere. Vi blev, af damen fra SKAT, gjort opmærksom på at listen skal 
være en oversigt over gavegivere i nuværende kalenderår. Efter revidering af 
gavegiverlisten er vi blot oppe på 81 gavegivere. Altså: vi mangler 19 gavegivere af min. 
200 kr. for at efterleve SKATs kriterier.  
 
Vi vil frimodigt og ydmygt spørge, Jer medlemmer, om nogen kunne have lyst til give en 
gave? (min. 200 kr.) – og på den måde hjælpe os i mål med ansøgningen. Gaver 
modtages med stor taknemmelighed og kan sendes enten via mobilepay til 26 79 73 85 
(Camilla Bækgaard) eller bankoverførsel: 7608 1751364 (Vestjysk Bank).  
Når vi har afholdt ekstraordinær generalforsamling og opnået de resterende 19 gaver á 
200 kr. vil vi indsende nyt materiale til SKAT. Dette, forhåbentlig inden alt for længe, og 
allersenest inden d. 1. oktober, da dette er ansøgningsfrist for at blive godkendt i år.  
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For nyligt, er Global Hope Denmark blevet medlem af CISU – Civil Samfund i Udvikling, 
som er en sammenslutning af danske organisationer, der alle er engagerede i 
udviklingsarbejde. CISU er en uafhængig forening, som støtter medlemsforeningernes 
arbejde gennem kurser og rådgivning. Vores medlemskab er en stor bonus og gør, at vi 
kan deltage i relevante kurser og få rådgivning ved eventuelle spørgsmål eller udfordringer 
samt vi kan søge deres puljer, som forvalter penge fra Udenrigsministeriet. 
  

Af indsamlingstiltag kører vi fortsat videre med 
pantindsamling i den lille vestjyske by Vorgod-Barde. 
Der bor omkring 1000 mennesker i byen, og hver 
måned bliver der indsamlet pant for omkring 3500-
4000 kr. Det er altså bare godt gået! Som noget nyt, 
vil to af vores medlemmer inden længe starte en 
pantindsamling op i Lundmølle Kvarteret i Herning, 
hvor de også selv bor. Desuden samles der for 
nuværende også pant ind ved PostNord i Herning – 
alt sammen tæller! Måske du selv kan blive inspireret 
til at starte din egen lille pantindsamling på din vej, 
arbejdsplads eller andet steds.  

 
I starten af juni måned, afholdte Reagan Odour – medlem af Global Hope Denmark og 
nær ven af Global Hope Rescue and Rehabilitation Center - en online koncert i forbindelse 
med hans musikuddannelse på Skurups Folkhögskola. Han er oprindeligt fra Kenya, men 
bor nu i Sverige med hans ægtefælle, som er dansker. De har begge besøgt 
gadedrengehjemmet i Kenya adskillige gange og ønskede at benytte koncerten til at 
skabe opmærksomhed og samle penge ind til Global Hope Denmark. I stedet for entré til 
koncerten opfordrede de publikum til at sende en skilling afsted.  
 
Næstekommende planlagte event vil være SOMMERSJOV – med et godt formål (se 
vedhæftede plakat). Succesen fra sidste år gentages! Alle – store som små – inviteres til 
en hyggelig eftermiddag ved Vorgod-Barde Hallen, hvor der vil være forskellige aktiviteter, 
leg, lotteri, salg af mad/drikkevarer, og vi får også besøg af bugtaler og tryllekunstner Hans 
Jørn Østerby.  
 
Slutteligt, vil Joseph, drengene på hjemmet og Global Hope Denmarks bestyrelse ønske 
alle medlemmer en dejlig sommer. Må solen skinne på Jer!  
 
 
Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen 
Camilla Bækgaard 
Formand, Global Hope Denmark GLOBAL HOPE DENMARK 

www.globalhopedenmark.dk 
globalhopedenmark@gmail.com 
+45 26 79 73 85 


