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Kære alle medlemmer,  
 
Med dette oktober-nyhedsbrev bringer vi nyheder samt informationer omkring seneste og 
kommende aktiviteter I vores forening, Global Hope Denmark. Vi har haft en hel del 
aktiviteter og der er sket mange ting i Kenya siden sidste nyhedsbrev. 
 
Først og fremmest – det er rigtig dejligt at mærke, hvordan ”rygtet” om vores arbejde 
spreder sig fra mund til mund. Vi oplever en stigende interesse for vores arbejde med 
gadebørn i Kenya og bliver ofte spurgt til om vi vil medvirke til klubaftner, foredrag m.v. Vi 
har henover efteråret været ude nogle gange og fortælle omkring vores arbejde – 
heriblandt ved Y’s Men Club i Bjerringbro, Vitus Bering Y’s Men Club i Horsens og 
Videbæk IMU. Der skal også lyde et stort velkommen til alle nye medlemmer, som har 
meldt sin ind i forbindelse med disse besøg.  
 
I øjeblikket arbejder vi meget på at etablere et nyt og trygt hjem for de mange (120-130) 
tidligere gadedrenge, som bor på Global Hope Rescue and Rehabilitation Center i Kenya. 
Stedet, hvor de på nuværende tidspunkt holder til i, er simpelthen blevet for trangt – og vi 
vil gerne hjælpe Joseph og drengene med at realisere deres drøm om at opføre et nyt og 
større center. Det er et stort og langsigtet projekt, men vi tror på at det nok skal lykkes. På 
grunden i Kenya, som vi erhvervede os sidste efterår, er der sket mange ting siden sidst. I 
forbindelse med at søstrene Bækgaard var i Kenya i juli/august måned fik vi igangsat et 
nyt projekt. En mur blev bygget omkring grunden hovedsageligt af sikkerhedsmæssige 
årsager. Muren blev fuldt ud finansieret af Global Hope Denmark – og arbejdet er allerede 
færdigt. Fem af de største drenge fra Global Hope Rescue and Rehabilitation Center hjalp 
til under mur-projektet. De tjente lidt lommepenge – og bidrog samtidig til at etablere og 
bygge noget på det, som i fremtiden skal blive deres nye hjem. Dette giver dem noget 
ejerfornemmelse. Udover de fem drenge fra Global Hope, var størstedelen af arbejderne 
på mur-projektet fra lokalområdet, og de var naturligvis meget taknemmelige for, at vi gav 
dem arbejde, så de kunne tjene penge til. Udover den 255 meter lange mur, som nu 
omkranser grunden er det en canadisk organisation, Kenya Help, været indblandet ift. 

opførelse af en toiletbygning og jævning af 
hele grunden. I skrivende stund er en tysk 
organisation i Kenya. De ønsker at etablere 
en vandpumpe og vandtårn med solceller - så 
vandet fra vandboringen, som vi tidligere på 
året fik boret, kan blive brugt. Næste projekt 
på grunden er at få etableret et midlertidigt 
hus, hvor det er planen at et par af de største 
drenge fra centret skal bo for at holde øje 
med det hele på grunden og samtidig som 
depot for diverse udstyr. Vi håber på snart at 
have et budget for det store byggeri klart. 
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selvom man godt kan blive utålmodig og gerne vil have alting ordnet i en fart - ja så skal 
man huske at ting tager tid og at det er et stort projekt.  
 
Af mindre projekter siden sidst har forening 
bidraget økonomisk til at 
gadedrengehjemmet Global Hope Rescue 
and Rehabilitation Center i Kenya er sikret 
brænde de næste fem måneders-tid. I Kenya 
foregår madlavningen på anden vis end den 
måde i kender herhjemme fra Danmark – her 
foregår madlavning nemlig over bål. Derfor er 
der brug for brænde. Der blev fældet nogle 
træer, som blev transporteret til hjemmet, og 
drengene var rigtig gode til at hjælpe til. 
Sådan er det altid på Global Hope. Man hjælper hinanden <3  
 
I Danmark har vi i sensommeren (d. 29/9) gentaget succesen fra sidste år: Sommersjov – 
med et godt formål. Arrangementet blev afholdt ved Vorgod-Barde Hallen, hvor formålet 
var at skabe en hyggelig eftermiddag for alle fremmødte familier og samtidig samle penge 
ind til arbejdet med gadebørn i Kenya. Af aktiviteter kan der blandt mange nævnes 
madboder, hoppeborg, hønseskidning, anderæs og lotteri. Vi havde også besøg af 
tryllekunstner, Hans Jørn Østerby, som underholdte med både tryl, sang og bugtaleri. Vi 
fornemmede, at alle – store som små – havde en hyggeligt eftermiddag. Vi endte med et 

overskud på 18.713,92 kr! Stor tak til alle 
hjælpere i forbindelse med forberedelse og 
afholdelse af arrangementet samt lokale 
sponsorer, som gjorde denne dag mulig.  
 
For kort tid siden afholdte vi en medlems-
aften (støttet af Ringkøbing-Skjerns 
kommunes Genstart September-kampagne), 
hvor alle medlemmer og interesserede var 
inviteret til en hyggeligt aften, hvor der var 
lækker aftensmad, fællessang og violinmusk, 
fortællinger fra Kenya og quiz. Øster 
Holmgård satte rammerne for en festlig aften 
for de 60 fremmødte. Tankerne bag 
arrangementet var, at give noget tilbage til 
alle Jer, som støtter Global Hope Denmarks 
arbejde i Kenya – og samtidig også for at 
fejre at foreningen nu har rundet 300 
medlemmer, som var et af kravene til at vi 
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kunne blive godkendt som skattefradragsberettiget forening – en meget stor nyhed! Det 
har været en lang (og lidt sej proces) med mange krav til os som forening. Vi er naturligvis 
enormt glade for, at det endelig lykkedes os, og ser det som en kæmpe fordel for os som 
forening og vores gavegivere. Fremover kan alle gavegivere trække gaver (uanset 
størrelse) fra i SKAT. Den eneste ekstra-information, som vi behøver fra dig, som 
gavegiver er dit CPR-nr – så klarer vi resten. Hvis du allerede har givet en eller flere gaver 
til Global Hope Denmark i året 2021, så tæller disse selvfølgelig også med.  
 
I august-måned afholdte Global Hope Denmark ekstraordinær generalforsamling for at få 
lavet lidt småjusteringer og omformuleringer i foreningens vedtægter – således at vi kunne 
opfylde kriterierne ift. at blive skattefradragsberettigede. I den forbindelse tog vi også 
beslutning om at ændre vores regnskabsår således at det nu følger kalenderåret (går fra 
01.01 – 31.12), da det gør administrationen ift. at indberette gaver lidt nemmere for os. 
Dette betyder også, at vi har besluttet at alle medlemmer får ½ års ”gratis” medlemskab af 
foreningen – og at den næste kontingent opkrævning (som egentlig skulle være i 
september-måned) er skubbet frem til januar. Bemærkning: kontingent tæller ikke som en 
gave og kan dermed ikke trækkes fra i SKAT. 
 
Lige nu forbereder vi os til julemessen i Vorgod-Barde, som afholdes lørdag d. 13. 
november kl. 10:00-16:00 og hvor Global Hope Denmark vil være repræsenteret på en 
stand. Man er naturligvis velkommen til at kigge forbi på dagen. Entré til julemessen er 
gratis.  
 
Husk! Ønsker du at gøre brug af skattefradragsmuligheden, så oplys os dit CPR-nr. – 
ellers vil vi her slutteligt gerne ønsker Jer alle en skøn og velsignet dag.  
 
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 
Camilla Bækgaard,  
Formand, Global Hope Denmark 
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