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Kære medlemmer,   
 
En lille julehilsen her fra Global Hope Denmark.  
 
Hvis vi skal tage et kort tilbageblik på året, som er gået, så har vi ligesom så mange andre 
været påvirket af den globale pandemi, som vi lige nu står i. Nogle danskere er i 
økonomiske svære situationer og endnu værre er det for vores venner i Kenya. Som følge 
af pandemien har vi oplevet, at det har været meget sværere at afholde indsamlings-
arrangementer. Pludselig kunne Mette F. sætte en stopper for, hvad man havde planlagt. 
Derfor har vi i årets løb været nødsaget til at tænke lidt alternativt for at kunne indsamle 
penge til Global Hope Rescue and Rehabilitation Center, som vi støtter.  
 
Ikke desto mindre lykkedes det os at bidrage med 270.000 kr. til at Joseph og de tidligere 
gadedrenge kunne købe deres helt egen byggegrund – hvor der i fremtiden skal bygges et 
nyt hjem. Siden købet i slutningen af september måned er der blevet lavet en vej ind til 
grunden. Arbejdet med vejen har været en smule udfordrende grundet store mængder af 
regn (november og december måned er det man kalder for den-lille-regnsæson i Kenya). 
Der er også blevet etableret et drænsystem, så vand kan passere under vejen. Næste 
projekt er en vandboring, så stedet kan forsynes med rent vand. Vi har netop fået tilsendt 
budgettet for vandboringen og skal nu i gang med at samle penge ind til dette.  
 

 
Vi har i løbet af december måned haft et julelotteri kørende, hvor man har kunnet købe 
lodder for 10 kr. pr. stk. I alt har vi fået solgt 1121 lodder – dvs. at vi har indtjent 11.210 kr., 
som vil gå til projekt vandboring. Vinderne er udtrukket og på næste side kan du se hvem 
der har vundet de forskellige præmier. Vinderne har modtaget en sms. Vi siger stor tak til 
alle, som har købt lodder og også stor tak til vores fantastiske sponsorer.  
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Flere gange i efteråret har vi været ude og fortælle omkring arbejdet i Kenya ved blandt 
andet nogle af de Y’s Men Clubber, som har valgt at støtte Global Hope Denmark. Vi 
nyder at komme ud og fortælle om projektets udvikling til sponsorer, som har støttet. Det 
er rart, at kunne vise dem, hvad de har bidraget til og sige dem en stor tak for deres støtte 
og tro på projektet. At oplyse om hvad sponsorpenge og donationer bidrager til helt 
konkret er en vigtig prioritet for os. Projektet skal være håndgribeligt.  
 
Vi vil gerne takke for året, som snart går på hæld. Tak, for jeres fantastiske opbakning og 
støtte – I er med til at gøre en stor forskel. Vi vil i bestyrelsen ønske alle en rigtig glædelig 
jul samt et godt nytår.  
 
Mange julehilsner på vegne af bestyrelsen 
Camilla Bækgaard, 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
m 
-- VINDERE AF JULELOTTERI –- 
v Senseo 3i-1 kaffemaskine + kaffepulver fra Kaffekapslen: BENT KRISTENSEN 
v 2 x 500 kr. gavekort til Agger Tange Feriecenter: LISBETH VELLING ANDERSEN OG 

MARIE LINNEA ENGHOLM 
v Hudprodukter fra Apopro Online Apotek: NANNA HAUNSTRUP 
v 2 x hårprodukter fra PARK Styling: BRIAN VESTERSAGER OG MARGIT LYSGAARD 

CLAUSEN 
v Gavekort til ansigtsbehandling hos Beauty Team, Esbjerg: LEO CLAUSEN 
v 3 x gavekort til luksustapas (2 pers.) fra Louise’s Catering: JØRGEN LUND NIELSEN, 

NORA CHRISTENSEN OG HEDI FABIAN 
v Hårprodukter fra lokal frisør: KARIN BOE 
v Guld smykkevedhæng fra Vibholm Guld & Sølv, Esbjerg: BODIL KVIESGAARD 
v Sølv ørestikkere fra Vestergaard Ure, Guld & Sølv: HENRY MADSEN 
v 2 x 2 biografbilletter, Nordisk Film: KRISTA PEDERSEN OG BODIL KVIESGAARD 
v Gavekort til Design og Handelshuset, Videbæk: LILLIAN NYGAARD ANDERSEN 
v Lego Friends: HENRIETTE FRIIS POULSEN 
v Sav + kasket fra 10-4, Videbæk: HEDI FABIAN 
v To næsehorn fra 10-4, Videbæk: PETER IB HANSEN 

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


