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Kære alle medlemmer 
 
En lille hilsen her fra Global Hope Denmark – som også inkluderer en meget stor nyhed ;-)  

 
Vi har siden sidste nyhedsbrev afholdt to 
events i foreningen.  
 
Sommersjov – med et godt formål:  
I starten af august måned afholde vi en 
sommer-aktivitets-familie-dag i Vorgod-
Barde. Her havde vi madboder, hoppeborg, 
hønseskidning, kreative aktiviteter, lotteri og 
mange andre sjove aktiviteter for både store 
og små. Vejret var vi rigtig heldige med – så 
heldige at vi måtte ud og låne ekstra 
havepavilioner for at skabe mere skygge på 
pladsen. En rigtig hyggelig dag for hele 
familien, hvor vi havde omtrent 180 
besøgende og endte med et flot overskud. 
Stor tak til hjælpere og mange sponsorer, 
som gjorde denne dag mulig.  

 
Koncert med Tina Lynderup:  
Vi opdagede at Kulturministeriet havde en 
hjælpepakke pga. coronaen til 
sommerkulturarrangementer, hvor det var 
muligt at søge økonomisk støtte. Det gjorde 
vi og vores ansøgning blev delvis 
imødekommet, hvilket gjorde det muligt for 
os af afholde en koncert med sangerinden 
Tina Lynderup fra Videbæk. Tina har en 
rigtig, rigtig smuk sangstemme og fantastisk 
indlevelse, som jeg tror alle fremmødte er 
meget enige i - hvor lød det bare godt – en skøn aften.  
 
At afholde events i denne corona-tid har vi oplevet som værende meget udfordrende om 
end det alligevel er lykkedes for os at afholde et par stykker. Mette F. kan pludselig sætte 
en brat stopper for ens planlægning eller indføre nye restriktioner som ikke altid er lige let 
at indordne sig under – men vigtigst er at vi alle er i sikkerhed og passer på hinanden.  
 
Mandag d. 28. oktober afholdte vi Global Hope Denmarks første generalforsamling – et år 
som registreret forening i Danmark (wuhuu tillykke med fødselsdagen ;)). 
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Generalforsamlingen bar også præg af corona, da den blev afholdt virtuelt. På trods af det 
nye format, så var der et rigtig godt møde med i alt 24 med bag skærmene. Referatet fra 
generalforsamlingen er vedhæftet denne mail. Ved generalforsamlingen så vi tilbage på 
året der er gået, hvad vi har opnået og vi skulle også have valgt nye ind i bestyrelsen. 
Bent Kristensen valgte at gå ud af bestyrelsen. En stor tak til ham for det arbejde han har 
lagt i foreningen det sidste års tid. Tina Bækgaard stillede op til genvalgt, og i stedet for 
Bent har vi nu fået Inge Moosgaard Clausen i bestyrelsen – velkommen til dig!  
 
Ved generalforsamlingen kunne vi også dele den STORE NYHED! Global Hope Rescue 
and Rehabilitation Center i Kenya har nu endeligt købt den byggegrund, som de så 
forfærdelig meget ønskede sig. Dette er vi som dansk støtteforening naturligvis meget 
stolte og glade over. Købskontrakten blev lavet i september, hvor også størstedelen af 
beløbet blev betalt. Samlet beløb for grunden var 380.000 kroner, hvor  
Global Hope Denmark har bidraget med 270.000 kr. til. Resterende penge er blevet 
indsamlet/doneret af andre frivillige fra Australien, Italien og Canada.  
Joseph har nu fået overrakt skødet (!), hvilket I kan se på nedenstående billede. Der er 
også et par billeder fra dagen, hvor de tidligere gadedrenge var ude og se, hvad der i 
fremtiden skal blive til deres nye hjem.  

 
Stor TAK til alle, som støtter Global Hope Denmark 
og gør det muligt at realisere Josephs drøm om at 
købe en grund og bygge et nyt fremtidigt hjem til 
gadedrenge i Kenya. Jeres håndsrækninger 
betyder ALT, og I skal vide at det er meget vigtigt 
for os, at 100% af dine penge går til arbejdet med 
gadedrenge i Kenya – absolut intet går til 
administration. Vi har et meget tæt samarbejde 
med Joseph, som er leder og stifter af vores 
samarbejdsorganisation Global Hope Rescue and 
Rehabilitation Center i Kenya.  
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Der er allerede folk, der er ved at etablere en grusvej hen til grunden. Næste skridt er at 
lave en vandboring eller en brønd og hegne grunden ind. Joseph arbejder også på en plan 
over det fremtidige byggeri – så snart vi har den kan vi gå i gang med indsamling af midler 
til dette.  
 
Vi oplever større og større interesse for vores arbejde i Kenya. Det er dejligt at se, hvordan 
projektet spreder sig fra mund til mund og vi håber at vores nyoprettede facebookside 
”Global Hope Denmark” vil bidrage til dette. Gå gerne ind og like vores facebookside. 
 
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 
Camilla Bækgaard 
 
 

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


