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Årets Kvinde
Grundlægger, Signe 
Møller modtog i 
slutningen af oktober 
Årets Kvindepris af 
ALT for Damerne.
Side 1

Ny WWW i luften

Endelig er vores nye 
danske hjemmeside i 
luften.
Side 2

Julen er over os
Vi har lavet et mindre, 
men vigtigt juletema 
på vores hjemmeside.
Side 4

Skønhed hjælper
Vi har et indledt en nyt 
samarbejde.
Side 4

Håb for fremtiden
I Kenya har frivillige 
snakket drømme og håb 
med børnenene på New 
Hope børnehjem.
Side 3

Eksamen i Kenya
47 børn har afsluttet 
eksamen og 
skoleforløbet i Kibarani 
Community Nursery 
School. Nu kan de 
komme videre til 1. 
klasse.
Side 3  

Årets 
Kvinde
I oktober fik Signe Møller ALT for 
Damernes Kvindepris 2010. Hun kom 
dermed i klub med markante personer 
som Kronprinsesse Mary og modellen 
Helena Christensen. Prisen har ført en 
masse opmærksomhed om 
organisationen med sig. 

De seneste to måneder har været 
spændende for 100% til Børnene. Si-
den Signe fik at vide, at ALT for Da-
merne havde tildelt hende prisen som 
Årets Kvinde, har der været stor op-
mærksomhed omkring organisationens 
arbejde i Kenya. Derfor har vi i 
baglandet arbejdet på højtryk for at få 
den nye hjemmeside klar, arrangere 
foredrag og aftale møder med nye po-
tentielle sponsorer, 
- Jeg blev meget overrasket, da en 
journalist fra ALT for Damerne 
ringede mig op i Kenya for nogle 
måneder siden. Jeg blev også virkelig rørt, 
og faktisk endte vi begge med at knibe en 
tåre, fortæller Signe, om hvordan hun mod-
tog beskeden fra bladet. 

De gamle dyder
Bladet ville gerne hylde Signe for hendes 
store arbejde for børnene i Kenya og for at 
bringe velgørenhedsarbejde tilbage til de 
gamle dyder, forklarede de. 

 - Det er dejligt at få anerkendelse for vores 
arbejde. At få bekræftet, at vi har fat i noget, 
og at andre synes, at vores måde at lave ud-
viklingsarbejde på giver mening, fortæller 
Signe, der ikke mener, at hun kan tage al 
æren selv. Hun nævner gang på gang, hvor 
vigtig en rolle mennesker i organisationen 
omkring hende spiller, for at arbejdet over-
hovedet er muligt. Prisen har givet mulighed 
for at få fortalt om hele organisationens ar-

bejde til mange flere.

Positiv opmærksomhed
- Vi har arbejdet målrettet på at få flere 
medier til at bringe historien, og det 
arbejde har båret frugt, fortæller 
Camilla Olsen, daglig leder. Siden 
Signe fik prisen officielt den 28. okto-
ber, har hun været inviteret i TV og 
radio, organisationen har været omtalt i 
avisen og på en række hjemmesider. 
Det har ført til en række nye virksom-
hedssamarbejder, flere faste månedlige 
bidragsydere, nye medlemmer og hen-
vendelser fra folk, som gerne vil støtte 
eller høre mere om 100% til Børnene i 
deres virksomheder og foreninger.

Flere erhvervssponsorer
- Vi har en række indledende forhand-
linger i gang med firmaer, som gerne 
vil støtte 100% til Børnenes admini-
stration eller projekter. Ligesom vi har 
fået henvendelser fra folk fra både 
Bruxelles og Dubai, der gerne vil rejse 
penge til vores arbejde, forklarer Signe. 
Der går et år før bladet kårer en ny 
‘Årets Kvinde’, så i princippet bærer 

Signe titlen et helt år. 
- Udover at jeg er stolt af det personligt, 

så håber jeg, at børnene kommer til at 
mærke effekten af titlen så længe som mu-
ligt, og at det virkelig kan bidrage til 100% 
til Børnenes fortsatte udvikling, slutter den 
stolte prismodtager. 

J U L E N Y H E D S B R E V
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Signe Møller 
FÅR ALT FOR DAMERNES KVINDEPRIS 2010

FORDI hun for tre år siden fuldstændigt 
uselvisk solgte hus og bil og tog alene til 
Kenya for at hjælpe de værst stillede af 
storbyen Mombasas børn. 

HENDES IDÉ med organisationen 100% 
til Børnene er at vende tilbage til velgøren-
hedens originale dyd og formål, at vi, der 
har, giver til dem, der ikke har. 

HUN ER EN SAND ILDSJÆL og har med sin 
smittende entusiasme samlet nok penge  
ind til at etablere en sundhedsklinik og 
sørge for undervisning og sund mad 
til gavn for især de 150 børn på 
lossepladsen Kibarani. 

FIRE ANDRE PROJEKTER I KENYA 
til fordel for gadebørn, forældreløse og 
børn med særlige behov får også bidrag 
fra organisationen, som Signe arbejder på 
skal brede sig til mange flere lande.   
 
SIGNE MØLLER GLÆDER sig til at bruge 
studie/rejselegatet på 25.000 kr. på flybil-
letter, da det er en af de poster på 100% til 
Børnenes budget, der desværre 
endnu ikke doneres nok penge til.



Efter nogle lange måneder er vi 
endelig i luften med den nye 
danske hjemmeside. 

En lang og sej kamp er nu ved at 
være overstået.
Det er et stort arbejde at lave en 
helt ny hjemmeside for meget få 
midler, særligt når man har store 
drømme og forsøger at minimere 
administrative udgifter. Vi er 
glade for resultatet, som er ud-
viklet gennem ”corporate volun-
teering”, der betyder, at virk-
somheder tilbyder deres medar-
bejderes tid og talent i en af-
grænset tidsperiode til at løse en 
konkret opgave. Private frivillige  
webudviklere har også ydet en 
stor hjælp til udviklingen af 
hjemmesiden.

På den nye hjemmeside 
(www.100pct.dk) er der stadig 
ting, som vi skal have udviklet 
yderligere, men de overordnede 
rammer er på plads. 

- En hjemmeside er jo noget, der 
er i konstant udvikling. Det kan 
vi heldigvis klare bedre nu, hvor 
vores hjemmeside er opbygget i 
et system, som de fleste i teamet 
kan lære at bruge. Hjemmesiden 
kan på den måde blive mere dy-
namisk og levende, siger Camilla 
Olsen, der som daglig leder har 
været tovholder på projektet. 

Assistance fra flere
Camilla Olsen og to grafikere 
har med assistance fra reklame-
bureauet Manipulation har lavet 
det nye site.
- Bureauet har lavet designet af 
forsiden og de overordnede 
rammer. Vi andre har lavet rug-
brødsarbejdet. Det vil sige alt 
lige fra de tekniske udfordringer 
med betalingsmuligheder, til 
hvordan vi bedst muligt får for-
midlet 100% til Børnenes formål 
og mission, fortæller Camilla. 
 
Signe Møller fremhæver også at 
det er vigtigt, at siden nu er op-

bygget i et system, der gør det 
muligt at opdatere den uden at 
have grafisk baggrund. Derudo-
ver er hun også bare glad for, at 
siden endelig er en realitet.
 -Vi er en lille organisation, og 
alle, der er involveret, arbejder 
ofte langt udover deres jobbe-
skrivelse for at få det hele til at 
hænge sammen. Uden sponsor-
ernes velvillighed, teamets en-
gagement og de frivilliges initia-
tiv var 100% til Børnene ikke, 
hvor vi er i dag og det samme 
gælder hjemmesiden, fastslår 
Signe.
-For mig var det vigtigt, at vi fik 
en side der var mere simpel og 
tilgængelig for brugerne. Vi har 
også endelig fået tilkoblet PBS. 
Jeg havde desuden et ønske om 
at nå bedre ‘ud over kanten’ med 
alle de projekter, vi støtter, de 
grupper af børn vi hjælper, og de 
programmer vi har.
Ny adresse
Den nye hjemmeside har adres-
sen 100pct.dk, og den engelske 

kommer til at hedde 100pct.org. 
Der går dog lidt tid endnu, før 
det engelske site er på plads. Vi 
håber på vore udenlandske med-
lemmers forståelse i den forbin-
delse.
- Der er mange tekniske udfor-
dringer med sitet. Vi vil helst 
have det til at køre så automa-
tiseret som muligt, så vi ikke 
skal gøre alt manuelt. Det burde 
kunne lade sig gøre, men vi skal 
lige være sikre på at gøre det helt 
rigtigt fra start, lyder det fra 
Camilla.
En stor tak skal lyde til Nikki 
Ashton og Lasse Czeloth, Ro-
tary Rønde samt Manipula-
tion, www.manipulation.as

www.100pct.dk
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Ny hjemmeside endelig i luften
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Drømme og håb på papir

Nis Vinten og Louise Rosengren er i øjeblikket frivillige via 100% 
til Børnene i Kenya, og har siden oktober været tilknyttet New 
Hope, som er et børnehjem og en skole uden for Mshmironi, hvor 
driftige Japheth og Violet står i spidsen. Der bor 35 børn på børneh-
jemmet, og der går ca. 400 børn på skolen. 

Drømmetræ
At stedet hedder New Hope, er selvfølgelig ikke en tilfældighed. Nis 
og Louise fik den idé at spørge børnene, hvad de egentlig håbede på 
for deres fremtid. Børnene skulle skrive deres håb ned på en seddel, 
og alle sedlerne skulle begraves i en krukke. Oven på krukken blev 
et træ plantet, som i fremtiden skal minde børnene om deres person-
lige håb og symbolisere, at håbene vokser og gror. 

Drømmene på film
Som Japheth sagde til børnene, da krukken med håb blev gravet ned, 
og træet blev plantet: “When you come back to visit in some years, 
this tree will remind you of the hopes you had for the future”. Be-
givenheden fandt sted lørdag den 13. november 2010, og Nis og 
Louise filmede det hele. Filmen kan ses på hjemmesiden.

På det store billede øverst ses Louise sammen med børnene fra New Hope. 
Under det, Nis der filmer børnene mens de fortæller om deres håb for frem-
tiden. Nederste højre hjørne, børnene fra Kibarani, på Graduation Day, 25/11, 
2010, med deres diplomer.

Eksamen er veloverstået

Skoleåret i Kenya afsluttes i november. På skolen i Kibarani betyder 
det, at børnene har gået til eksamen i slutningen af november, og at 
47 børn den 25. november 2010 fik deres bevis for at have gennem-
ført nursery school. 

Papirer er vigtige
Det var en stor dag for børnene, og både de og deres forældre er 
meget stolte af beviset. Kenya er et formelt og traditionelt samfund, 
og papirer, der beviser, at man har gennemført en uddannelse, er højt 
prioriteret. Det gælder også helt ned til børnehaveniveau, man kan 
eksempelvis kun med stort besvær få lov til at komme videre i 1. 
klasse, hvis ikke man har gået i nursery school. 

Brug for uniformer
Efter sommerferien i januar skal de 47 børn videre i primary school 
på andre skoler i området, og 47 nye børn starter i nursery school på 
skolen i Kibarani. Det betyder blandt andet, at der skal købes nye 
skoleuniformer. I den forbindelse skal Rotary Rønde have en stor tak 
for at have bidraget til det nye skoleår og skoleuniformerne i 
Kibarani.    
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Der er masser af håb i Kenya



Skønhed og velgørenhed går hånd i 
hånd i det nye samarbejde mellem 
100 % til Børnene og Beauty Ave-
nue, der holder til i København.

 Beauty kan blive til Charity
100 % til Børnene er indgået i et nyt 
samarbejde med Nisreen Stella Ka-
naan, som er indehaver af klinikken 
‘Beauty Avenue Day Spa’ på Fiske-
torvets Shoppingcenter i Køben-
havn. Det nye samarbejde mellem to 
kvinder fra Cosmopolitans Fun 
Fearless Female Awards 2008 gør 
det nu muligt at kombinere skønhed 
og velgørenhed. 

Beauty Avenue Day Spa tilbyder bla. 
gavekort til 500 kr. til både kvinder 
og mænd, hvor 100 kr. af de 500 kr. 
går til 100% til Børnene. 
Gavekortene er en god julegave idé, 
som både kan købes i butikken og 
online, men det vil også være muligt  
at købe gavekortene efter jul.

Der er rigtigt mange fordele ved sa-
marbejdet. Nisreen Stella Kanann 
fremhæver især, at hun længe har 
ønsket at kunne tilbyde sine kunder 

muligheden for at støtte en 
bæredygtig og gennemsigtig 
organisation som 100% til 
Børnene ved køb af velvære-
behandlinger hos Beauty Ave-
nue. 
Signe Møller håber at samar-
bejdet vil inspirere flere virk-
somheder til at indgå lignende 
aftaler med 100% til Børnene.

Køb dit gavekort her:

www.beautyavenue.dk

Billede: Pernille Ringsing
www.ringsing.dk

Plakat: Manuel Vargas 
Billede Mike Atkelsky, 
www.mna.co.uk
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Skønhed med mening 
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Vi ved alle sam-
men, hvordan en 
rigtig jul skal 
være. Der skal 
ikke mangle no-

get, hverken jule-
træ, julegaver eller julehygge. 
Sådan er vores jul, men sådan er 
julen ikke for børnene der bor på 
gaden eller på lossepladser i 
Kenya. Der er julen som alle 
andre aftener, hvor man på en 
god dag går mæt i seng, men ofte 
falder i søvn med rumlende 
mave. 

Julelys resten af året
Derfor er formålet med 100% 
til Børnenes julekampagne at 
give børnene julelys i øjnene – 
ikke kun juleaften men hele 
året rundt.  Det er ikke lykken 
at få alt, hvad man ønsker sig 
kun én dag om året, hvis man 
resten af året må undvære de 
mest basale ting som mad, me-

dicin og skolegang. 

100% til Børnene vil derfor 
gerne have julen til at vare til 
påske – eller endnu længere, så 
hverdagen for Kenyas under-
privilegerede børn kan forbe-
dres. 

Mangler du en god idé og inspi-
ration til at give en anderledes 
julegave, mandelgave eller ad-
ventskalendergave, der oveni 
købet kan glæde dobbelt, så er 
her nogle forslag til, hvordan du 
kan støtte 100% til Børnenes 
julekampagne:

Giv en hund 
– og få et 
medlemskab 
af 100% til 
Børnene. Du 
får tilsendt et 
fint gavekort, 
som du kan 

give videre og derudover kan 
modtageren følge vores arbejde i 
nyhedsbreve og på Facebook. 

Køb Stella Novas 
specielt designede 
T-shirt, hvor over-
skuddet går til bør-
nene på losseplad-
sen. 

http://stellanova.lazylazy.com/

Købe gavekort til Beauty Avenue 
Day Spa på Fisketorvets Shop-

pingcenter på 500 
kr., hvor 100 kr. går 
til 100% til Børnene 
eller et gavekort på 
350 kr., hvor 50 kr. 
går til 100% til Bør-
nene. Midler fra 
gavekort går ube-

skåret til projekter.

 www.beautyavenue.dk

Som altid kan du støtte vores 
projekter og/eller administration 
med et valgfrit beløb. 
Beløb over 500 kr. er fradrags-
berettigede. 

Alle der støtter 100% til Bør-
nene i december får tilsendt et 
elektronisk julekort til print.

Giv din jule-
donation på

 www.100pct.dk
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Kan julen vare helt til påske?
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100% til Børnene
sender en varm tak til alle vore sponsorer, medlemmer, bidragydere, 

frivillige, ansatte, projektpartnere for støtte og godt samarbejde i år, og vi ønsker alle jer 

og alle børnene i Kenya 

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR. 

          

J U L E N Y H E D S B R E V

* Nyhedsbrevet er lavet af Camilla W. Olsen

cam@100pct.org og oversat af Stuart Goodale, Goodale 
productions, Stuart Goodale mail@goodale.dk

* Ønsker du at se vores regnskab så send os en mail:

administration@100pct.org

*Husk at du også kan bidrage med donation direkte til 
vores bankkonto, se information til venstre.

*Følg 100% til Børnene på Facebook og Twitter, følg 
link på  www.100pct.dk

*Se Nis og Louises film fra New Hope her:

http://www.youtube.com/watch?v=h9VPDULd5xc

NOBODY GETS POOR BY GIVING

100% TIL BØRNENE - JULENYHEDSBREV  DECEMBER 2010

100% til Børnene
Havvej 32
DK - 8420 Knebel
Denmark

Tel.: + 45 86 36 58 00

100% to the Children - Afrika
P.O. Box 94 084
Post Code 80 107
Mombasa, Kenya

www.100pct.dk

www.100pct.org

Bank information Danmark
Bank: Arbejdernes Landsbank
Kontoindehaver: 100% til Børnene
Kontonummer: 5331 0244889
IBAN: DK7453310000244889
SWIFT: ALBADKKK
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