
Nyhedsbrev Efterår 2011
Daglig leder DK takker af for denne gang

Camilla Westersø Olsen, der har været daglig leder
i  100%  til  Børnene,  stoppede  1/8/2011  efter
halvandet år hos os.
"Jeg har været virkelig glad  for at være en del af
100%  teamet;  der  er  ikke  to  opgaver  eller  dage
der  er  ens.  Men  jeg  savner  mit  fagfelt,
kommunikation og journalistik, selvom 100% har
utroligt meget spændende at byde ind på og det er
fantastisk  at  være  med  til  at  forme  en  så  ung
organisation", siger Camilla om tiden hos os.

I  100%  Danmark  har  vi  efter  Camilla
Olsens  afsked  vurderet  hvordan  vi  kan
strukturere os mest optimalt  fremover.
Vi  har  derfor  ansat  2  nye  fundraisere,
som  startede  d.  15/9/2011:  Camilla
Dan Weibel  Legendre,  med  baggrund  i
international  udvikling  og  erfaring  fra
både  engelsk  og  fransktalende  Afrika,
hvor  hun  har  har  arbejdet  med
regeringsførelse  og

menneskerettigheder, senest  for UNDP  i Benin og Camilla Nielsen
Englyst,  som  kommer  fra  bl.a.  Crossing  Borders,  Ghana
Venskabsgrupperne  og  African  Footprint  samt  har  bred
projekterfaring fra et mangeårigt engagement i Ghana.

Camilla og Mille arbejder for 100% til Børnene med base på The Hub
i  København  og  kommer  til  at  beskæftige  sig  med  primært  med
fundraising  af  både  projektmidler  samt  midler  til  administration,
herunder  CSR  aktiviteter  og  koordinering  af  frivillige,  men  også
almindelig projektkoordinering.

 

Støtte fra Dubai 

Signes udnævnelse til Årets Kvinde har
ført  lidt af hvert med sig,  fra både nær
og fjern. Det har blandt andet ført til at
en  håndfuld  danske  børn  som  bor  i
Dubai  har  doneret  doneret  deres
fødselsdagsgaver  til  os  i  form  af  en
indsamling til deres fest. Det har givet i
alt cirka 25.000 kr. 



Signe besøgte  børnenes  skole  i Dubai  i
juni måned. 100% er  imponerede over
børnenes initiativ og sociale ansvar  i så
ung en alder, og glade for alle de støtter
vi har rundt omkring. Vi er stolte over,
at vi på trods af vores lille størrelse, kan
række så langt ud i verden.

 

Nye projektpartnere

Vi  har  efter  forårets  begivenheder  i  Kenya  revurderet
vores  engagement  i  Kibarani  og  har
vores aktiviteter i søsterNGO’en ‘100%
to  the  Children  Africa’  på  stand  by,
mens vi  konsoliderer os efter  sagen og
etablerer en ny bestyrelse.

Det betyder dog ikke at børnene ikke får
støtte    vores  nye  projektpartner  i
Kibarani  hedder  St.  Patricks  og  vores
gode  samarbejde  med  New  Hope
fortsætter som før.

St. Patricks stødte til i Kibarani et års tid efter 100% til Børnene og
vores  samarbejde  er  baseret  på  en  fælles  forståelse  og  et
udgangspunkt  i  børnenes  ve  og  vel    sundhed,  uddannelse  og
varieret  kost    ligesom  kapacitetsopbygning  og  fortalervirksomhed
gennem  træning,  oplysning,  forebyggelse  og  lobbyvirksomhed  er
vores  fælles  mål.  Vi  havde  allerede  sidste  år  flere  samtaler  om
hvordan  vi  kunne  samarbejde  og  nå  flere  børn,  bedre  og  over
længere tid.

Senest  har  vi  startet  programmet  for  børn med  særlige  behov  op
igen,  med  støtte  fra  Legomedarbejdernes  Jubilæumsfond.
Grundlægger Signe Møller var med, da familierne første gang skulle
tilbage på klinikken.  ‘Det var en fornøjelse at se børnene og deres
familier  igen  og  der  var  glæde  at  læse  i  både  forældrenes  og
fysioterapeuternes ansigter, over at kunne genoptage et program,
der gør så stor en forskel for de allermest udsatte børn i et belastet
miljø, nemlig de handicappede,’ fortæller Signe.

 

Foredrag til efterår og jul 

Det  er  ved  at  være  tid  til  at  få  efterårets  og  vinterens
arrangementer  på  plads.  Hvis  du  kender  et  sted  der  kunne  være
interesseret  i  at  høre  om,  hvordan man  bedriver  iværksætteri  og
udviklingsarbejde  i Afrika, så kontakt os endelig. Signe holder bl.a.
oplæg på skoler, kirker, klubber og for virksomheder.

Send forslag og ideer til contact@100pct.org

 

HUSK at betale dit medlemskab for 2011 – dit medlemsskab
hjælper  os  til  at  forblive  en  officielt  registreret  velgørende
forening. Forny dit medlemskab her


