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"Keeping the promise" – et løfte skal man da
holde!

Organisationen  100%  til  Børnene  er  i  stadig
udvikling, men fortsætter med at arbejde efter sin
oprindelige mission – at hjælpe flest mulige børn,
på den bedste måde og over længst tid. ’Keeping
the  promise’  er  100%'s  nye motto:  det  handler
om på den lange bane at gøre ansvarlige aktører
opmærksomme  på,  at  børn  også  har  ret  til  et
værdigt  liv  –  selvom  vores  målgruppe  blandt  de  svagest  stillede
ofte ikke nyder megen prestige på den politiske dagsorden.

Læs mere her

OG  BULLDOZERE  KØRTE  IND  PÅ  EN
LOSSEPLADS

Lørdag  morgen  under  sekretariatets
nylige  monitoreringsbesøg  i  Mombasa
tikkede en sms ind på Signe’s telefon:
tre  bulldozere  var  aggressivt  i  gang
med  at  nedlægge  de  møjsommeligt
opbyggede  huse  i  Kibarani.  Omkring
200  familier  blev  gjort  hjemløse  pga.
kampen  om  retten  til  jorden  under
Kibarani,  der  tilsyneladende  er  blevet
særdeles attraktiv.

Læs mere

100 % til Børnene – nu også i Ghana

Udsatte børn og unge er der masser af
i Afrika. I ly af begivenhederne i Kenya
i 2011 med retssagen mod Signe har
100%  besluttet  sig  for  at  udvide  sit
arbejde  til  at omfatte marginaliserede
børn og unge  i Ghana, hvor der er et
bedre  politisk  klima  for  at  kunne
arbejde med disse målgrupper. Vi har
derfor indledt samarbejde med tre nye
partnere og projekter.

Læs mere

Signe Møller – nu Signe Vorster



Så skete det: Signe blev gift med sin
mand  Desmond  Vorster,  d.  23.  juni
2012,  på  Mols.  Stort  tillykke!
Desmond  bor  sammen  med  Signe  i
Mombasa  og  fungerer  som  General
Manager  for  Østafrika  hos  det  norske
selskab  Wilhelmsen  Shipping,  som
tidligere  har  sponsoreret  100%
støtteevent  for  børnene  i  Bangla  og

Kibarani. Billederne taler vist for sig selv.

 

KAMPEN OM VAND

Søndag  d.  5.  august  var  der  festlig
vandkamp  i  Søndermarken  til  fordel
for  børnene  på  Kibarani  losseplads  
arrangeret  af  to  frivillige  i  100%,
Malene  og  Pia  (nummer  to  fra
henholdsvis højre og venstre).

Dagens event satte
fokus  på  det  vanskelige  i  at  skaffe  rent  vand,
mad og have en seng at 
sove i – når man er barn på Kibarani losseplads.
Særligt  i  denne  tid,  hvor  der  sker  rydning  af
huse på Kibarani  losseplads  og mange  familier
derfor er blevet hjemløse, er det særligt vigtigt
med penge til mad og sundhed til børnene.

Læs mere

100%  nu i bogbranchen

Forfatteren  Charlotte Wolf  udgiver  en  BØRNE
GUIDEBOG her til september 2012. Det bliver
den første i en lang række af børneguidebøger
til  storbyer.  Den  første  hedder  'MIN  FØRSTE
GUIDE TIL PARIS'. En bog, som er skrevet  til
børnene, således at informationen er enkel, let
fordøjelig, til at huske og brugbar i børnehøjde.
I den forbindelse har Charlotte valgt at donere
et  beløb  for  hver  solgt  bog  til  100%  til
Børnene.  Både  Charlotte  og  100%  håber
derfor, at der bliver solgt rigtig mange bøger!

 
Følg gerne projektet på www.travel4kids.org

 

ORGANISATORISK

Vi har valgt en ny bestyrelse i foreningen: Der er budt velkommen
til  Lis  Hansen  og  Betina  Heron,  både  Hans  Lomholt  og  Torgny
Møller  fortsætter    mens  Mette  Ishøy  og  Flemming  Nygaard  er
trådt ud. Tak for indsatsen til nu, til Mette og Flemming. Vi ser fra
sekretariatets side  frem til at arbejde  tæt sammen med den nye
bestyrelse.
 
 Referater fra den ordinære generalforsamling 28.5 2012 og den
ekstraordinære  generalforsamling  10.8  2012  lægger  under
dokumenter.
Vi  vil  gerne understrege, at vedtægtsændringen besluttet på den
ekstraordinære  generalforsamling  vedr.  foreningens  opløsning
bestemt  ikke betyder, at vi  lukker 100 % ned, hvis nogen skulle
være  i  tvivl.  Vi  fortsætter  skam  –  det  er  nødvendigt.  Men



skatteregler nødvendiggjorde en simpel vedtægtsændring.
 
  HUSK  at  indbetale  dit medlemskab  for  2012. Dit medlemsskab
hjælper  100%  til  at  forblive  en  officielt  registreret  velgørende
forening. Meld gerne betalingen til PBS.
 
 100% til Børnenes nye og  forbedrede hjemmeside er nu gået  i
luften.  Stor  tak  til  Marianne  fra  Spirit  Kommunikationsdesign  og
Nikki  Ashton,  vores  trofaste  webudvikler.  Et  godt  eksempel  på
vores arbejde med corporate volunteers!

Ikke interesseret? » Afmeld nyhedsbrev


