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Indledning 
100% for Børnene (100%) blev stiftet i 2008 af initiativtageren og ildsjælen Signe 
Vorster. Organisationens formål har fra start været at forbedre levevilkårene og styrke 
rettighederne for de mest udsatte, sårbare og marginaliserede børn i Kenya.  
100% er en registreret velgørende forening i Danmark, der er godkendt efter SKAT’s 
Ligningslov § 8 a og 12 stk. 3, med en valgt bestyrelse, et mindre sekretariat bestående 
af en deltidsansat daglig leder, en kommunikationsansvarlig og en bogholder. 
Organisationen er forankret i det danske civilsamfund gennem sine medlemmer og et 
team af engagerede frivillige. Organisationen bliver ledet af en frivillig bestyrelse.   

Organisationens mission er at hjælpe flest mulige børn, på den bedst mulige måde og 
over længst mulig tid – målgruppen er fortsat marginaliserede børn, heriblandt 
forældreløse børn, gadebørn, børn der bor i slum/på lossepladser, børn med handicaps 
og forladte børn 

100 % var i sit udgangspunkt en velgørenhedsorganisation, som sikrede adgang til 
tjenesteydelser (mad og sundhed) for børnene på Kibarani losseplads i Mombasa, 
Kenya.  Siden sin opstart er organisationen vokset støt.  

 I dag er 100% en lille dynamisk udviklingsorganisation, der har hjælpearbejdet som en 
indbygget komponent. På den måde er organisationens arbejde opdelt i to ben; en 
udviklingsorienteret del og den fortsatte velgørenhedsdel. Den udviklingsorienterede 
del består primært af projekter inden for kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed, 
mens velgørenhedsdelen omfatter tjenesteydelser og hjælp til de mere akutte behov. 
Disse to ben tilgodeser også forskellige donorer.  

Siden 2012 er det udviklingsorienterede arbejde blevet væsentligt styrket i 100%.   
I 2013 lykkedes det organisationen at få to godkendte bevillinger fra CISU på 
henholdsvis 200.000 kr. til at sikre unge pigers adgang og ret til gymnasieuddannelse i 
Kumbungu i det nordlige Ghana - og 500.000 kr. til en styrkelse af Wema Centres (en 
national kenyansk NGO) position, som lokal aktør indenfor fortalervirksomhed, i forhold 
til gadebørns rettigheder.  
I 2013 startede 100% et større samarbejde med CAS Ghana (en national ghanesisk 
børnerettighedsorganisation) om større synlighed og øget fortalervirksomhed for 
ghanesiske gadebørn. Det samarbejde fortsætter gennem et CISU finansieret 
udviklingsprojekt i 2017/2018.  

10 års jubilæum   
100% for Børnene har 10 års jubilæum i år – og i den forbindelse vil vi gerne nævne 
nogle af de væsentligste resultater, som organisationen har opnået gennem de sidste 
10 år.  

APDK - Program for børnene med særlige behov  

• At børnene med særlige behov har et værdigt liv på trods af fattigdom.  

• At børnenes mødre med 100%´s støtte har startet små forretninger op (frisør, 
kiosk osv), hvor de kan tjene penge og lave en lille opsparing hver uge. Børnene 
kommer med mor på arbejde - og er således ikke overladt til sig selv i hjemmet. 
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På den måde skabes der også større synlighed omkring børn med særlige behov i 
lokalområderne. Mødrene har derudover skabt en lille mikrofinans-gruppe, som 
går ud på at kvinderne betaler et lille beløb til gruppen hver måned. De 
opsparede penge skal/kan bruges, hvis en af kvinderne får uforudsete 
sundhedsudgifter mm. Det skaber en stærkere social sikkerhed for børnene. 

KIBARANI – en skole for lossepladsens børn  

• At der er skabt et fristed for omkring 250 antal børn på Kibarani skole, hvor de 
dagligt får et måltid mad. Det eneste måltid mad de får i løbet af en dag.  

• At de har et sted, hvor de kan læse deres lektier. De fleste kommer fra familier 
med tunge sociale udfordringer - og bor under så usle forhold at det ikke er 
muligt at læse lektier i hjemmet.  

• At skolen har fået nye klasselokaler, så børnene oplever et godt 
undervisningsmiljø og et bibliotek, hvor børnene har adgang til børnebøger og 
brætspil. 

• At børnene kommer på glædesbaserede oplevelser  

NEW HOPE-  en folkeskole og børnehjem  

• At det der startede, som et skur på en mudret bakke, med ganske få elever i dag 
er veldreven og bæredygtig skole med over 600 elever og 70 fastboende 
børnehjemsbørn.   

   
PEBI – et landsbysamfund på landet  

• At 100 børn får et nærringsfyldt måltid mad hver dag fra lokalsamfundets 
køkkenhave.  

• At der er kommet en legeplads, så børnene kan lege 

• At der er startet socioøkonomisk virksomhed (bageri) op, som på sigt vil give 
vækst og indkomst til lokalsamfundet.  

• At der er bygget lærerboliger, så dygtige lærerkræfter kan fastholdes. 

• At en bæredygtig og statsanerkendt skole er på tegnebrættet – og vil blive 
igangsat i år.   

REEP – oplysning om unge pigers ret til uddannelse  

• At offentligheden begynder at betragte pigers uddannelse som en ret og ikke et 
privilegie 
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• At flere piger får en højere uddannelse og bliver indskrevet i skolen 

• At oplysningsarbejdet omkring pigers ret til uddannelse er nået ud til 20.000 
mennesker gennem forum teater i landsbyerne - og 2 millioner mennesker i hele 
det nordlige Ghana gennem radioudsendelse 

CAS GHANA – gadebørns rettigheder  

• At synligheden omkring gadebørns rettigheder er øget – og at CAS nu står som en 
styrket organisation i at fremme fortalervirksomhed for denne gruppe.  

• At CAS, sammen med andre aktører, aktivt deltager i at give input og videns dele 
i forhold til den ghanesiske stats initiativ ” Get of the streets for a better life”, 
der netop sætter fokus på gadebørn.    

Kapacitetsopbygning af samarbejdspartnerne i Syd 

I 2017 har 100% fortsat arbejdet med en partnerskabsbaseret tilgang. Det betyder, at   
100% ikke er direkte implementerende eller har selvstændige projekter, men derimod 
støtter lokale partnere gennem projekter, der falder ind under organisationens vision 
og mandat.  
Der er igen i år blevet lagt stor vægt på, at projektaktiviteter foregår i et aktivt 
partnerskab med gensidige bidrag og inspiration i forhold til projektdesign.   
100% har ikke selvstændige midler – og har brug for en stærk profilering i Danmark for 
fortsat at kunne søge midler til gode projekter for børn/unge i Kenya og Ghana. Der 
skal derfor være en gensidighed i samarbejdet og partnerskabet, hvor der nok er 
forskellige behov, men samme mål.  

Det er vigtigt, at partnerne i Syd bidrager med at skrive ansøgninger, udarbejder 
relevant materiale, sender gode projekt-billeder osv.  Det skal med tiden gøre vores 
partnere bedre til at skrive solide projektdokumenter og dermed give dem adgang til 
større donorer, der typisk stiller netop den slags krav.  Perspektivet for 2017 har været 
er at fortsætte de eksisterende projektaktiviteter - samt kapacitetsopbygge 
parterrerne indenfor økonomistyring, monitorering og evaluering. 

100% for Børnene i Danmark 
2017 har været et år, hvor 100% igen har fundet stor støtte blandt frivillige og 
medlemmer. Der har gennem året været en engageret gruppe af frivillige i København 
og Århus, som blandt andet arbejdet med fundraising, udarbejdelse/udsendelse af 
100%´s nyhedsbrev, opdateringer på de sociale medier og meget andet. De frivillige har 
flere gange været på projekt besøg i Ghana, hvor de (blandt andet) har medbragt tøj 
til børnene fra 100%´s trofaste sponsor Småfolk.  

Kavli fondet 
I 2017 fortsatte samarbejdet mellem Kavli Fondet og 100%. Det er et stærkt 
partnerskab, som igennem årene har skabt synlige resultater hos REEP og PEBI, som er 
partnerne i Syd.   
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I lokalsamfundet i PEBI får 100 børn nu et næringsrigt og sundt måltid mad hver dag 
forsynet af den køkkenhave, som er blevet anlagt af Kavli Fondet. Ligesom dyrkningen 
af grøntsager indgår, som en naturlig del af børnenes uddannelse.  Derudover er håbet, 
at haven sammen med bageriet kan skabe et indkomstgrundlag for det bredere 
lokalsamfund, gennem salg af overskydende grønsager og brød, på det lokale marked.   

Med Kavli fondets støtte er der skabt grobund for at lokalsamfundet PEBI på sigt kan 
opnå større økonomisk uafhængighed, hvilket er deres store håb.   

I 2017 har Kavli Fondet også støttet projektet om at få flere unge kvinder i det nordlige 
Ghana igennem et længerevarende uddannelsesforløb. Mange af de unge kvinder når 
desværre ikke længere end til folkeskolen, selvom deres ambitioner og drømme ofte er 
langt større.  Det er der flere grunde til – blandt de vigtigste er: manglende 
økonomiske ressourcer, mangel på viden om vigtigheden af uddannelse blandt forældre 
samt kulturelle praksisser, som favoriserer drenge.  De Kavli sponsorerede aktiviteter i 
projektet sigtede i 2017 både på at bremse antallet af unge kvinder, som forlod 
uddannelsessystemet samt øge antallet af unge kvinder, som søgte om optagelse. Dette 
blev blandt andet gjort gennem REEP skoleklubber, hvor mere end 100 piger deltog.  Et 
af de meget positive resultater fra 2017 var, at budskabet om vigtigheden af kvinders 
uddannelse er nået ud til over 20.000 personer i landområderne gennem forumteater - 
og ud til 2.000.000 lyttere i det nordlige Ghana gennem radioprogrammer. De unge 
piger deltager selv i radioprogrammerne.  

Udsendelse af frivillige til Afrika 
På sigt vil 100% gerne sende flere danske frivillige til projekterne i Syd. Vores partnere 
efterspørger den inspiration og de hjælpende hænder, som dette medfører.  100% har 
gennem engagerede frivillige fået et solidt samarbejde med Metropol om udsendelse 
af internationale socialrådgiverstuderende til projekterne i Ghana. Vi har indtil videre 
meget positive og fine erfaringer med samarbejdet - og påtænker i efteråret 2018 at 
sende 4 socialrådgiverstuderende afsted til Ghana.   

100% har i løbet af 2017 også arbejdet med forskellige løsningsmodeller i forhold til at 
sende flere frivillige til Kenya. Der er et par muligheder på tegnebrættet, som vil blive 
søgt konkretiseret i løbet af 2018.   

Oplysningsarbejde og kommunikation    
I 2017 fik 100% gennem CISU økonomiske midler til at lave et oplysningsprojekt med 
fokus på poesi. Projektet Poetic Empowerment blev gennemført af to 
litteraturstuderende og 100% frivillige Camilla Olesen og Kristoffer Bressum. De rejste 
til Ghana, hvor de engagerede gadebørn fra CAS og unge gymnasiepiger fra REEP i at 
skrive digte omkring deres tanker og følelser. Som danske samarbejdspartnere var 
Randers Realskole og Randers lilleskole. På de danske skoler blev udvalgte danske 
elever også engageret i at udtrykke sig gennem poesi. Der kom en meget fin 
digtsamling ud af projektet, som nu er trykt i andet oplag – og kan købes på forlaget 
Vistofts hjemmeside.  

100% har også afholdt events i løbet af året, blandt andet, på Kreftwerket i Valby, hvor 
folkekøkkenet var vært for en indsamlingsaften til fordel for 100%´s arbejde. Ligesom 
økosamfundet i Hallingelille støttede 100% på deres årlige sommermarked.  
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På de digitale platforme har 100% også været aktiv i 2017 både i form af 
projektopdateringer fra arbejdet i syd og i nord, men også i forhold til 
medlemsrekruttering i form af online kampagner på Facebook.   

100% har brug for medlemmer for at opretholde sin status som velgørende organisation. 
Derfor skal der lyde en opfordring til alle om at forny medlemskabet eller melde sig ind 
i organisationen.  

100% har brug for dig!!  

Grafisk profil 
100% har for første gang i organisationens historie fået en grafisk profil i 2017 – takket 
være Art  Director Helle Olesen, der har skabt nyt logo, foldere, plakater, visitkort  og 
forsiden til denne årsrapport til 100%.  

100% for Børnene i Kenya 

I 2017 har 100 % for Børnene haft følgende partnerskabsaktiviteter i Kenya: 

Sct. Patricks 
St. Patricks og 100% har arbejdet sammen i flere år omkring levering af basale 
tjenesteydelser på Kibarani losseplads og i Bangla slumområder. St. Patricks er mest 
involveret i Bangla, hvor de i en større, nyopført bygning har etableret kirke, 
sundhedsklinik, kontor med rettighedsadvokat, børnehave samt forsamlingshus. De har 
ligeledes etableret en skole og en kirke i Kibarani slumråde. Denne er placeret i 
nærheden af den klinik og børnehave, som 100% tidligere støttede.   

100% har løbende i 2017 haft samtaler med St. Patricks omkring sikring af skolens 
bæredygtighed. Ideen om at indføre en højere skoleafgift er igen blevet diskuteret, 
men det er svært på Kibarani, hvor familierne er så fattige, at selv en lille forhøjelse 
af skole-afgiften ville betyde at børnene ikke ville komme i skole. Det er udfordring – 
for selvfølgelig skal der være skoler for de allerfattigste børn, men 100% må samtidigt 
erkende, at det bliver sværere og sværere at skaffe midler til driften. Udfordringen i 
årene fremover er at identificere et system, som Sct Patricks selv kan administrere. 
Det kunne være for eksempel være flere indkomstgenerende aktiviteter. Det kunne 
også være et større sponsorprogram eller et stærkere fokus på den lokale fundraising. 
Mulighederne er mange, men læringen fra 2017 er primært at fokusere på skolen, 
således at den forbliver et fristed og rum for børnene.  Lokalsamfundet i Kibarani har 
for store og tunge sociale udfordringer til at kunne gennemføre egentlige 
lokalsamfundsprojekter.    

Et andet tiltag, som er blevet diskuteret er en større synlighed for organisationen på de 
sociale medier. Andre 100% partnere har stor succes med at fortælle om deres 
projekter og små succeshistorier på de sociale medier – og 100% har opfordret Sct. 
Patrick til at være mere aktiv på disse platforme.   
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100% har i 2017 støttet følgende aktiviteter gennem Sct. Patricks:  
1) Skolemadsordning til 220 børn  
2) Uddannelsesmaterialer   
3) Revision  

   
APDK (Association of Psychically Disabled Kenya), 
I 2013 startede 100% et nyt partnerskab med APDK (Association of Psychically 
Disabled Kenya), som har overtaget partnerskabet og programmet ”Børn med særlige 
behov” fra Sct. Patricks. APDK har 9 klinikker placeret i Kenya, og er startet af en i 
Kenya bosiddende tysk statsborger, for 30 år siden. De arbejder hovedsageligt med 
børn, der er spastisk lammede og/eller børn med deformiteter.  

I programmet bliver børn med handicaps, herunder spastisk lammede børn, hentet i 
Kibarani og Bangla og kørt til Portreitz Hospital til fysioterapis behandling. Børn med 
manglende lemmer tilbydes proteser og genoptræning. Der er i øjeblikket omkring 15 
børn i programmet.  
Programmet er dyrt, særligt i forhold til behandling af børn med behov for proteser, 
men de børn som har været i forløbet har alle fået det mærkbart bedre. Derudover er 
der iværksat oplysningsarbejde for forældrene, så de kan imødekomme børnenes behov 
i hjemmet. Der er gode fremtidige samarbejdsmuligheder for 100% og APDK. Et tiltag 
som 100% har gjort i 2015/16/17 er at tilbyde udvalgte børn folkeskole uddannelse på 
særlige skoler for handicappede. En god uddannelse er helt fundamental for at børnene 
kan ændre deres fremtid.  

I 2017 har børnene mødre med 100%´s støtte har startet små forretninger op (frisør, 
kiosk osv), hvor de kan tjene penge og lave en lille opsparing hver uge. Børnene 
kommer med mor på arbejde - og er således ikke overladt til sig selv i hjemmet. På 
den måde skabes der også større synlighed omkring børn med særlige behov i 
lokalområderne. Mødrene har derudover skabt en lille mikrofinans-gruppe, som går ud 
på at kvinderne betaler et lille beløb til gruppen hver måned. De opsparede penge 
skal/kan bruges, hvis en af kvinderne får uforudsete sundhedsudgifter mm. Det skaber 
en stærkere social sikkerhed for børnene. 
  
100% har i 2016 støttet følgende aktiviteter gennem APDK: 
1) Fysioterapis behandling og genoptræning for børn med særlige behov (ca. 10 børn) 
2) Træning og oplysningsvirksomhed for børnenes forældre  
3) Medicin til børnene. De har ofte brug for meget medicinsk behandling, da de har 
mange følgesygdomme.  
4) Forældrestøtte  
4) Uddannelse for udvalgte børn  

APDK har en fin hjemmeside og ligger jævnligt opdateringer på Facebook med billeder 
og fortællinger fra børnenes hverdag.  

New Hope Folkeskole – og Børnehjem   
I vores fortsatte samarbejde med New Hope dets grundlægger, Japheth Eyema, er 
partnerne nu nået dertil, hvor New Hope er bæredygtigt. Det er en fantastisk 
udvikling, der har været på New Hope gennem de sidste år – og vi vil gerne opfordre 
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medlemmer og støtter til at følge med på vores hjemmeside og Facebook, hvor vi 
jævnligt ligger nye billeder op.   

New Hope klarede sig (som vanligt) godt akademisk på landsbasis efter det endte 
skoleår 2017 - og har fortsat mange frivillige fra forskellige steder i verden. De bringer 
leg og glæde i børnenes liv. Over 600 børn, heraf bor de 70 på børnehjemmet, bliver 
uddannet på New Hope hver dag.  

I 2017 har partnerne (New Hope; Stiftelsen New Hope Reseindustriens Barnefond og 
100%) fortsat planlægningen af en bæredygtighedsstrategi for stedet. I løbet af året 
blev det bestemt, at 100% vil støtte opførelsen af nye legepladser i 2017. Herefter er 
den bygningsplan, som blev lavet i fællesskab af partnerne i 2013 blevet gennemført. 
Det blev også besluttet, at Stiftelsen New Hope Reseindustriens Barnefond fortsat i 
2017 vil støtte lærerlønninger på New Hope-  og at 100% fortsat vil støtte lønninger til 
personalet på børnehjemmet. Støtten vil være i en nedadgående trappe og beløbet vil 
blive halveret hvert år. Perspektivet er, at New Hope skole og børnehjem er helt 
uafhængig af donor støtte om 2 år.  

I 2017 har 100% støttet følgende aktiviteter på New Hope skole og børnehjem:  
1) Dækning af lønninger til personale på børnehjemmet;  
2) Dækning af sundhedsudgifter for børnehjemsbørnene   
3) Dækning af sundhedstjek for børnene  
4) Legepladser  
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100% for Børnene i Ghana  

I 2016 har 100% haft følgende partnerskabsaktiviteter i Ghana: 
  
CAS Ghana (Catholic Action for Street Children)   
I 2017 forsætter 100% samarbejdet med CAS om at skabe større synlighed omkring 
gadebørnene i hovedstaden Accra. Projektet er finansieret af CISU – og bygger videre på 
en tidligere indsats, der har styrket CAS Ghana’s eksterne fortalervirksomhed. Der er 
blevet oparbejdet et tæt forhold til de decentrale ‘Department of Social 
Welfare’afdelinger, hvor udvalgte distrikter i dette projekt er inviteret til styrket 
samarbejde og får tilbudt træning i gadebørnsproblematikker og opsøgende 
gadeplansarbejde. En gruppe ældre gadebørn er inddraget og fungerer, som en peer to 
peer mekanisme, i forhold til rettighedstræning på gadeplan. Gadebørnene får dermed 
selv en stemme gennem medier og kampagneaktiviteter -  og et styrket ’talerør’ og 
samarbejdsplatform.  

Det vigtigste mål med projektet er, at de rette ansvarlige  får opbygget motivation, 
kapacitet og netværk, i forhold til i stigende grad selv at tage ansvar for 
gadebørnsproblematikker i Accra, suppleret af NGO indsatser. 

REEP (Rural Education for Empowerment Programme)  
REEP er startet af unge mennesker, der selv fik hjælp til at tage en 
gymnasieuddannelse. Programmet har som formål at reducere antallet af børn, der må 
gå ud af gymnasiet pga. forskellige vanskeligheder. Særligt fokus er pigers adgang til 
gymnasieskolen.  
REEP arbejder i den nordlige del af Ghana, hvor særligt forældrenes uvidenhed i 
forhold til vigtigheden af uddannelse, økonomiske begrænsninger - og mangel på håb 
og tillid til fremtiden blandt børnene selv, er at nævne som vigtige faktorer i forhold til 
skolegang.  

REEP’s aktiviteter handler derfor om at bevidstgøre forældrene om vigtigheden af 
uddannelse (særligt piger) gennem radioprogrammer og besøg i landsbyområderne 
(brug af bl.a. forumteater som metode) samt tildeling af studielegater til dygtige piger. 
Desuden foretages uddeling af cykler til piger (Hope riders), der ved at kunne cykle til 
det nærliggende gymnasium nemmere kan få lov at gå i skole, af forældrene. Cyklen, 
som transportmiddel mindsker også de seksuelle overgreb op pigerne til og fra skole.   

Med støtte fra Kavli fonden har 100% i 2017 støttet følgende aktiviteter:  
1) Fortalervirksomhed i landsbyområder omkring vigtigheden af uddannelse for piger 
2) REEP skoleklubber 
3) REEP sponsorprogram for udvalgte studerende 
4) Radioprogrammer i den nordlige Ghana om vigtigheden af pigers uddannelse  
5) Skolemødre programmet 
6) Styrkelse af REEP som organisation 

!  |  9



Kuntu Pebi Development Projekt - PEBI 
100% har siden 2013 støttet Pebi - et lille fiskersamfund på den ghanesiske kyst.   
Befolkningen i Pebi er marginaliseret både i forhold til beliggenhed, fravær af 
infrastruktur og sproglige barrierer. Dette afspejles i de sociale forhold, f.eks. ved at 
de fleste indbyggere i Pebi ingen uddannelse har - og er analfabeter. Det påvirker 
naturligt deres muligheder, ikke kun for beskæftigelse, men også for at blive betragtet 
som gyldige medlemmer af det omkringliggende samfund.   

Pebi er ligesom New Hope i Kenya i rivende udvikling.  Kavli fondet har støttet en 
række væsentlige indkomstskabende aktiviteter såsom bageri, køkkenhave og dyrhold, 
hvilket har skabt glæde og travlhed i det lille lokalsamfund.  

I samarbejde med IUG (Ingeniører uden grænser) er der i 2017 blevet brugt tid på at 
udvikle en solid bæredygtig plan for en ny statsanerkendt skolebygning, som 100% 
håber at påbegynde i 2018. 

100% har i 2017 støttet følgende aktiviteter gennem KPDP: 
1) Lærerlønninger 
2) Vedligeholdelse af køkkenhave og dyrehold  
3) Etablering af bageri   
4) Bæredygtig plan i forhold til den nye skolebygning 
5) Skolematerialer  
 
Nyt om Fundraising  
I 2017 har 100% rejst penge gennem:   
1) Medlemskontingenter, medlemmers støtte, herunder;  
a) Faste månedlige bidrag og b) Enkeltstående donationer 
2) Erhvervssponsorer  
3) Private fonde  
4) Offentlige puljer 
5) Foreninger og sammenslutninger  

I 2014 startede en større proces, hvor der blev kigget på hver enkelt partner, dennes 
udviklingspotentiale, folkelige forankring samt muligheden for finansiering gennem en 
større fond eller organisation over en 2-årig periode. To stærke eksempler på dette er 
samarbejdet mellem 100%, Kavli Fondet og den Svenska Barnfonden.  

100% har i 2017 søgt, at opbygge flere strategiske partnerskaber og 
virksomhedssamarbejder dels for at styrke organisationen og dels for at skabe endnu 
synligere resultater i projekterne. 

Medlemsrekrutteringen har stået helt centralt i 2017 for 100% - og organisationen har 
lavet mere informationsarbejde og flere kampagner og events - netop for at fastholde 
og tiltrække nye medlemmer samt oplyse om organisationens arbejde. 100% er helt 
afhængig af at kunne skaffe 300 medlemmer om året for at fastholde status som 
velgørende organisation.   
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Regnskabsberetning  
Regnskabsberetning for 2016 kan findes på 100 % for Børnenes hjemmeside. Den 
elektroniske version for 2017 er endnu ikke klar.   
(www.100pct.org).  

Bestyrelsens beretning  
I år er det 10 år siden, at Signe stod på lossepladsen i Kibarani, og bestemte sig for at 
sælge alt hvad hun ejede, for at starte 100% for Børnene. Hun drømte om, at skabe 
bedre vilkår og større synlighed for nogle af verdens fattigste børn. Her 10 år senere 
kan vi kigge på 100%´s resultater -  og se at mange af de håb Signe havde - er gået i 
opfyldelse.  
100% for Børnene har altid handlet om fællesskab og om at arbejde for børnenes 
bedste.  Derfor skal der også siges en varm tak fra bestyrelsen, til alle dem, som har 
gjort en indsats for 100% i gennem årene. Både i bestyrelsen, som ansatte, som 
frivillige, som trofaste støtter og gavmilde givere. Forlaget Vistoft har været helt 
central i 100%´s arbejde helt fra første arbejdsdag op til i dag.  Tak for det!!  Kæmpe 
tak også til alle dem, som har været med hele vejen, noget af vejen eller var et smut 
forbi. ALLE bidrag betyder noget i 100% og er grunden til at vi er nået så langt.   

Bæredygtighed har været det helt centrale omdrejningspunkt for organisationens 
arbejde i 2017. Det gælder både i forhold til sekretariatet i København og partnerne i 
Syd. 100% ´s mål er at projekterne på et tidspunkt skal være uafhængige og 
bæredygtige. Derfor går langt de fleste tiltag i den retning.  
I den forbindelse er det en glæde, at kunne fortælle at New Hope Børnehjem i Kenya 
er bæredygtigt. Det der startede, som en drøm, i et lille træskur på en mudret bakke 
med et lille antal børn - er i dag blevet til en veldreven folkeskole med 611 elever, 
hvoraf omkring 70 er børnehjemsbørn, som bor og spiser på skolen.  Det er et stærkt 
samarbejde og fællesskab mellem 100%, Reseindustriens svenska barnfonden og et 
visionært entreprenant lokalt ægtepar, som har skabt dette fantastiske resultat. Det er 
noget vi kan være stolte af!   

Bestyrelsen  
Bestyrelsen har holdt regelmæssige møder gennem hele 2017.  Det har skabt en positiv 
synergi i organisation, hvor bestyrelsens kendskab til det daglige arbejde og 
partnerskaberne vokser. Det skaber rum for en aktiv bestyrelse, som træffer 
beslutninger og deltager i foredrag og events.  Det giver også mulighed for at 
bestyrelsesmedlemmer og frivillige kan mødes ved forskellige arrangementer.  

Partnerskaber  
100% har i 2017 styrket de strategiske partnerskaber både i syd og nord.  Der har fra 
100%´s side været et bevidst valg i at opsøge mindre danske NGO´er med det formål at 
samarbejde omkring større ansøgninger til blandt andre offentlige puljer. Den sociale 
forandring, som kan skabes når man er flere om opgaven er tydeligere og målgruppen 
større.  Det samme gælder for partnerne i Syd – de skal fremadrettet have en vis 
ressource-kapacitet og struktur for at indgå i partnerskab med 100%. På den måde 
bliver resultaterne mærkbare og synlige.  100% holder naturligvis fast i de gamle 
partnerskaber også.  
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Lossepladsen på Kibarani var organisations første projekt og partner – og er en del af 
100% DNA.  
100% har også indgået partnerskab med danske uddannelsesinstitutioner i 2017. En af 
dem er Metropol i København. Det giver mulighed for at sende danske 
socialrådgiverstuderende til Ghana på praktikophold hos 100% partnerne i et 
struktureret læringsforløb. Det har tidligere været meget gavnligt både for 100% og for 
de studerende, som oftest fortsætter som 100% frivillige efterfølgende.  
Ingeniører uden grænser (IUG) er ny 100% samarbejdspartner omkring det 
bæredygtige skolebyggeri i lokalsamfundet PEBI i Ghana.  IUG skal stå for 
kvalitetssikringen af projektet gennem projektbesøg og direkte kontakt med de 
ghanesiske myndigheder og bygningsentreprenører. IUG bringer en stærk faglig viden og 
erfaring til projektet, og 100% glæder sig til samarbejdet.  

Sekretariatet 
Der har i 2017 været et stadigt stigende behov for aktiv kommunikation på de sociale 
medier og til de fonde, som 100% samarbejder med.  Der har også været et øget fokus 
på 100%´s synlighed i det danske civilsamfund.  Derfor blev Camilla Olesen ansat i 
2017, som kommunikations, kampagne og event koordinator. Hun har en baggrund 
inden for litteraturvidenskab – og har været en engageret frivillig i 100% gennem flere 
år.   

Tak  
I 100% er vores arbejde for at sikre udsatte børns rettigheder og forbedre deres vilkår 
helt afhængig af den støtte vi modtager.  
Vores arbejde hviler på støtte fra vores faste medlemmer og private donorer, men også 
mange virksomheder og fonde, der støtter os enten økonomisk, med produkter eller 
gennem corporate volunteering.  

Vi er altid glade for nye og gamle medlemmer i 100% og vil gerne opfordre til, at man 
fornyer sit medlemskab gennem 100%’s hjemmeside på www.100pct.org. 100% skal 
have 300 medlemmer for at bevare sin status som velgørende organisation så hvert et 
medlemskab tæller.  

I 2017 blev vi støttet af følgende fonde og virksomheder:  

FONDE: KAVLI FONDET; UTAMADUNI’s U-KASSE; KULTURSTYRELSEN; STIFTELSEN NEW 
HOPE RESEINDUSTRIENS SVENSKA BARNFONDEN; BAIXAMAR FONDEN; ASTA OG JUL P. 
JUSTESENS FOND m.fl.   
PULJER: CISU 
VIRKSOMHEDER: 4 IMPROVE; STORMFLODSSIKRING; OPERATE; SMÅFOLK; JESPERSEN 
TRYK; KOVSTED OG SKOVGAARD; ARBEJDERNES LANDSBANK; NIRAS; FORLAGET VISTOFT; 
FMB HOLDING; KIPPERS MASKINFABRIK; NORDIC TRYK m.fl. 
SPONSORGAVER OG INDSAMLINGER: TAK for alle de fine sponsorgaver vi fik til vores 
kampagner i 2017 af forskellige virksomheder – og stor tak til de foreninger og skoler 
som har samlet penge ind til fordel for 100% for Børnene.  

Til sidst vil 100 % gerne rette en særlig tak til alle vores medlemmer, private 
bidragsydere/støtter og ikke mindst engagerede frivillige og coperate volunteers.  
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Tak for jeres store arbejde og støtte i 2017
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