
Lille organisation
Stort hjerte



100% for Børnene

Vores målgrupper

Du har lige læst et digt som i sommeren 2017 blev skrevet af et af de børn, 
der forsøger at få indtægter, skole, føde og søvn til at gå op i en højere enhed. 
Det gør han sammen med os. Vi i 100% for Børnene arbejder med børn og 
unge for at de aktivt kan skabe en nutid og fremtid af muligheder.

1.   Er en lille organisation, der arbejder med konkrete målgrupper indtil  
 de ikke behøver vores hjælp mere.
2.  Samarbejder med lokale partnere om kvalitetsprojekter på tværs af  
 grænser på en bæredygtig og ikke-bureaukratisk måde.
3.  Er gennemsigtig – vores støtter kan altid se, hvad deres penge går til.
4.  Laver oplysningsarbejde omkring gadebørns rettigheder for at skabe  
 en større synlighed omkring deres vilkår.

Børn der bor på lossepladser

Forældreløse børn

Gadebørn

Børn med særlige behov, langtidssyge

og med handicap

”Be yourself Don’t be scared,
We are not here to be compared, We are equal. 

There is no one like us we are special
We are on the same level
We are equal 

Isn’t that right?” 



Lille organisation 
– stort hjerte

Vores tostrengede tilgang 
til udvikling

100% for Børnene blev stiftet i 2008 og har siden sin opstart været drevet af 
engagement. Sammen arbejder vi med partnere i Kenya og Ghana, alle med  
børn og unge i fokus.

Organisationen er grundlagt af Signe Vorster fra Mols, som i 2007 mødte familier 
og børn på lossepladsen Kibarani i Mombasa, Kenya. Den store fattigdom og de 
hårde sociale forhold inspirerede hende til at etablere 100% for Børnene. 

Organisationen har i dag udviklet sig fra en velgørenhedsorganisation til en 
egentlig udviklingsorganisation og er solidt funderet i det danske civilsamfund 
gennem et dedikeret team af frivillige og ansatte. 

Vi samarbejder med lokale partnere og organisationer, som kender lokalbefolk-
ningen og områdets udfordringer. Vi arbejder hårdt for at sikre børn og unge i 
Ghana og Kenya adgang til uddannelse, sundhed og andre relevante ydelser  

i lokalsamfundet. 

Dette betyder, at børnene på længere sigt opnår kompetencer og handlemulig-
heder, der sætter dem bedre i stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund samt 
håndhæve deres rettigheder.

Man kan ikke opnå udvikling alene gennem levering af basale serviceydelser. 
Derfor arbejder 100% for Børnene også med opbygning af  
civilsamfund og statslige institutioner der, hvor vores 
målgrupper er, så deres kompetencer til selv at 
planlægge og gennemføre egne udviklings- 
aktiviteter styrkes.



En sand historie om, hvordan 
100%’s arbejde nytter
New Hope børnehjem og skole i Kenya er en rigtig succeshistorie. Stedet startede 
oprindeligt med 7 børn, men havde allerede efter 3 måneder 18 børn boende.  
I øjeblikket bor og spiser 54 børn, som ellers ville bo på gaden, på New Hope,  
foruden de ca. 613 børn fra de omkringliggende slumområder, som nu går i New 
Hope børnehave og skole. 

Siden 2008 har 100% for Børnene indgået i partnerskab med New Hope Børne-
hjem og skole. Vi støttede blandt andet med dækning af sundhedsdgifter,  
kvartalsmæssige sundhedstjek af børnehjemsbørnene og lønninger til børnehjem-
mets personale. Siden har 100% for Børnene støttet opførelsen af nye sovesale,  
nyt køkken, vaskestande, legeplads og frugthave. 

Den dag i dag er børnehjemmet bæredygtigt.

Støt os

Støt os med mere – uden det koster dig mere

For at vi kan blive ved med at sikre bedre muligheder for nogle af verdens 
fattigste børn har vi brug for din hjælp.

Du kan støtte os ved at tegne et individuelt medlemskab til 100 kr årligt eller 
gennem en individuel donation til et eller flere af vores projekter. Er du en del 

af en virksomhed? Du kan også støtte os som virksomhed, blive sponsor eller 
betænke os i dit testamente. Få mere at vide hos os.

Alle betaler for mobiltelefoni i dag. Du kan derfor støtte os gennem det,  

du allerede betaler til uden at det koster dig en krone. Hos lavprisselskabet 

GreenSpeak støtter du vores arbejde med et engangsbeløb på 200,- i kraft 

af dit mobiletelefoni. GreenSpeak donerer nemlig overskuddet til gode for-

mål heriblandt 100% for Børnene. GreenSpeak fordeler også deres generelle 

overskud 2 gange årligt til blandt andre 100% for Børnene. Pengene fordeles 

procentvist i forhold til deres kunders stemmer – så du er med til at bestemme, 

hvilket godt formål støtten skal gå til. Opret et mobilabonnement til min. 99,- 

med et af vores links, stem på os ved bestillingen og du har doneret 200,-  

til 100% for Børnene. Få mere at vide hos os. Links til oprettelse:

Kampagnepakker: 

https://greenspeak.dk/abonnementer/qv6qz2m9c53kwzhx/?amb=100pct

Almindelige pakker: https://greenspeak.dk/abonnementer/?amb=100pct

Find os 
Find os på Facebook ”100% for Børnene” og 
vores hjemmeside 100pct.org. Her kan du læse 
meget mere og engagere dig i vores organisation 
og projekter i Kenya og Ghana.



!

100pct.org
Bliv medlem og støt os på

Vores vision

100% for Børnene 
Havvej 32, 8420 Knebel
Telefon: +45 2227 5315
E-mail: contact@100pct.org
100pct.org

” Vi arbejder for, at børn og unge aktivt 
kan skabe en fremtid af muligheder.”


