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100% for Børnene
På tre af Ud i Fremtidens messer for unge med
særlige behov havde vi besøg af 100% for Børnene. En lille organisation, der arbejder for at børn i
fattige lande kan få bedre forhold. Især børn med
særlige behov.
Af Morten Hansen
”Vi har nogle andre muligheder i Danmark, hvad gælder at
støtte børn med særlige behov. Det blev især tydeligt for mig,
da jeg for 6 år siden blev faster til en fantastisk dreng, som
blev født med Downs Syndrom i Danmark. Han går jævnligt
til kontrol på sygehuset og jeg kan se, hvor en stor forskel det
gør for ham, at han får sin behandling. Han er lige startet i
skole, går i rideterapi, og hvad han nu ellers har brug for. Det er
noget helt andet. Han skal ikke bæres 10-12 kilometer for at få
hjælp,” forklarer Helene Gertsen, da vi møder hende i Aarhus.
Den 34-årige socialrådgiver er forkvinde i 100% for Børnene.
”Jeg havde været 6 måneder i Sydafrika i forbindelse med min
praktik som socialrådgiver. Da jeg kom hjem havde jeg fået
blod på tanden og tænkte – jeg vil gerne gøre en forskel i verden og blev igen draget af Afrika. Jeg tror, der er mange, som
har haft de tanker.”
Helene ender sammen med en studiekammerat i Kenya, hvor
100% for Børnene har et projekt for unge med særlige behov i samarbejde med APDK – Association for the Physically
Disabled of Kenya. Projektet hjælper 15 børn og unge med
særlige behov, hvilket i Kenya er en meget udsat målgruppe.
Nogle børn har medfødte lidelser, mens andre har pådraget sig
skader tidligt i livet. Støtten omfatter bl.a. at børnene kan få
fysioterapi, proteser og rådgivning. Samtidig arbejder organisationen med at sikre forholdene og med at få børnene væk fra
lossepladsen i Kibarani, hvor de arbejder og bor.

Bærer børnene 12 km
Forældrene er voldsomt engagerede i projektet: ”Mange af dem
har ikke råd til at tage bussen og er derfor nødsaget til at bære
børnene frem og tilbage til trods for, at der for nogle af dem
er 10-12 kilometer. Nogle af børnene er store drenge på 12-14
år, men så er det op på ryggen og så går far frem og tilbage,”
fortæller Helene og forklarer at nogle har fysiske handicap,
men rigtig mange har også psykiske udfordringer. ”Det er ikke
så nemt at arbejde med på samme måde, som det er med det fysiske. Og forældrene kommer fra ekstremt fattige kår. Mange
af dem lever på lossepladsen. Nogle af dem er født med de
udfordringer, de har, nogle af dem opstår senere i livet… Rigtig
mange er født med spastiske lammelser eller vand i hovedet.
Det er udfordringer, der kan opstå ved fejlernæring, underernæring og dårlig hygiejne.”
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I maj 2018 blev 100% for Børnene ti år. Helene Gertsen har været forkvinde i ca. halvandet år.

”Det bliver måske så klicheagtigt, men det er en
ære at få lov til at være med – til at være en del af
100% for Børnene og kunne få lov til at arbejde
med særlige behov.”
”Vi har jo også været ude at besøge børnene og deres familier
for at se, hvor de kommer fra. Der er bare en vilje hos forældrene til trods for, at der er sådan et tabu omkring det. Det er helt
vildt inspirerende. Et mål med vores projekt for børn og unge
med særlige behov i Kenya, er også at familien skal have en
bæredygtig levevej. Vi starter derfor nogle små virksomheder
for børnenes forældre.”

100% for Børnene støtter blandt andet
et projekt i Kenya, hvor næsten 2 millioner børn i alderen 0 til 14 år lever med et
handicap. Mennesker med handicap ønsker
at være en del af samfundet. Det bliver
muligt, når samfundet inkluderer og sikrer
rettigheder for mennesker med handicap.
100% for Børnene støtter børn med
særlige behov - nogle børn har medfødte
lidelser, mens andre har pådraget sig
skader gennem arbejdet på lossepladsen i
Kibarani.
100% for Børnene arbejder med Association for the Physically Disabled of Kenya
(APDK) om at forbedre vilkårene for børn
med særlige behov. Børnene bor i et af de
fattigste slumområder i Mombasa.”
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”I forlængelse af APDK er nogle af børnene kommet videre. De
er blevet unge. Derfor finansierer vi, at de kommer videre på
en skole, hvor de bor. Vi har et projekt, hvor også voksne med
særlige behov trænes i håndværk som sælges i en lokal butik.

Hvad driver dig?
”Det er der flere forskellige ting som gør. Det ene er at
have været med i en organisation næsten fra begyndelsen. Vi er en lille organisation, så det er familiært, og
man har indflydelse. Det er meget nært. Og det er også
den følelse man får, når man besøger projekterne.”

Det er også noget af det, vi sælger her i Danmark. Det betyder
meget, at de har noget at stå op til, og at der er brug for dem. Og
det genererer en lille smule indkomst,” slutter Helene Gertsen.

”De projekter vi vælger er projekter, vi rent faktisk
har kapacitet til at følge op på. Vi er tæt på. Vi er jo
hovedsageligt frivillige i organisationen, og man kan
mærke, at folk vil det. Og det smitter. Det smitter helt
vildt! Den følelse af, at andre også brænder for 100%
for Børnene, gør at du føler dig som en del af noget –
noget meget vigtigt.”

Fakta om 100%
for Børnene
Organisationen er drevet så vidt muligt af frivillige. Der er kun tre deltidsansatte i sekretariatet.
100% har flere projekter i Kenya og i Ghana. Se
mere om organisationen her:KLIK HER hvor du
også kan melde dig ind og støtte arbejdet med 100
kr. om året. (https://100pct.org/bliv-medlem)
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