


DM-Aid har i 2021 som sædvanlig haft travlt med rigtig
mange aktiviteter, kampagner og projekter inden for
nødhjælp og udvikling i vores samarbejdslande og i
Danmark.  

Det har også været året, hvor vi fik præsenteret og
vedtaget DM-Aid's nye strategi 2025 på
Generalforsamlingen. Strategien giver DM-Aid en fælles
retning for alle i organisationen, herunder ny struktur
for både frivillige i udvalg, grupper og ansatte i
sekretariatet. 

Det er vores håb, at strategien vil styrke det frivillige
engagement i DM-Aid. Dette vil ske ved at lægge mere
ansvar ud til frivillige i organisationen og derigennem
styrke medindflydelse og ejerskab for DM-Aid's virke, der
efterhånden har gavnet mange millioner fattige og
sårbare mennesker ude i verden.

I takt med at DM-Aid år for år bliver økonomisk stærkere
og formår at rejse både privat og institutionel
fundraising i Danmark, stiller det til stadighed højere
krav til os som nødhjælpsorganisation i en mere og
mere kompleks nødhjælpsverden. 

TAK FRA BESTYRELSEN  



Vi leverer de mest basale nødvendigheder til de mest
trængende mennesker i lande, der er hårdt ramt af
enten klima- og naturkatastrofer eller krig, der giver sult,
tørke og hungersnød samt massive flygtningestrømme i
de berørte lande og nabolande. 

Tusinde tak til alle de mange gavmilde donorer og
medlemmer samt ildsjæle i vores organisation i
Danmark og samarbejdspartnere i udlandet, der i det
daglige hjælper os med at bringe den veltrængte hjælp
ud i verden. Uden Jer ville DM-Aid ikke være den
organisation, vi er i dag! 

På vegne af bestyrelsen.        

Nadeem Niwaz 

Bestyrelsesformand 



I Hubli, Indien, har vi støttet
etableringen af en skolemorgen-
mads og frokostordning, hvor 600
fattige skolebørn får mad på
skolen i et år. 

Skolemorgenmad- og
frokostordningen skal give
skolebørnene næringsfyldt mad,
som skal løse nogle af de
sundheds-relaterede problemer,
der ses hos elever, hvor familierne
kæmper for at få dækket deres
børns madbehov.

Samtidig skal ordningen være med
til at give børn den nødvendige
energi til at følge med i
undervisningen og deltage aktivt i
skoleaktiviteter.





Vi har i løbet af året støttet
Yemen med fødevarepakker,

gastanke til madlavning,
madrasser og basale

fornødenheder som gryder,
tallerkner og bestik. 

 
 Vi har også fået opsat

vandtanke i fire landsbyer,
som giver rent vand til 8000

mennesker. 
 

'Vandtankene genopfyldes
flere gange i løbet af ugen,
så beboerne hele tiden har
lettilgængeligt drikkevand!

 

VERDENS STØRSTE 
HUMANITÆR KRISE

Hjælpen udvides i 
Yemen!



SKOLE OG UDDANNELSE 
 Alternativ undervisningsform i

Pakistan

I små landsbyer og i slumkvarterne i Pakistan, er det svært at
finde veluddannede lærere, da de går efter arbejde i større
byer. Dette medfører ofte til, at unge piger dropper helt ud
af skolen og ender med at blive barnebrude. 

For at undgå dette har vi etableret et system, hvor piger fra
landsbyer og i slumkvarter får online undervisning fra
kvalificerede lærere. Undervisningen sker på pigernes skole
med en voksen tilstede, der koordinerer og tjekker om de
lærer, det de skal. På denne måde kan pigerne fortsætte i
skole og undgå at droppe ud.



Projekt Gedebank er blevet etableret i Somalia. Det bæredygtige
projekt giver fattige kvindelige hovedforsørgere 10 geder eller
får, som kan genere en indtjening for familierne.

Der er blevet udarbejdet aftaler med lokale mælkeproducenter,
hvor kvinderne kan sælge mælken fra deres dyr.

Efter et år giver kvinderne 10 af deres gedekid eller lam tilbage
til Gedebanken, som dermed giver en ny fattig familie 10 dyr.

GEDER GIVER INDKOMST OG
SELVSTÆNDIGHED

Den bedste hjælp er selvhjælp!



Fantastisk nyhed til lokalbefolkningen i Jinja districtet!

Vi fik bevilget en 40 fods container fra Genbrug til Syd og vi
fik fyldt det op med hospitalsudstyr, doneret af
Renoveringsværkstedet i Aalborg. 

Containeren blev sendt afsted fra Danmark og modtaget af
hospitalet i Jinja districtet i Uganda. Dermed kan mange af
de behov, som hospitalet og lokalbefolkningen har
efterspurgt, imødekommes.

 
 

JINJA HOSPITAL
Container fyldt med hospitalsudstyr

redder liv!



HJÆLP TIL ETIOPIENHJÆLP TIL ETIOPIEN
    Hungersnød er på trapperneHungersnød er på trapperne

Der er 400.000 mennesker i Etiopien, som lever i
fødevareusikkerhed og med sult. Og yderligere 1,8
millioner mennesker er tæt på at ende i samme
situation. Derfor har det været kritisk at uddele
fødevarepakker.



AFGHANISTAN
Vi har ikke glemt dig!

Vi har siden konfliktens begyndelse ydet
nødhjælp og uddelt fødevarepakker til internt

fordrevne i Kabul og otte provinser





HJÆLPEN KOM MED DET SAMMEHJÆLPEN KOM MED DET SAMME   
Al-Quds og Gaza blev hårdt ramt af angreb

i maj måned 



Vi ydede nødhjælp til sårede palæstinensere via vores
samarbejdspartner, Taawon Welfare Association, i Al-Quds,
Jerusalem. Der blev samarbejdet med Palæstinensisk Halvmåne,
da de som en af de eneste nødhjælpsorganisationer, som kunne
få adgang til Al-Aqsa området

Vi har siden maj 2021 støttet med fødevarepakker til sårbare og
udsatte palæstinensere i Gaza og har siden juli måned været i
gang med at støtte op om genopbygningen af hjem,
landbrugsanlæg, vandkilder og drivhuse.



Projektaktiviteterne, der har været i gang siden marts 2021,
består i at hjælpe børn med funktionsnedsættelser i Libanons
flygtningelejre i deres udvikling gennem forskellige
terapiformer. Projektet giver børnene de hjælpemidler, som
de har brug for til at kunne gå i skole og være en del af de
daglige gøremål. Projektet har indtil nu afholdt 3751
fysioterapisessioner, 3035 ergoterapeutsessioner, 2972
taleterapisessioner og 5303 specialundervisninger for børn
med handicap og indlæringsvanskeligheder. Endvidere er der
blevet uddelt 152 hjælpemidler til rådighed for børnene,
herunder, kørestole, gå-stativer, specielmotorisk udstyr og
andet.  

At vokse op som barn i en flygtningelejr er svært og hårdt i sig selv,
men at være et barn med et handicap i en flygtningelejr kræver en

enorm indsats fra både barnet og dets omsorgspersoner. 

DM-AID ER MED I DANMARKS
INDSAMLING FOR ANDET ÅR I TRÆK

I år gik støtten til børn med fysiske handicap i
Libanons flygtningelejre



Med en bevilling fra CISU Engement pulje har DM-Aid inviteret
danske medborgere til en række aktiviteter for at give dem et
indblik i udviklingsarbejde. Det er sket i samarbejde med vores
lokale partner Violet, som arbejder med syriske flygtninge i
både Tyrkiet og Syrien. Formålet med dette projekt er at
facilitere idé – og erfaringsudveksling mellem potentielle
frivillige i Danmark og Violets lokale frivillige grupper, og
hvordan de sammen kan bidrage til at støtte flygtninge og
internt fordrevne syriske befolknings-grupper. 

Med udgangspunkt i de Sustainable Development Goals (SDG)
og Core Humanitarian Standard (CHS) har DM-Aid organiseret
en 3-dags workshop i september 2021.  

Workshoppen præsenterede forskellige måder frivillige kunne
engagere sig i udviklingsarbejde, men fokuserede i høj grad på
at udvikle deltagernes kompetencer til at designe nye og
innovative måder at lave projekter på. DM-Aid og Violet delte
også deres erfaringer med humanitær- og udviklingsarbejde i
nogle af de mest konfliktfyldte og skrøbelige kontekster/lande i
verden. Efter workshoppen blev alle deltagere inviteret til at
udvikle nye interventioner i samarbejde med en af DM-Aid's
lokale partnere. Det har været berigende og inspirerende for
DM-Aid og Violet at tilbringe nogle fantastiske lærerige dage
sammen med mennesker, som var interesseret i
udviklingsarbejde og, som havde lyst til at engagere sig. 

CISU-VOICES OF SYRIA 



FØDSELSDAG FOR ALLEFØDSELSDAG FOR ALLE   
Et godt barndomsminde!Et godt barndomsminde!

Vi ønsker at gøre en forskel for børnefamilier med små midler,
for lidt plads og manglende overskud, ved at give deres barn et
par uforglemmelige og kreative fødselsdagstimer i selskab med
deres venner.

Det er vores seje lokalgruppe i Aalborg, som har udviklet
projektet og indgået et samarbejde med krea-stedet F.I.D.U.S i
Aalborg.



PROJEKT OUTDOOR
Fællesskab i naturen

Med en bevilling fra Friluftsrådet, har det været muligt for DM-
Aid at facilitere udendørs aktivitetsture sammen med børne-
familier fra Nørrebro. 

Vi har haft tre aktivitetslørdage og en hel weekend i Kalundborg. 

Det har været et indsigtsfuld projekt, hvor stærke relationer er
blevet dannet, der er blevet hygget, grint, spist og spillet. 

Det har været en absolut fornøjelse. 



ERHVERVSSPONSORER 

Vi er utrolig håbefuld for fremtiden, når DM-Aid har så mange
fantastiske virksomheder, der støtter vores arbejde ude i

verden og i Danmark og deler vores vision, hvor:
 

"Vi arbejder for en verden med en lys fremtid, hvor alle mennesker
lever et værdigt liv fri for fattigdom"

 
Sammen gør vi en forskel!



TAK FOR ÅRET DER GIKTAK FOR ÅRET DER GIK


