
DANISH MUSLIM AID 2020 
 

… kun sammen gør vi en forskel 



DM-Aid har i 2020 oplevet stor travlhed med
mange organisatoriske tiltag, aktiviteter,
kampagner og projekter. Året har dog på mange
måder været et specielt år pga. corona-pandemien
og DM-Aid har ligesom alle andre
nødhjælpsorganisationer skullet tilpasse sine
aktiviteter samt vise samfundssind som resten af
landet, herunder skulle omlægge mange af vores
fysiske aktiviteter til virtuelle fora. 

Det har været et udfordrende år, men et godt år. I
år har vi fået udarbejdet en ny samlet strategi for
vores organisation for perioden 2021-2025 og har
som led i strategiprocessen formuleret en ny vision
og mission. 

Det er vigtigt for DM-Aid, at vi hele tiden kan udvikle
os, så vi kan hjælpe endnu flere mennesker om
året. Derfor har vi formuleret fem overordnende
strategiske målsætninger, som skal hjælpe med at
styrke DM-Aid. 

TAK FRA BESTYRELSEN  
Vores første samlede strategi har

set dagens lys! 



1. Styrkelse af faglige kompetencer og fællesskab
hos frivillige  

2. Flere medlemmer, private- og erhvervsdonorer
og -sponsorer samt institutionelle bevillinger  

3. Kommunikation skal være mere engagerende,
nærværende og relevant  

4. Større inddragelse af de mest fattige og sårbare
individer og familier i bæredygtige programmer  

5. Tættere partnerskaber med lokalforankrede
NGO’er. 

Tak til alle der har bidraget til et succesfuldt år i
2020. Vi er allerede i fuld gang med vores
aktiviteter i 2021 og ser frem til det fortsat gode
samarbejde med vores efterhånden rigtig mange
ildsjæle i vores voksende organisation! 

På vegne af bestyrelsen 

Nadeem Niwaz  

Bestyrelsesformand    



Tak for et helt særligt år på så mange leder og
kanter. Den 15. marts 2020 troede mange af os i
DM-Aid, at vi nu ville lukke ned pga. Covid-19
lockdown og en dermed reduceret mulighed for at
modtage donationer og hjælpe verdens fattigste.
Men vi tog fejl! Aldrig har danskerne doneret så
meget til DM-Aid, aldrig har vores hjælp og støtte
været så afgørende for de fattigste og mest
udsatte medmennesker i vores 12 partnerlande,
og aldrig har vi haft så mange dejlige frivillige, som
meldte sig på banen for at hjælpe til.
   
Vi fik iværksat en Covid-19 kampagne, som
involverede alle vores 12 partnerlande og samlede
ind til værnemidler, samt mad til især familier som
havde mistet deres i forvejen lille indkomst pga.
Covid-19 lock-down i deres land. 

Ramadan slog alle rekorder med et
indsamlingsresultat på over 6 mio.kr! På vegne af
verdens fattigste er vi fulde af taknemlighed over
så stor en generøsitet fra vores både trofaste og
nye donorer, som giver håb om en lysere fremtid
for rigtig mange mennesker. 

TAK FRA SEKRETARIATET 
Et usædvanligt år på alle leder og kanter! 



Vi gør vores bedste hver dag for at leve op til jeres
tillid og fortjene jeres støtte som organisation. 

I 2020 fik vi for første gang bevilliget støtte fra
Danmarks Indsamlingen, som gik til Magiske
Karavaner for Syriens børn med fokus på læring og
healing gennem leg. Det er vi utrolig glade for, fordi
det viser os, at vores indsats for at udvikle politikker,
procedurer og sikre håndteringen af midler på en
transparent og effektiv måde anerkendes.

Alt i alt, et år i en ekstraordinær situation, som vi
kom igennem med en ekstraordinær fælles indsats,
hvor vores donorers generøsitet og vilje til at donere
til verdens fattige trods egne udfordringer gjorde, at
DM-Aid kom ud af 2020 med det højeste resultat
nogensinde, nemlig med 22 mio.kr! Ma sha Allah.  

Pas på jer selv og hinanden. 
 

Signe Ejerskov 

Sekretariatschef  



STÆRKE OPLEVELSER I
BEIRUT OG SOMALIA 

En af de største katastrofer i år var den forfærdelige
eksplosion i Beiruts havn. DM-Aid sendte hurtigt et
team til Libanon for at mødes med vores
samarbejdspartner i Beirut, Taawon, og vurdere,
hvordan vi bedst kunne hjælpe til.

Vi oplevede, hvordan der allerede var en stor overflod
af mad og vand. Midt i Beiruts centrum var der blevet
opsat en masse stande af mange forskellige
nødhjælpsorganisationer, hvorfra der blev uddelt mad
og drikke. Men indsatsen var ikke blevet koordineret
og meget af maden endte enten til folk, som ikke var i
målgruppen eller på gaden kun halvt spist op. 



Takket være en stor og generøs støtte fra vores donorer
var det muligt for DM-Aid at bidrage til genopbygningen
af hospitalet, som i dag står helt klar igen til at modtage

patienter.

Derfor besluttede DM-Aid og Taawon, at vores
indsats bl.a. skulle fokusere på genopbygningen af
det offentlige og gratis hospital, Karantina General
Hospital, som var blevet hårdt ramt af eksplosionen.
Hospitalet tilser og hjælper fattige libanesere, syrere,
palæstinensere og immigranter, som ellers ikke har
mulighed for at få lægehjælp. 



Derudover sendte DM-Aid et andet team til Somalia slutDerudover sendte DM-Aid et andet team til Somalia slut
på året. Rejsen var del af vores monitorerings- ogpå året. Rejsen var del af vores monitorerings- og
evalueringsprocedure, hvor vi tilser de projekter som vievalueringsprocedure, hvor vi tilser de projekter som vi
har støttet, gennemgår partners procedurer oghar støttet, gennemgår partners procedurer og
økonomistyring, kapacitetsopbygger efter behov, ogøkonomistyring, kapacitetsopbygger efter behov, og
udtænker nye projekter.udtænker nye projekter.  

TASCO, vores samarbejdspartner i Somalia, viste osTASCO, vores samarbejdspartner i Somalia, viste os
mange af de brønde, som vi har fået bygget, vi mødte demange af de brønde, som vi har fået bygget, vi mødte de  
  forældreløse børn, som er del af vores sponsorprogram,forældreløse børn, som er del af vores sponsorprogram,
samt de studerende, hvis uddannelse vi finansierer. Dersamt de studerende, hvis uddannelse vi finansierer. Der
var mulighed for at tale med modtagerne af støtten, somvar mulighed for at tale med modtagerne af støtten, som
udtrykte stor glæde og taknemlighed. Især en samtaleudtrykte stor glæde og taknemlighed. Især en samtale
gjorde indtryk på frivillig landekoordinator for brønde,gjorde indtryk på frivillig landekoordinator for brønde,
Anisa, som var med på rejsen:Anisa, som var med på rejsen:  

”Jeg husker specifikt en mand, som jeg talte med, da vi besøgte en af de
mange brønde bygget gennem DM-Aid. Det, som gjorde et stort indtryk på
mig var, da han fortalte mig, hvor følelsesfuldt det var for ham, at
fremmede mennesker på den anden side af kloden, som ikke kender ham
eller landsbyen, formåede at donere penge og støtte ham og hans familie
til et bedre liv. At disse fremmede gav af deres ejendom uden at kende de
mennesker, som deres ejendom gik til. Hans stemme blev mildere og
hans ansigt skinnede samtidig af taknemmelighed, da han takkede alle
donorerne og ønskede dem alle et godt liv. For han havde ventet længe
på vand, men nu havde Gud hørt hans bønner.” 

“Han havde ventet længe på vand, og nu
havde Gud hørt hans bønner!” 



Det overordnede mål med Danish Emergency Relief
Fund (DERF) er at levere fleksibel og hurtig humanitær
finansiering. DERF gør det muligt for danske NGO'er at
iværksætte nødhjælp til mennesker inden for ganske få
måneder af en akut humanitær krise. Det er nødhjælp,
der imødekommer presserende behov og forhindrer
optrapning af lidelse og yderligere tab af liv. 
 
I 2020 modtog DM-Aid DERF-bevillinger til Syrien og
Sudan. Bevillingen til Syrien handlede om at beskytte
de mange internt fordrevne flygtninge mod Covid-19
ved at undervise i værnemidler og uddele
hygiejnepakker. Med den situation, som flere
millioner af syrere står i som internt fordrevne, vil
det være katastrofalt, at Covid-19 spredes. Heldigvis
er det lykkes at holde smitten nede i forhold til andre
dele af verden.  
 

OVERLEVELSE FRA DANISH
EMERGENCY RELIEF FUND 

DM-Aid har flere år i træk fået institutionelle
midler til at kunne yde nødhjælp i

katastrofesituationer 



I august og september oplevede Sudan heftig regn,
som resulterede i store oversvømmelser. Det
kostede flere menneskeliv og mange
tilskadekommende, som måtte gå fra hus og hjem.
Interventionen var at levere livsreddende
fødevarepakker til de udsatte og fattige familier, som
var berørte af oversvømmelserne. 



I 2020 kom DM-Aid med i Danmarks
Indsamling for første gang. Vores andel
af indsamlingen gik til Syrien og projektet
om de Magiske Karavaner. Ordet
barndom vækker hos de fleste af os
tanker om leg, sjov, nærvær og fremfor
alt tryghed. Tryghed i barndommen er en
helt basal rettighed for børn, men som
mange af Syriens børn og unge er blevet
frarøvet. Projektet Magiske Karavaner
hjælper udsatte flygtningebørn, hvor
karavaner af busser står for
forskelligartede aktiviteter med hver
deres mål og resultater, herunder
psykologisk førstehjælp, psykosocial
støtte og information om nødhjælp,
beskyttelse og sundhedsydelser.  

På lang sigt vil de børn og deres
forældre, som er blevet hjulpet via
projektet, udvikle en større
modstandsdygtighed, der ikke kun
understøtter individet men også
samfundet som helhed i den store og
langvarige humanitære krise i Syrien. 

DM-AID MED I DANMARKS
INDSAMLING FOR FØRSTE GANG 

Da de “Magiske Karavaner” gjorde deres indtog! 



DM-Aid takker vores
samarbejdspartner Violet
Organisation for alt deres
gode arbejde, som er sket
på trods af alle de
udfordringer som Covid-
19 har bragt med sig. Og
vi takker samtidig alle de
mange danskere for den
store gavmildhed, som har
gjort dette projekt muligt! 



Udsatte og fattige mennesker verden over har
været nogle af de største ofre for Covid-19.
Fattige mennesker, som lever fra dagen til vejen,
mistede lige pludselig deres i forvejen lille
indtjening på grund af restriktioner og lock-down. 

Priserne på mad steg til absurde priser, og det
blev en yderligere udfordring at skaffe mad på
bordet. DM-Aid’s prioritet har været at forsyne
udsatte mennesker med både fødevarepakker og
hygiejnepakker. 

Takket være den store støtte og opbakning fra
donorer har det været muligt at gennemføre en
samlet covid-19 indsats i alle vores 12
samarbejdslande.  

COVID-19 INDSATSEN  
Det er svært at prioritere værnemidler over

mad! 



 
BØRN ER FREMTIDENS LYS 

Forældreløse børn har brug for os! 

Der er 800 forældreløse børn i DM-Aid's
sponsorprogram fordelt på syv lande. Det månedlige
sponsorbeløb er med til at give barnet mad, tøj,
lægehjælp og skolegang.  
 
Forældreløse børn i fattige lande lever ofte hårde liv,
hvor pigerne bliver gift i en ung alder og drengene
arbejder dagen lang eller ender med at tigge på
gaden. Derfor er vi så glade for den store støtte til at
hjælpe børn til et bedre liv.



Vinteren er altid hård, men den er særlig uudholdelig
og farlig, hvis ikke man kan finde en måde at holde
varmen på. Dette har været tilfældet for fattige og
udsatte børn i Gaza.

Familierne bor i skure uden isolation eller radiatorer og
tænder ild i usikre rustne tønder for at prøve at holde
varmen.

To år i træk har DM-Aid prioriteret at give
vinterpakker til børn. I år fik 1100 børn en pakke, der
indeholdt: Jakke, bukser, bluse, pyjamas, undertøj,
sokker, vanter, tørklæde, hue og en Covid-19
hygiejnepakke.

Gaza’s kolde skure er ikke for børn!

 VI HJALP GAZA OG KASHMIR
MED AT HOLDE VARMEN



Det har været en ualmindelig kold vinter i Kashmir.
Hvert år dør der flere mennesker i de kolde vintre. 

DM-Aid har uddelt fødevarepakker, sundhedspakker,
madrasser puder og dyner til 1400 hjemløse og varme
tæpper og dyner til 7000 udsatte mennesker.

Kashmir’s kolde vintre kalder på varme
tæpper og madrasser!



Vores nationale engagement vokser! 

Danmark er et velhavende land, men der er stadig
revner i velfærdssamfundet. I 2020 viste DM-Aid, at vi
kan rykke hurtig ud, når der er brug for os, også her
hjemme i Danmark.

Da Covid-19 kom til Danmark lukkede hele
samfundet ned. Det gik stærkt, og mange ældre og
særligt udsatte blev isoleret i deres boliger. DM-Aid
oprettede et frivilligkorps i Hovedstadsområdet,
Aalborg, Odense og Silkeborg. Vores seje frivillige gik
straks i gang med at købe ind for alle, som
kontaktede os og bad om hjælp. Alle frivillige blev
undervist i procedurer og sikkerhed. Alle bestillinger
blev monitoreret af centralt placerede frivilligledere
for at sikre, at det blev købt korrekt ind, og at
betaling for varer foregik elektronisk efter at bestiller
havde godkendt købet. 

Da nedlukningen blev forlænget og stilstanden også
begyndte at koste jobs, udvidede DM-Aid ordningen
til også at betale for udgifterne til mad og
husholdningsartikler for nogle af de mest udsatte
familier. Det var igen muligt for os at agere hurtigt og
effektivt.

DANMARKS UDSATTE HAR OGSÅ
BRUG FOR OS   



Ramadan er en helt særlig tid på året. Alle fortjener en
god Ramadan og Eid - især børnene! Også i år har vi
besøgt udvalgte asylcentre og uddelt Eid pakker i form
af kage og opmuntring. Beboerne på asylcentrene
fortæller, at det varmer deres hjerter, når de ved, at
der er mennesker, som tænker på dem
  
I december måned startede vi en vintertøjindsamling,
da der var flere beboere på asylcentrene, som
manglede vintertøj. Folk var gavmilde og samlede
vintertøj ind i alle størrelser og farver og donerede det
til vores genbrugsbutik, Perlen. Over tre omgange
kørte vi op til asylcentrene og afleverede tøjet. 

Lidt sødt til Eid på Asylcentrene 



Sommerlejrskole med bid i!
Som noget helt nyt afholdt DM-Aid for første gang en
sommerlejr for udsatte syriske børnefamilier på
Falster. Det var en weekend i juli måned. De frivillige
fra DM-Aid havde planlagt en masse aktiviteter, så der
var altid noget at lave. Maden blev tilberedt sammen
og der var fællesoprydning. Den mest populære
aktivitet var besøget hos Krokodille Zoo. Der deltog 28
børn og 12 forældre, hvor vi deltog med 10 frivillige.

En to tre Jobklar!

Projekt jobklar er et nyt spændende projekt, der er
startet op i 2020. Vi samarbejder med to folkeskoler i
København, hvor vi hjælper unge i alderen 14-17 år
med at finde deres første fritidsarbejde.



Med over 100 frivillige fordelt i Danmark er de med til
at højne levestandarden for fattige og udsatte
mennesker verden over. Det er vigtigt, at frivillige ser
meningen med det arbejde, de laver. Deres arbejde
og engagement gør, at DM-Aid hele tiden kan udvikle
sig, blive større og hjælpe endnu flere mennesker.  
 
Her kan du læse nogle udtalelser fra vores dejlige
frivillige, hvor de fortæller om hvad de får ud af at
være frivillig i DM-Aid:  

DM-Aid har givet mig mulighed for at udvikle nye sider
af mine lederevner, og dermed også blive dygtigere til at
supervisere og lede andre frivillige til at få succes med de
mange projekter, som vi søsætter her hjemme i
Danmark. Min opgave er at understøtte DM-Aids
identitet og værdisæt, og sammen med vores mange og
dygtige frivillige gøre projektidéer til virkelighed. 

– Hassan, Udvalgsleder for Nationalt Udvalg  

VERDENS BEDSTE FRIVILLIGE  
 Frivillige er rygraden i DM-Aid!  



Jeg har lært en masse af at være frivillig hos DM-Aid,
både om mig selv og andre mennesker. Jeg føler mig
meget inspireret af at arbejde sammen med andre, som
også synes, at det er vigtigt at hjælpe udsatte grupper.
Vi frivillige har det skægt sammen og hjælpes ad med
de forskellige opgaver. Jeg har lært en masse fagligt ved
at engagere mig i NGO-arbejdet, som kan komme mig
til gode på arbejdsmarkedet og jeg får en masse gode
personlige erfaringer og sjove oplevelser. Jeg deltog i
DM-Aid’s sommerlejrskole i sommeren 2020, hvilket var
en fantastisk sjov, lærerig og meningsfuld oplevelse. Alle
frivillige gav sig 100% og lejrskolen blev en kæmpe
succes for de deltagende familier og for frivilliggruppen,
hvor jeg oplevede et meget livgivende fællesskab.  

– Merete, Projektleder for projekt Outdoor 

Det som jeg får ud af ved at være frivillig i DM-Aid, er
den gode følelse af at hjælpe andre mennesker, der har
brug for det. Høre dem, der har brug for hjælp og være
der for dem. Jeg kan godt lide at arbejde på tværs med
de andre fra organisationen og lære en hel masse fra
dem og være en del af et større fællesskab. 

- Esma, Lokalgruppeleder for København 



Ved at være frivillig i DM-Aid er jeg en del af det store
fællesskab, der er i DM-Aid. Jeg får lært en masse om det
at udvikle events. Jeg får nye kompetencer, som bidrager
til, at jeg får en bredere forståelse for samfundet, og de
mennesker som vi hjælper. 

- Jacob, frivillig i Kampagne, Event og Fundraising
Udvalg

Som frivillig kan jeg få afløb for det, som jeg brænder
for, hvilket er at hjælpe udsatte børn i fattige lande,
herunder særligt Palæstina. Jeg har altid ønsket mig at
åbne et børnehjem dér, og ved at arbejde med DM-Aid
har jeg allerede hjulpet over 1.000 forældreløse,
handicappede, udsatte og fattige børn til en bedre
hverdag og fremtid. Det jeg kan lide ved at være frivillig
hos DM-Aid, er det interne og eksterne netværk og
muligheden for at udvikle mig via kurser, hvor ens
kompetencer øges. Det er en hurtig vej til ansvar.
Allerede et halvt år inde er jeg projektansvarlig for flere
internationale projekter. Og så er der selvfølgelig glæden
ved at se udbyttet af den indsats man har præsteret.  

– Ayram, Landekoordinator for Forældreløse Børn
program i Palæstina  



NY REKORD:  121 BRØNDE
Brønde redder liv! 

I 2020 satte vi ny rekord i DM-Aid, da vi formåede at
yde støtte til opførslen af hele 121 brønde. 

Det har været med til at give mere end 100.000
mennesker lettilgængelig adgang til rent vand. Ofte
bygges der også en separat lille vandstand til
dyrene, så de også kan få rent vand.  



Sådan fordelte brøndeneSådan fordelte brøndene  
sig på lande:sig på lande:

  
Afghanistan: 19 brøndeAfghanistan: 19 brønde  
Indien: 14 brøndeIndien: 14 brønde  
Pakistan: 25 brøndePakistan: 25 brønde  
Syrien: 1 brøndSyrien: 1 brønd  
Uganda: 56 brøndeUganda: 56 brønde  
Somalia: 6 brøndeSomalia: 6 brønde  
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ERHVERVSSPONSORER 
TUSIND TAK til både vores trofaste og nye

erhvervssponsorer, som på trods af et hårdt 
covid-19 år fandt økonomisk mulighed for at

 støtte vores arbejde.



Blågårdsgade 51, 2200 København N 

35360833 - info@dmaid.dk  

TAK FOR ÅRET DER GIK

dmaid.dk

Danish Muslim Aid

danishmuslimaid


