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Hvert år udsender vi en kort 
brochure fra DM-Aid for at for-
tælle lidt om, hvad vi har lavet 
siden sidst. Det er ikke som så-
dan et årsskrift, da det udgives 
i Ramadan og dette nummer 
dækker så i hovedsagen noget, 
der er foregået eller oplevet i 
tiden fra Ramadanen i 2015 – 
altså lige nu fra den ene som-
mer til den næste.

Med projekter og tiltag i mange 
lande fordelt over Afrika, Mel-
lemøsten og Asien, er der altid 
masser af historier at fortælle, 
og det vanskeligste er nok at 
vælge, hvilke historier ud af de 
mange, som skal singles ud til 
en særlig præsentation til alle 
jer, som får vores lille brochure 
i hånden.

Vi forsøger at dække bredt og 
fortælle om mange forskellige 
typer tiltag og fra mange dele af 
vores geografiske spændeflade.

Alle disse skønne projekter og 
tiltag kan alene finde sted, for-
di der er rigtig mange, som står 
sammen om at få det til at ske.

Først og fremmest naturlig-
vis vores mange donorer. Både 
de trofaste, som støtter år efter 
år, men også dem, som kommer 
lejlighedsvis med beløb, der alt 
sammen er med til at sikre de 
mange projekter.

Fattige og nødstedte menne-
sker over hele verden får gavn 
af den gavmildhed, som vi op-
lever, liv forandres til det bedre, 
børn kommer i skole, folk får 
rent vand, fattige familier får 
et indkomstgrundlag, sygdom-
me bliver kureret, træer bliver 
plantet og meget, meget mere.

En anden og meget væsentlig 
del af vores store styrke ligger i 
de mange utrættelige frivillige, 
som udfører et enormt arbejde 
på de forskellige projekter.

Dygtige og engagerede frivil-
lige er en hjørnesten i enhver 
organisation af vores art, og 
uden denne skare af entusia-
ster, ville det aldrig lykkes.

Vi håber, I vil tage godt imod 
vores lille brochure, og husk – I 
er altid velkomne til at skrive til 
os på mail@dmaid.dk



Indenfor det seneste års tid har DM-Aid 
sammen med vores partnere i Pakistan 
fået etableret 4 soldrevene vandpumper 
i den tørkeplagede Thar provins. I denne 
provins, der består af rigtig meget ørken, 
lever folk på et absolut eksistensmini-
mum og har meget ringe adgang til vand.

Med støtte fra gavmilde donorer i DK 
er det nu blevet til fire store anlæg med 
elektriske pumper drevet af solceller til 
at pumpe vandet op og fordele det ud til 
husstandene.

Den enkelte husstand i landsbyen får 
sin egen vandledning, og brugerne betaler 
så en lille afgift pr. liter, så der altid er lidt 
penge til vedligehold af anlægget.

Tidligere trak de vandet op med en stor 
spand bundet på en lang snor, som så 
blev trukket op af en kamel. Men når 
snoren gik tilbage i brønden, fulgte der 
alskens forurening med ned i vandet, 
bl.a. afføring og urin fra trækdyrene.

Derfor er de lukkede anlæg med soldrev-
ne pumper med til at højne vand-
kvaliteten ganske betydeligt, hvilket 
også helt generelt giver en højre leve-
standard, mindre sygdomme og måske 
endda mindre børnedødelighed i disse  
områder.

Soldrevne v andpumper



Gennmem 7 år har DM-Aid 
haft en gedebank på Zanzi-
bar. Vi startede i landsbyerne 
Shengeju og Masoto, hvor 20 
familier fik to hungeder hver.

Familierne har senere leve-
ret to hungeder tilbage til vo-
res lokale gedebank-manager, 
som har givet dem videre til 
nye familier.

Gennem de første år støtter 
DM-Aid desuden med dyrlæ-
gehjælp, kraftfoder til gederne, 
når de har fået kid, for at øge 
mælkemængden, gedebukke 
til området samt træning af 
nye modtagere af geder, så de 
kan lære at passe dem.

De beholder selv alle øvrige 
geder ud over de to, som de 
leverer tilbage til gedeban-

ken, og det betyder, at efter 
nogle år har de fleste famili-
er nu mellem 6 og 10 geder; 
de har spist og slagtet nogle 
undervejs, de har solgt nog-
le undervejs, og de har fået 
forbedret deres levestandard 
ganske betydeligt. 

Kvinden på billedet, som 
hedder Fatuma Ali Omar, er 
alene med sin søn. Hun har 
fået bygget et hus til sig selv 
og drengen og har stadig syv 
geder gående i sin lille flok.

For hende har dette pro-
jekt betydet, at 
hun er gået 
fra ekstrem 
f a t t i g d o m 
til at have en 
ganske god til-
værelse.

Gedebank 
 på Zanzi bar



Borgerkrigen i Syrien raser nu på sit sjette år, og 
til trods for mange anstrengelser er der ikke nogen 
umiddelbar udsigt til fred. De civile er enten rejst ud 
af landet som flygtninge eller befinder sig som in-
ternt fordrevne inde i landet.

DM-Aid arbejder i tre store lejre i Idlib området, al-
Aidoun, al-Qadimoun og as-Samidoun, hvor der til-
sammen bor omkring 8.000 mennesker.

Disse tre lejre har vi arbejdet i sammen med vores 
lokale partnere i en årrække, hvor vi bl.a. har købt en 
vand-tankvogn, leveret vand, brød, fyringsolie, tøj, ba-
bymælk, hospitalsudstyr, medicin samt indlagt strøm 
i alle telte i en af lejrene og meget, meget mere. Der er 
en stor hjælpsomhed fra vores donorer til at række ud 
til disse virkeligt vanskeligt stillede mennesker.

Vores hjælp når via vores partnerorganisation, Vi-
olet Organization, desuden frem til områderne i og 
omkring Hama, Homs og Aleppo samt i Madaya. 

Vi ville virkelig ønske, at vi kunne gøre meget mere, 
da behovet i Syrien er næsten endeløst. Vi har også 
et program til støtte af forældreløse børn i landet. 

Vores indsats i forhold til tragedien i Syrien er 
rettet imod dem, som stadig er fanget inde i lan-
det mellem stridende parter.

Inte rnt fordrevne  
 i Syrien 



Lille ”Amira” på billedet bor sam-
men med sin mor i et meget fattigt 
kvarter i Hubli i Karnataka i Indien.

Deres hjem er på ca. 2 x 2 meter, 
og her lever de deres liv. Langt de fle-
ste andre familier i deres kvarter har 
hjem af nogenlunde samme standard.

Amiras mor tjener omkring 100 
kroner om måneden ved at arbejde 
hårdt med rengøring i private hjem, 
og hvis det ikke var for den måned-
lige sponsorstøtte på 250 kroner, 
ville hun have været nødt til at sen-
de sin datter ud at arbejde. Nu kan 
Amira i stedet gå i skole og stræbe 
efter en bedre fremtid.

Det er en betingelse for de børn, som 
er i vores program for forsørgerlø-
se og udsatte børn, at de kommer i 
skole, så de kan få en uddannelse og 
dermed en bedre chance i livet.

Når man besøger disse meget 
fattige familier, bliver man impone-
ret over den stærke vilje der er hos 
f.eks. de enlige mødre til at kæmpe 
for deres børns fremtid. De er gan-
ske ukuelige i deres indsats og har, 
til trods for deres kummerlige vir-
kelighed, ofte en fantastisk positiv 
indstilling til tilværelsen.

DM-Aid’s program for sådanne fatti-
ge børn bringer virkelig håb ind i livet 
hos mange familier ude i verden.

U dsatte børn  
i Indien



Østafrika er altid plaget af 
mangel på vand. Ofte af re-
gulær tørke, som det også har 
været tilfældet i en stor del af 
begyndelsen af 2016. En me-
get stor del af befolkningerne 
på Afrikas Horn, hvor DM-Aid 
har et langvarigt engagement, 
er nomader, der i et og alt er 
afhængige af deres dyr. De le-
ver i meget barske ørkenområ-
der, hvor det er vanskeligt at 
se, hvordan man overhovedet 
kan vriste en tilværelse ud af 
den tørre jord.

Fra tid til anden er det nød-
vendigt at bringe nødforsy-
ninger ud til de værst stillede, 
for at de ikke skal bukke under 
for sult og tørst. Mere langsig-
tet arbejder vi konstant med 
etablering af brønde, så både 

mennesker og dyr kan få ad-
gang til drikkevand.

Tørke, oversvømmelse, krig, 
jordskælv, epidemier og andre 
katastrofer er nogle af de ting, 
som DM-Aid ofte støder på i 
de lande, hvor vi arbejder. At 
afhjælpe noget af smerten er 
også en vigtig del af helings-
processen for de mennesker, 
som bliver ramt af katastrofe. 
Adskillige millioner går hvert 
år fra DM-Aid til  
katastrofeind-
sats forskellige 
steder.

Katastr ofe



Flygtningevenner er et nyt projekt 
i DM-Aid med et formål om at give 
gode barndomsminder til børn, som 
er kommet til Danmark enten som 
uledsagede flygtninge eller sammen 
med deres familier.

Vi arrangerer sociale og kulturelle 
oplevelser, som de ellers ikke har 
mulighed for at deltage i, grundet 
manglende økonomiske ressourcer 
eller kendskab til familieaktiviteter 
i Danmark.

På disse ture kan de og deres fa-
milier danne sociale netværk med de 
danske frivillige og hinanden, som et 
bolværk mod social isolation.

Hidtil har vi været en tur i Zoo 
København og i Bon Bon-land. 

Ambitionerne er på sigt at give 
børnene og familierne en større 
tilknytning til deres nye lokalsam-
fund ved at invitere danske familier 
fra lokalområdet med til kommen-
de arrangementer.

Dette vil bidrage til deres net-
værksskabelse og give dem en 
følelse af, at de hører til i et fæl-
lesskab, hvor de også kan lære om 
livet i Danmark.

Vores sociale 
ansvar

Store mængder anvendeligt 
hospitalsudstyr bliver hvert år 
kasseret i Danmark. Dette ud-
styr kan med fordel sendes an-
dre steder hen i verden, hvor 
det stadig kan anvendes man-
ge år fremover. Sammen med 
Amal Genbrug indsamler DM-
aid hospitalsudstyr og får det 

oplagret i Danmark og derefter 
sendt ud til nogle af vores part-
nere ude i verden.

Senest har vi sendt flere contai-
nere med udstyr til Syrien samt 
en til Hargeisa i Somaliland, 
hvor det kom til fin anvendelse 
på det lokale sygehus.

Sundhed
 udstyr&



I flere lande støtter DM-Aid 
uddannelse af børn, ud over 
det, som foregår direkte i for-
bindelse med vores sponsor-
program for forsørgerløse eller 
udsatte børn.

I Afghanistan støtter vi således 
en stor skole i Kunar provinsen. 

Skolen blev etableret i 1992 for 
midler indsamlet i Danmark, 
og har siden den tid været un-
dervisningssted for både piger 
og drenge. På billedet her kan 
vi se nogle af pigerne, som lige 
har fået nye uniformer til årets 
skolegang.

Uddannelse

Ebola  
i Liberia
En overskrift, som kom til at 
præge hele verdenspressen i før-
ste halvår af 2015 var ebola-epi-
demien i Vestafrika. Tusinder 
og atter tusinder af mennesker 
bukkede under for denne farlige 
virus og verdens sundhedsorga-
nisationer var i højeste alarmbe-
redskab.

DM-Aid’s partner i Liberia stod 
sammen med DM-Aid for le-
vering af nødforsyninger til 
hundreder af familier i landet. 
Da epidemien var på sit værste, 
var mange dele af Liberia lukket 
af for resten af landet, så men-
nesker ikke måtte rejse frem og 

tilbage fra by til by. Under denne 
periode var der mange steder, 
hvor det blev overordentligt 
vanskeligt af skaffe madvarer 
og andre livsfornødenheder.

Nødhjælpsorganisationer 
fik lov til at komme igennem 
med forsyninger, og vores part-
ner bragte store mængder mad 
frem til afsides liggende lands-
bysamfund.

Til trods for at den egentlige 
epidemi er overstået, er der sta-
dig isolerede tilfælde af ebola i 
landet, og den skade, som epi-
demien har forårsaget, vil det 
tage meget lang tid at udbedre.



Genbrug er omsorg. Igennem 
de 7 år DM Aid’s nødhjælpsbu-
tik,  Perlen, har eksisteret, har 
udsatte mennesker rundt om-
kring i verden fået gavn af Per-
len. De frivillige i butikken, bu-
tikkens sponsorer og kunderne 
har sammen medvirket til at 
gøre en forskel. 

På et hjem og institution for 
blinde og svagtseende børn i 
Marokko lønner  Perlen  må-

I år er det tredje år i træk, at 
Ramadankurven uddeles. Ra-
madankurven uddeles hvert 
år i den muslimske fastemå-
ned Ramadanen til værdigt 
trængende medmennesker i 
Danmark, som en lille økono-
misk hjælp til det månedlige 
madbudget.

Den består af gavekort til bu-
tikker, som sponsoreres via 
private donationer og virk-
somheder. Selvom mange kan 
mene, at Danmark er et rigt 
land, at alle har det godt, og at 
vi ikke ser at folk sulter som i 
mange andre lande, så viser 
statistikkerne noget andet.

I Danmark lever en del menne-
sker under den relative fattig-
domsgrænse for landet. Når 
mange mennesker oplever, at 
det er svært at få pengene til 
at slå til, kan det gå ud over 
familielivet og især børnene. 
Derfor er Ramadankurven en 
lille, men tiltrængt hjælp.

nedligt  en omsorgsperson  til 
de yngste børn, som skal sørge 
for børnenes hygiejne og drage 
omsorg.  Tidligere var børnene 
mere eller mindre overladt til 
sig selv om natten.

Vil du også være med til at gøre 
en forskel, så kan du støtte Per-
len  med tøj, sko og legetøj, el-
ler du kan melde dig til at stå i 
butikken, eller blive en af vores 
sponsorer.

Perlen


