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10 år er der gået siden DM-Aid blev stiftet. 10 gode år, hvor vi har lært meget gennem med-
gang og modgang, og hvor vi konstant har arbejdet på at blive bedre til at løfte vores ansvar 
med indsamling af midler og fordeling af dem til nogle af verdens mest trængende befolk-
ninger. 

10 år, hvor hvert eneste år har været en forbedring af vores resultater i forhold til fore-
gående år. 10 år, hvor vi har afhjulpet lidelser hos rigtig mange tusinder af mennesker i 
katastrofesituationer. 10 år, hvor vi har leveret vand til mange tusinde familier i Afrika og 
Asien. 10 år, hvor mange hundrede familier er blevet hjulpet i gang med en bedre tilværelse 
gennem vores mikro-aid programmer.

10 år, hvor du som donor eller sponsor har gjort det muligt. Det er i høj grad din fortjene-
ste, at vi har været i stand til at løfte familier ud af fattigdom, sikre dem drikkevand, sende 
børn i skole, lindre smerten, når livet gør ondt og meget mere.

10 år, hvor vi har gjort en masse godt, men hvor vi også har taget ved lære, og vi ved, at vi 
fortsat kan lære meget mere. Derfor har vi hele tiden brug for at høre fra dig, både om det, 
som du synes, vi gør godt, men også når du synes, der er noget, vi kan gøre bedre. 2015 
bliver året for et nyt og forbedret DM-Aid, og vi håber, at du stadig vil hjælpe os med at ser-
vicere en stor del af verdens fattige i Asien, Mellemøsten og Afrika de næste 10 år.

Vi startede som en lille organisation i små lokaler på Nørrebro med en håndfuld frivillige. 
Idag er vi den største muslimsk drevne nødhjælpsorganisation i Danmark med et sekreta-
riat, lokalafdelinger, mange frivillige og tusinder af gavmilde donorer og sponsorer.  Vi har 
gennem årene fået etableret en stærk og professionel organisation, der hjælper både musli-
mer og ikke-muslimer i Danmark med at få bragt donationerne sikkert frem til rette mod-
tager via et veludviklet samarbejde med lokale NGO’er i vores samarbejdslande.    

Vi har kæmpet for at få etableret et stærkt og synligt brand som en troværdig organisati-
on, der leverer nødhjælp og udvikling på en effektiv og smidig måde med få administrative 
omkostninger i områder, som de færreste organisationer vil arbejde i. 

Vi har arbejdet hårdt på at gøre vores kommunikation og feedback til vores donorer og 
sponsorer i Danmark bedre og mere professionel ved brug af både trykt materiale, hjemme-
side og sociale medier. Og vi arbejder hele tiden på at forbedre os.
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Når vi siger forældreløs, betyder det ofte fa-
derløs. I store dele af verden stadig er man-
den, der skaffer brød til familien, mens mo-
deren er hjemmegående. Så når en mand 
dør og efterlader sig kone og børn, betyder 
det, at familien mister en indtægt, og hvis 
kvinden er dårligt uddannet, vil hun kun  få 
dårligt lønnet arbejde.

Under feltbesøg finder vi ofte enlige mødre 
med to eller flere børn med en månedlig 
indtægt på 100-200 kroner. Selv i de fat-
tigste dele af verden er det forsvindende 
lidt at forsørge en familie med. Når sådan 
en familie får et barn optaget i vores spon-
sorprogram for forældreløse, betyder det 
pludseligt at familien får 250 kroner ekstra 
at gøre med, hvilket kan være en flerdob-
ling af familiens månedlige budget. 

Når vi sponsorerer forældreløse børn, be-
tinger vi, at børnene går i skole, og at vores 
lokale partnerorganisation sørger for, at vi 
får en årlig rapport på hvert enkelt barn, så 
barnets sponsor kan følge barnets udvik-
ling. Samtidigt sikrer vi også, at alle børn, 
som er blevet optaget i vores program, vil 
blive sponsoreret, indtil de er i stand til at 
stå på egne ben.

Forældreløse



Skole og 
   uddannelse

Skole og uddannelse er en af grundstenene i at sikre bæredygtighed i verdens lokalsam-
fund. I Danish Muslim Aid tror vi på, at børn, der får en god uddannelse, er bedre i stand 
til at stå på egne ben senere i livet, ligesom de er bedre til at støtte deres eget samfund i en 
positiv udvikling.

Der er stadig rigtig mange børn i verden, som ikke går i skole, og det er ofte blandt de fat-
tigste, vi finder de fleste analfabeter. Skole og uddannelse er altid med i planlægningen af, 
hvordan vi bedst styrker lokalsamfundene. 

Planlægningen foregår altid i nært samarbejde med vores partner i det givne land 
samt de lokale NGO’er i det område, hvor indsatsen finder sted. Vi stræber efter at 
kapacitetsopbygge og give folk de redskaber, de har brug for, så de bedre kan klare 
sig selv i en stadig mere kompleks verden.



Vand
Vand er liv. Fravær af vand er død.

Når vi åbner for vandhanen og tapper et glas frisk rent vand, er det de færreste af os, som 
tænker på, hvor privilegerede vi er. Størstedelen af verdens mennesker har ikke den luksus.

Når vi rejser rundt i Afrika og store dele af Asien, oplever vi hvor uhyggeligt mange men-
nesker, der må gå adskillige kilometer for at få rent vand. En daglig vandring, der ofte 
foretages af børn og som forhindrer dem i at gå i skole eller få en højere uddannelse.  Hvert 
eneste år støtter vi masser af vandprojekter, der tilsammen forsyner tusinder af mennesker 
med vand. 

Et sted, i Tharparkar i Pakistan, fandt vi landsbyer, hvor vandet var af så dårlig kvalitet, at 
det på samme tid som at være livnødvendigt for overlevelse, også invaliderer og tager livet 
af folk, før de bliver 50 år gamle. Vi kan ikke gøre noget alle steder, men vi kan gøre op-
mærksom på problemet, og det kan, som i dette tilfælde, resultere i, at man fra lokalt poli-
tisk hold tager hånd om det. 



Katastrofehjælp
Krige og naturkatastrofer er desværre tilbagevendende begivenheder. 
Når mennesker bliver drevet fra hus og hjem, når de skal efterlade alle 
deres ejendele, når de har mistet nære og kære, når de er henvist til at 
bo i telt gennem lange kolde vintre og når håbet ser ud til helt at for-
svinde ud af deres liv, er det vigtigt, at nogen rækker dem en hjælpen-
de hånd. 

De voldsomme krige i Mellemøsten har drevet millioner fra hus og hjem og 
taget hundredetusinder af liv. Vi er til stadighed i gang med at yde støtte 
og hjælp til mange af dem. Det kan være mad, tæpper og tøj, som bliver 
givet til internt fordrevne i skoler, forsamlingshuse eller lejre. Det kan 
være telte, olie til opvarmning og madlavning, medicin og sundheds-
udstyr, som kan være med til at lindre tilværelsen en smule.

I en lejr i Syrien for internt fordrevne støtter vi f.eks. med 
strøm til alle teltene. Der bor flere tusind mennesker i 
denne lejr, og de siger alle, at det er noget at det bedste, 
der er sket for dem i de år, hvor de har boet i lejren. 
Blot nogle få timer med strøm hver dag giver dem 
en helt anden livskvalitet.



Vi har gennem syv år drevet ’gedebanken’ på Zanzibar. Vi giver to hun-geder til en familie, 
og indenfor to til tre år leverer de to hun-gedekid tilbage til vores lokale partner, som giver 
dem videre til den næste trængende familie. 

I Burma har vi leveret symaskiner og stof, fiskerbåde og net, knallert-taxaer og andefarme 
til hundreder af familier, og her er meldingen også, at det har betydet et meget stort skift i 
deres økonomiske status. 

I Indien får en familie en gravid ko, som straks efter fødslen af sin kalv begynder at give 
mælk. Et lokalt mejeri afhenter mælken og afregner med ejeren af koen, men mejeriet til-
bageholder så meget, at koen er tilbagebetalt i løbet af et år, og så kan den næste familie få 
en ko. 

Alle disse tiltag betyder, at mange familier er gået fra en ekstremt udfordrende eksistens til 
en langt bedre tilværelse.

Micro Aid
Mange steder har vi programmer, som 
sikrer fattige familier en lille månedlig 
indtægt. Programmerne er forskellige 
fra land til land, da de altid aftales med 
den lokale partner, så de passer bedst 
muligt til lokale forhold.



Ramadankurven

Perlen

Sundhed
Med brugt hospitalsudstyr fra Danmark har vi, sammen med vores lokale partner i Syrien, 
indrettet en klinik i bjergene udenfor Idlib, som vi også har sikret driften af i de første fire 
måneder. I skrivende stund er der dog så voldsomme kampe i området, at klinikken endnu 
ikke er taget i brug. Men når det bliver muligt, vil den servicere titusinder af mennesker. 

DM-Aid har indgået aftaler med hospitaler på bl.a. Zanzibar, Uganda og andre steder, som 
vil modtage medicinfaglige besøgende, der kan hjælpe til og få erfaringer, som er meget 
forskellige de danske.
Desuden støtter DM-Aid hvert år behandlingen af hundreder af patienter i den pakistanske 
Kashmir-provins, hvor vi, i samarbejde med Kashmir Fund Danmark sikrer behandling af 
børn og voksne med ganespalte, syreskader eller andre ansigtsskæmmende lidelser.

Tusinder af afghanere har mistet lemmer ved at træde på nogle af de millioner af miner, 
som ligger over alt i landet som følge af mange års krig. ’Walking Future’ er et projekt til at 
etablere en lokal produktion af kunstige lemmer, der kan hjælpe mange af disse mennesker 
til en bedre tilværelse og styrke deres muligheder for at fungere optimalt i samfundet.

Gennem tre år har vi nu kørt ’Ramadankur-
ven’ som en del af vores sociale indsats i Dan-
mark. Ramadankurven er en hjælp til mindre 
bemidlede familier i Danmark. Selvom deres 
fattigdom ikke kan sammenlignes med den fat-
tigdom, vi møder ude i verden, er der tale om 
mennesker, som efter en dansk målestok kan 
betegnes som fattige. Vi har fra modtagerne af 
Ramadankurven hørt mange glade og taknem-
lige udsagn, som fortæller os, at denne hjælp 
virkelig betyder noget i deres hverdag.

Når vi vælger at gøre det i Ramadanen, er det fordi denne måned for muslimer er no-
get helt særligt, og da DM-Aid er stiftet og drevet af muslimer, er det helt naturligt, 
at vi bruger denne smukke årlige spirituelle anledning til sådan en gestus. Her rækker 
vi ud til vores medborgere uanset tro.

Perlen er DM-Aid’s lille genbrugsfor-
retning i Blågårdsgade. Her modtages 
nyt eller brugt tøj i god stand samt 
legetøj og andre effekter, som sælges. 
Pengene fra denne forretning, som 
drives af frivillige, bliver brugt til 
udviklingsprojekter og nødhjælp ude 
i verden. Perlen har bl.a. finansieret 
adskillige sommerlejre for børn i Gaza, 
hvor børnene virkelig har brug for en-
hver form for adspredelse og opmun-
tring, som de kan få i deres vanskelige 
dagligdag.
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