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ADRA 
DANMARK

Glimt fra 
ADRA's arbejde



We Have 
a Dream

v/ Jens Vesterager
Generalsekretær i ADRA Danmark

I ADRA har vi en vision eller en drøm om en verden, hvor Guds Riges 
værdier er i fremgang – med fred, retfærdighed og omsorg. 
Det er Guds drøm – og derfor er det vores drøm. 

Værdigrundlag:
ADRA Danmark er en 
humanitær hjælpeorganisation 
oprettet af Adventistkirken. 
ADRA Danmark arbejder ud fra 
det kristne livssyn: ”Du skal 
elske din næste som dig selv,” 
og lægger vægt på respekten 
for alle menneskers ligeværd og 
ret til at udtrykke sig kulturelt, 
religiøst, seksuelt og politisk, 
samt frihed til individuel 
udvikling og ret til en retfærdig 
andel af jordens ressourcer.
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Fradragsberettigede gaver 
til ADRA Danmark:
Ligningslovens §8A giver 
mulighed for fradrag på 
selvangivelsen for gaver til 
ADRA Danmark på op til 15.600 
kroner for hver enkelt bidrags-
yder. Man kan også oprette et 
testamente til ADRA Danmark. 
Arv og legater til ADRA 
Danmark er fritaget for 
arveafgift. ADRA Danmark 
rådgiver gerne i forbindelse 
med gave- og fradrags-
muligheder.

ADRA Danmark er medlem 
af ISOBRO.

ADRA Danmark
Concordiavej 16
2850 Nærum, 
Tlf: +45 4558 7700
Giro 868 8222

Tro og udvikling
I de senere år er der kommet et større 
fokus på religion og tro som en væsent- 
lig faktor for arbejdet i det globale Syd, 
da religion er en betydelig del af næsten 
alle aspekter i samfundet. Derfor har 
religiøse ledere og netværk en stor 
indflydelse på folks liv og de beslut-
ninger de tager. Religion kan bygge 
broer og motivere til handling. Når 
religiøse ledere taler, lytter folk, og det 
gør de fleste mindst én gang om ugen. 
ADRA er en trosbaseret organisation, 
og erkendelsen af, at religion og tro er 
en vigtig faktor i menneskers liv, gør 

det muligt for os at få en dialog med 
religiøse ledere og meningsdannere, og 
det er en stor styrke. Kirker er blevet 
betegnet som de ’sovende kæmper’ i 
udviklingssammenhæng, og dem skal 
vi have vakt til live, for i samarbejde 
med kirker og religiøse ledere har vi 
kolossale muligheder for at nå ud med 
budskaber, der kan påvirke sociale 
normer i en positiv retning. Kvinders  
og pigers rettigheder er f.eks. et emne, 
der skal løftes, så de får samme mulig- 
heder som drenge og mænd. Et område, 
der betyder meget i ADRA’s arbejde. 
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Nyt partnerskab med Danida
Vi er glade for, at det lykkedes 
ADRA Danmark at få et nyt 
strategisk partnerskab med  
Danida både indenfor nødhjælp 
og udvikling på 36 mio. kr.  
for de næste fire år. Det giver 
arbejdsro og stabilitet.

Omsætningen i 2017 i ADRA 
Danmark blev på 74,7 mio. kr. 
hvilket er 13,9 mio. kr. mere  
end i 2016. Det skyldes primært 
nye bevillinger fra EU til ind-
satsen i Sudan og Syrien, og en 
ekstra bevilling fra Danida til 
sultkatastrofen i Yemen. Nød- 
hjælpsdelen er vokset betydeligt 
gennem de senere år, og vi for-
venter det vil fortsætte, med  
den udvikling vi ser i verden. 

ADRA's netværk styrket
I 2017 blev ADRA's netværk 
styrket både i Europa og på 
verdensplan. Der blev åbnet 
et fælles kontor i Bruxelles 
for alle 28 ADRA-kontorer i 
Europa, og der blev vedtaget en 
ny retningsgivende ramme for 

ADRA's samarbejde på verdens-
plan.  

Rammen indeholder fem hoved-
punkter, der bl.a. fokuserer på at 
øge kapaciteten til at forebygge  
og reagere på humanitære nød- 
situationer gennem programmer, 
der styrker mennesker og samfund, 
som er sårbare overfor konflikter 
og naturkatastrofer. Desuden 
arbejdes på at styrke ADRA som 
en moderne og effektiv trosbaseret 
organisation. Bygget på de bibelske 
værdier og et tættere samarbejde 
med kirken, skal ADRA virke  
som en katalysator for social 
retfærdighed.

ADRA Business omstruktureret 
ADRA Danmark har siden 2001 
arbejdet på at udvikle et tættere 
samarbejde med den private  
sektor igennem ADRA Business.  
Igennem årene har ADRA mod-
taget stor støtte fra forskellige 
virksomheder, og i 2015 startede 
vi et samarbejde med en dansk 
virksomhed med henblik på at  
generere uddannelse, vækst og 

arbejdspladser for unge i Afrika 
gennem etablering af sociale virk-
somheder. Det er fortsat vores mål, 
og i løbet af 2017 har vi nytænkt 
ADRA Business, så det i højere 
grad forankres i ADRA Danmarks 
eksisterende programmer i Syd. 
ADRA's arbejde skal konkret 
bidrage til, at fattige mennesker 
bliver bedre i stand til at løfte sig 
selv ud af fattigdom ved at de får et 
arbejde og en indtægt. 

I praksis udmønter det sig i et 
styrket samarbejde med civilsam-
fundsgrupper i landdistrikterne, 
især med bondeforeninger og 
småbønder. Vi hjælper bl.a. bønder 
til at optimere værdikæder og 
dermed få en øget indtægt ved 
salg af deres høst. Det giver dem 
mulighed for at spare op, så de kan 
investere i deres bedrift.

Her i bladet får du nogle glimt  
af ADRA's indsats. En indsats vi 
ikke kunne gøre uden den hjælp  
og støtte, vi får fra forskellige 
donorer og frivillige rundt omkring 
i landet. Stor tak for det.  
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Poul Erik Bech Fonden 
sørger for drikkevand 
i Kamagajo
Med en bevilling har Poul Erik Bech Fonden fortsat det langvarige 
partnerskab med ADRA samt forbedret drikkevandet i Kamagajo i Burundi. 

F
ør lå kvinderne på jorden ved 
kilden og skovlede vandet 
op i dunkene med en lille 
kop eller et bananblad. Når 

de drak af det, lukkede de øjnene, 
så de ikke kunne se de små røde 
orme. Det var virkeligheden for 
indbyggerne i Kamagajo i Burundi, 
men med hjælp fra ADRA og 
midler fra Poul Erik Bech Fonden 
er der nu sket store forbedringer. 

Indtil videre er der etableret to 
sikre tappesteder for beboerne,  
og et tredje er på vej. 

Det vigtige vand 
Vand er kilden til liv, og vi har 
brug for vand til drikkelse, hus- 
holdning, personlig hygiejne 
og meget andet. Derfor er det 
livstruende, når rent vand ikke 
er tilgængeligt. I efteråret 2017 

ADRA Danmark har 
samarbejdet med ADRA 

Burundi siden 1989 
med fokus på nødhjælp, 
menneskerettigheder, 
fortalervirksomhed og 
kapacitetsopbygning. 
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Poul Erik Bech Fonden 
sørger for drikkevand 
i Kamagajo

384 FLYGTNINGE-
FAMILIER FÅR HJÆLP
Siden 2006 har mere end 13.200 
flygtningefamilier fået tag over 
hovedet i projektet ”Køb et hus i 
Burundi” og med støtte fra Danida. 
I forlængelse af det har en ny 
bevilling på 506.000 kr. fra Poul Erik 
Bech Fonden i 2017 gjort det muligt 
for ADRA at gøre endnu mere for 384 
fattige familier i Kamagajo. Ud over 
bedre adgang til drikkevand har 
beboerne lært at fremstille ler-ovne, 
der sparer på brændet, og de voksne 
i familierne har modtaget læse- og 
skriveundervisning.   

begyndte derfor det vigtige arbejde med at beskytte de naturlige 
kilder i Kamagajo.  

Når kilderne beskyttes, sikres vandet mod forurening. Derved for- 
bedres vandets kvalitet, men samtidig sørger man for at det bliver 
lettere og hurtigere for beboerne at hente vandet. Muligheden for 
at fylde sin dunk direkte fra et sikkert tappested har frigjort megen 
tid for de kvinder og piger i landsbyen, som hovedsageligt står for at 
hente vand.   

Vi kommer langt for pengene
”Vi er allerede i Burundi i kraft af vores Danida-midler og har derfor 
kontor, ansatte og andre ting, der er dyre i indkøb. Når vi så får en 
ekstra bevilling som denne, bliver startomkostningerne meget lave, 
og vi kan derfor nå rigtig langt for pengene,” fortæller generalsekre-
tær i ADRA Danmark, Jens Vesterager. 

Det er altså muligt at gøre en stor forskel med ekstra midler fra 
private fonde, og samtidig betyder samarbejdet med Poul Erik Bech 
EDC butikkerne, at ADRA Danmark bliver synlig for en stor del 
af Danmarks befolkning gennem ”Køb et hus i Burundi”-projektet, 
der markedsføres i EDC’s butikker.  

Burundi er et af verdens fattigste lande, som mellem 1972 og 2006 
oplevede adskillige blodige borgerkrige, der har kostet 

mere end 300.000 mennesker livet. 

Før den nye beskyttede kilde blev etableret, hentede kvinderne 
vand fra en meget forurenet overfladekilde.

Efter skole løber 10-årige Yvette  
30 minutter til den beskyttede kilde 
for at hente rent vand. 



6

Tro
sætter rammer                                                            

U
ndersøgelser viser, at 80 
procent af befolkningen i 
udviklingslandene betegner 
sig selv som religiøse, og at 

tro spiller en vigtig rolle i deres 
hverdag. Det er ofte religion, der 
former de værdier og holdninger, 
som sætter rammerne for menne-
skers liv. Derfor er det nødven- 
digt at inkludere religionen som 

en vigtig faktor i vores hjælpe- 
arbejde. 

Som en trosbaseret organisation 
kan og bør ADRA Danmark 
spille en særlig rolle i forhold 
til at styrke udviklingsarbejde 
gennem religiøse ledere og insti-
tutioner. Derfor har vi sammen 
med andre danske trosbaserede 

”His Grace Beauty 
Salon” illustrerer, 
hvor integreret tro 
er i dagligdagen. 

organisationer arbejdet politisk 
for at få mere fokus på religion-
ens afgørende rolle i det danske 
udviklingsarbejde.

Vi var derfor meget glade, da 
Folketinget i 2017 vedtog en  
ny strategi for dansk udviklings- 
arbejde som tydeligt anerkendte 
den rolle som religion, religiøse 
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ledere og trosbaserede organisationer spiller i 
udviklingsarbejdet. 

Problem og løsning
Et godt eksempel på, at den religiøse kon-
tekst kan være en afgørende faktor, som vi 
må tilpasse vores arbejde efter, kan ses i vores 
arbejde med spare-lånegrupper i Sudan. 

ADRA er en af de få danske organisationer, 
der arbejder i Sudan, hvor vi blandt andet 
hjælper mennesker ud af fattigdom gennem 
spare-lånegrupper. Vi har haft stor succes  
med spare-lånegrupper i mange andre 
lande, men der opstod et problem, da vi 
skulle etablere grupperne i det hovedsageligt 
muslimske Sudan. Islamisk sharia-lovgivning 
forbyder nemlig, at man kan tage renter for 
udlån af penge, og det er netop en væsentlig 
del af spare-lånegruppe-konceptet. 

ADRA foreslog derfor en løsning, hvor man 
betaler et ”ansøgningsgebyr” for lån i stedet 
for renter. Denne model blev accepteret og 
introduceret i Vestdarfur, og i 2017 var der 
etableret 47 spare-lånegrupper i området. 

80 procent af medlemmerne i grupperne er 
kvinder, og vores arbejde er derfor i høj grad 
også med til at overvinde nogle af de tradi-
tionelle holdninger og normer, som begræns-
er kvinders rettigheder i Sudan.   

HABIBA STARTER SPARE-LÅNEGRUPPER 
Habiba Mohamed er 29 år og fra landsbyen Alfirdose Shamal i Sudan. 
Hun er fuldtidslærer, gift og mor, og så er hun af de kvinder, der 
hjælper ADRA med at undervise andre i, hvordan de kan starte 
spare-lånegrupper.

Hun meldte sig selv ind i en spare-lånegruppe i marts 2016, fordi 
hun gerne ville spare penge op. ”Da ADRA spurgte mig, om jeg ville 
undervise andre, blev jeg meget begejstret.  Så kan jeg hjælpe flere 
landsbybeboere med at spare penge sammen” siger Habiba. I oktober 
2017 var Habiba i fuld gang med at starte spare-lånegrupper.

SPARE-LÅNEGRUPPER
VSLA står for Village Savings and Loan Association 
(Landsby spare-låne gruppe), hvilket frit oversat er en 
form for andelssparekasse, som en gruppe fra en landsby, 
med hjælp fra ADRA eller anden hjælpeorganisation, er 
blevet enige om at oprette. Gruppen kan bestå af 10-30 
medlemmer, som mødes ugentligt og lægger et beløb i 
en helt fysisk sparekasse med tre hængelåse. Det er en 
ordning, der sikrer, at tre fra gruppen skal være til stede 
med hver deres nøgle, for at kassen kan åbnes. På den 
måde kan de spare penge op til sig selv, og hvis de er 
enige, yde hinanden mindre lån. 
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YEMEN
Høns og fødevarepakker 
Yemenitterne har været fanget i en 
grusom borgerkrig siden marts 2015. 
Sidste år udbrød der tilmed kolera- 
epidemi med 1 million smittede, og 
stort set alle børn har nu brug for 
mad og lægehjælp. 

I april bevilgede Danida 7,5 millioner 
kr. ekstra til ADRA til akut føde-
varehjælp og opstart af hønsehold. 
Så kan særligt udsatte familier tjene 
lidt på æg og kyllinger og blive mere 
selvhjulpne.   

MYANMAR
Mad bringes ud til fods
Sidst i august 2017 begyndte de første rohingyaer at flygte 
over grænsen til Bangladesh fra nabolandet Myanmar. I løbet 
af fire måneder søgte 655.000 rohingyaer tilflugt i utilstrække-
lige lejre på bjergskråninger i det sydøstlige Bangladesh. 

Sammen med 14 andre ADRA-kontorer satte ADRA Danmark 
gang i en akut nødhjælpsindsats med uddeling af mad til 
124.000 flygtninge. ADRA Danmark var den største bidrag- 
yder i det globale ADRA netværk takket være en stor  
opbakning fra private givere.   

Stigende 
behov for 
nødhjælp
Sult, fordrivelse og konflikt. 
Behovet for nødhjælp steg i 2017, 
og det ser desværre ikke ud til, at 
behovet vil falde i de kommende 
år. I ADRA er vi taknemmelige for, 
at mange er villige til at støtte de 
mennesker, der er havnet i et af 
verdens brændpunkter. 

TUSIND TAK!

ADRA Yemen har hjulpet 
yemenitterne i 30 år. 
På billedet testes en 
pige for underernæring.
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SYDSUDAN
Mætte maver i skolen
Børn i Sydsudan er ramt af både 
tørke og borgerkrig. Og de får 
ikke mad nok.

Et barn har svært ved at lære 
noget, når maven er tom og 
sulten gnaver. Derfor tilbyder vi 
i samarbejde med FN et dagligt 
måltid mad til skolebørn. Det får 
dem hen i skolen, og det har den 
bonuseffekt, at børn i mindre grad 
ender som børnesoldater eller på 
gaden med vold og stoffer.   

SYRIEN
Homs bygges op langsomt
Sidste år begyndte syrerne at 
vende tilbage til Homs – en 
smadret by. De, der ikke kunne 
flygte, har stort set været afskåret 
for hjælp udefra og mangler 
især vand. Med en bevilling fra 
Danida på 9,8 mio. kr. til internt 
fordrevne fokuserede ADRA på 
akut livreddende hjælp og genop-
bygning af el- og vandforsyning, 
skoler og klinikker så indbyggerne 
i byen kan få skabt sig en hverdag 
igen.  

På trods af, at krigen nu har varet i otte år, oplever vi stadig stor vilje  
til at hjælpe syriske familier. Sidste år blev der f.eks. givet 308 babypakker 

til syriske familier i Libanon gennem private donationer.  
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HappyHand i Ikast
Den 4. februar åbnede en ny HappyHand genbrugsbutik i Ikast. Det er den største HappyHand butik i 
landet på hele 700 m2 fordelt på forretningsareal, aktivitetslokale, lager og køkken. Rigtig mange personer 
dukkede op til åbningen, og der blev omsat for mere end 20.000 kr. den første dag. HappyHand butikkerne 
drives på frivillig basis, og alt overskud går til godgørende formål. Der er også butikker i København, Vejle 
og Aalborg. Tre måneder om året går overskuddet i HappyHand til ADRA's arbejde, og det gør, at vi kan nå 
endnu længere ud med hjælp. I 2017 gik hjælpen bl.a. til kampen mod sult i BidiBidilejren i det nordlige 
Uganda, til genhusning af hjemvendte flygtninge i Burundi og til babypakker blandt flygtninge i Libanon. 
Stor tak for støtten.   

Et gavmildt folkefærd
Hvert år tager et hold indsamlere her fra den sydlige del af Danmark 
til Færøerne for at samle ind til Hjælpeaktion, der er Adventist-
kirkens årlige indsamling til hjælp for mennesker i nød.  

Færingerne er et gavmildt folkefærd, og i 2017 lykkedes det holdet 
med hjælp fra lokale indsamlere at samle mere end 343.000 kroner 
ind til det gode formål. Godt gået! 

Hjælpeaktionsindsamlingen startede helt tilbage i 1908 
og har været gennemført hvert år siden til stor gavn 

for en masse nødlidende mennesker. Det er med 
glæde vi i ADRA kan sørge for, at pengene bliver 

brugt, hvor de gør bedst gavn. I 2017 gik 
pengene bl.a. til flygtninge i Aleppo i Syrien, 
nødforsyninger efter oversvømmelse i Nepal, 
nødforsyninger til rohingya-flygtningene i 
Bangladesh, genhusning af hjemvendte flygt-
ninge i Burundi, nødhjælp efter orkanerne i 

Caribien, sundhedsprojekt i Kurdistan og flere 
andre projekter. Stor tak til alle givere og  

indsamlere i Danmark og på Færøerne.   
 

Her ser vi nogle 
af de flittige 
indsamlere.



Nøgletal

Økonomi

 

INDTÆGTER

Offentlige bidrag 79.871.000
Private bidrag 6.623.000
Heraf overført til næste år -11.740.000
Indtægter i alt 74.754.000

UDGIFTER

Aktivitets- og driftsomkostninger i projekter 68.723.000
Kommunikation og fundraising 2.314.000
Administration 3.559.000
Udgifter i alt 74.596.000

ÅRETS RESULTAT 158.000

AKTIVER

Inventar, udstyr og driftsmidler 188.000
Forudbetalte projektmidler 6.135.000
Tilgodehavende 3.053.000
Likvide midler 29.881.000

AKTIVER I ALT 39.257.000

PASSIVER

Fri egenkapital 7.165.000

FINANSIELLE FORPLIGTELSER

Ikke anvendte formålsbestemte midler 29.935.000

Andre finansielle forpligtelser 2.157.000

Finansielle forpligtelser i alt 32.092.000

PASSIVER I ALT 39.257.000

Resultatopgørelse 2017 Balance 31. december 2017

Her får vi pengene fra

Det bruger vi 
pengene til

16%
EU-nødhjælp

10%
EU-udvikling

2%
Tv-indsamlinger

2%
Andre indtægter 

1%
Hjælpeaktion

4,8%
Administration

3,1%
Fundraising og 
kommunikation

26%
Danida 

udvikling 43%
Danida 

nødhjælp

Indtægter 
2017

Udgifter
 2017

DKK DKK

92,1%
Udbetalt til 
projekter
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STØT ADRA
MOBILEPAY: 2142 5555 

NETBANK
Registreringsnummer: 9570 kontonummer: 0008688222

DANKORT 
Gå ind på hjemmesiden www.adra.dk

Fast bidrag via Nets/PBS
Et fast månedligt bidrag sikrer langvarig og konstant hjælp. Gå ind på www.adra.dk/stot-nu


