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Hjælpeaktion er Adventistkirkens 
indsamling, som i mere end 110 år har 

støttet verdens mest nødlidende. Hjælpen 
går gennem ADRA, som støtter og driver 

projekter i mere end 115 lande. 

Vores arbejde tager udgangspunkt i et 
kristent menneskesyn med næstekærlighed 
og respekt for det enkelte menneske i 
centrum. Vi bruger midlerne der, hvor  
de gør mest gavn. Derfor er din støtte 
ikke øremærket, men bliver anvendt, hvor 

 behovet og mulighederne er størst  
lige nu.

I år går din støtte særligt til, at 
udsatte mennesker kan få et sikkert 

hjem. Vi støtter mennesker i nød uanset 
etnicitet, køn, seksualitet, politisk 

eller religiøs overbevisning.  

Sådan brugte ADRA  
Danmark pengene i 2021

Læs mere på www.adra.dk

Alle har ret til et trygt hjem

 Nødhjælp og  
 udviklingsprojekter: 92 % 

 Administration: 5 % 
   
  Fundraising og  
kommunikation: 3 %



Tantine smiler på trods af, at livet har  
givet den 25-årige kvinde slag på både krop 
og sjæl. Da oprørere angreb hendes landsby 
i DR Congo, så hun sin mand blive dræbt, og 
selv blev hun voldtaget. Da Tantine kom til 
bevidsthed, flygtede hun til Uganda sammen  
med sine tvillinger på 3 år.

Et var at miste sin ægtefælle og hjem og 
blive tvunget til at flygte over hals og 
hoved, men da hun ankom til Uganda, fort-
satte udfordringerne. Her skulle hun i hast 
etablere et husly, hvor hun selv og børnene 
kunne komme sig ovenpå de traumatiske 
oplevelser.

Hun fik godt nok stablet en midlertidig  
hytte på benene med en presenning, pinde og lerjord, men regnen 
oversvømmede jævnligt hytten, og frygten for ubudne gæster holdt 
Tantine vågen om natten. Døren manglede nemlig en lås, og deres  
få ejendele blev stjålet gang på gang.

Et donorhus blev vendepunktet

Overskud til at planlægge fremtiden 

Da Tantine gennem ADRA 
modtog et hus betalt af 
danske donorer, vendte 
situationen. Huset kan 
låses af, og taget holder 
regnen helt ude. Nu hvor 
hjemmebasen er forvandlet 
til et sikkert sted, har 
den unge mor fået mentalt 
og praktisk overskud til  
at planlægge for fremtiden. 

”Må Gud velsigne donoren. 
Mine børn og jeg kan 
endelig sove trygt om 
natten. Jeg kan nu med sindsro opbevare de afgrøder fra haven, 
som jeg vil sælge videre på markedet. Min plan er at producere 
endnu flere grøntsager og starte en rigtig forretning.”
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for 175 kr. kan en familie få et klimavenligt 
og brændselsbesparende komfur. 

for 250 kr. kan en familie få en køkken-
have med både redskaber, såsæd og frugttræer,  
så de kan blive selvforsynende.

for 2.400 kr. kan en familie få toilet-  
og badefaciliteter ved deres hus. Det giver  
tryghed og beskytter familien mod sygdomme.

Så langt rækker pengene: 

ADRA Danmark  Concordiavej 16  2850 Nærum  tlf. 4558 7700

   Støt via MobilePay 86080
eller overfør din gave via netbank konto 4440 4260262459

* Din støtte er ikke øremærket, men hjælper der, hvor behovet og mulighederne er 

størst lige nu

Vær med til at forvandle 
nøden til håb og 
udvikling!


