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BILAG 1 
 
Masaibarns årsberetning 2017 
 
En ny hverdag for børnene 
Det sidste år har budt på store forandringer i børnenes hverdag. Positive forandringer. Til 

generalforsamlingen i maj 2016 præsenterede vi vores ambitiøse mål om at få børnene på 

kostskolen Haradali School til semesterstart i september. En tur som Sinyati og Lemomo 

havde taget året forinden. I juli og august søgte vi sponsorer til børnenes skolegang og 

reaktionerne var overvældende. Et efter et blev skolesponsoraterne fyldt op og i slutningen 

af august kunne vi præsentere nyheden om at alle børnene var blevet indmeldt til 

semesterstart. Overgangen fra livet i en øde landsby til en hverdag på en skole med 1.000 

elever ville være voldsom for de fleste. Det var derfor rart at vi fik muligheden for lade 

børnene ankomme til Haradali en uge inden undervisningen startede, så de kunne blive 

trygge ved stedet. At Sinyati og Lemomo allerede var på skolen og kunne præsentere de 

andre for Haradalis fysiske rammer gjorde bare overgangen endnu nemmere. Inden 

børnene forlod Lengasti blev der afholdt en stor afskedsceremoni med festmiddag og 

velsignelse fra det lokale ældreråd. 

 

At børnene hurtigt faldt til, så vi tydeligt på billeder som Haradali sendte os få måneder efter 

starten. De viste smilende børn, som havde taget godt imod de nye omgivelser. Akademisk 

skulle børnene også vænne sig til undervisning på et højere niveau. At de blev indmeldt til 

årets tredje og sidste semester, gjorde selvfølgelig ikke denne tilvænning lettere. Vi har 

aldrig været i tvivl om at vi har nogle kloge og videbegærlige børn, så det kom derfor ikke 

som en overraskelse, da Haradali meldte tilbage at de så en hurtig udvikling hos børnene. 

Lamayani udmærkede sig ved at blive nummer 4 ud af 35 i sin klasse ved de afsluttende 

eksaminer. Vi fik samtidig at vide at alle børnene i det nye år ville rykke fra pre-unit 

(børnehaveklasse) til primary school (folkeskolen), hvilket er et stort og vigtigt skridt. 

 

I 2016 var skoleåret delt op i trimestre, så der var tre måneders skole og en måneds ferie. 

Fra 2017 er dette lavet om til semestre, så børnene nu har en måneds sommerferie og en 

måneds juleferie. Derudover har de to ugers påskeferie i foråret. Børnene glæder sig altid 

til at komme hjem til børnehjemmet i skoleferierne og det synes vi er rigtig dejligt. Hvis det 

ikke var tilfældet, ville vi føle at vi havde fejlet. At vi har indmeldt børnene på en kostskole 

langt fra landsbyen er nemlig ikke et udtryk for at vi ønsker at de mister deres tilknytning til 

børnehjemmet og landsbyen i øvrigt. Vi har valgt Haradali School fordi vi mener at det er 

den skole der giver børnene de bedste forudsætninger for at finde og nå deres mål i livet. 
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Det leder direkte videre til næste punkt. Børnehjemmet. Børnenes hjem. For selvom de nu 

opholder sig på Haradali det meste af året, forbliver Lengasti Children Center deres hjem. 

Vi tror på at trygge og velkendte rammer i skoleferierne giver de bedste forudsætninger for 

en god udvikling på skolen. 

 

Livet på børnehjemmet 
Det har været et begivenhedsrigt år på børnehjemmet. I maj foreslog vores lokale 

koordinator, Nick Obuya, at vi påbegyndte byggeriet af en veranda på børnehjemmet. 

Denne veranda blev en måned senere en realitet ved at gøre brug af det tilskud på 16.000 

kroner som vi havde fået tildelt af Slots- og Kulturstyrelsen måneder forinden. I juni havde 

vores supervisor, den danske og norske konsul i Arusha, Geert Lassen Holm, et filmhold fra 

DR Ramasjang med i Lengasti. De lavede optagelser til Børnenes U-landskalender 2016, 

som havde fokus på Tanzania. Den søde lille film med vores egen Pendo i hovedrollen kan 

ses på http://2016.u-landskalender.dk/ramasjang/. I juli boede Daniel fra Aarhus på 

børnehjemmet. Som medicinstuderende og tidligere lærervikar bidrog han med meget i 

løbet af måneden. Han underviste børnene i det lille klasseværelse og lærte dem at spille 

skak. Her havde særligt Mengi et godt øje til det udfordrende og lærerige spil. 

 

Det er blevet en fast tradition at der afholdes særlige jule- og nytårsmiddage og i løbet af 

juleferien donerede en håndfuld medlemmer et beløb til indkøb af mad og drikke. Det var 

ikke muligt at bringe den danske jul med and, flæskesteg og risalamande til landsbyen, så 

det blev i stedet til gryderet og masser af frugt, hvilket børnene nød i fulde drag. For Pendo 

blev juleferien en blandet fornøjelse. Dagen efter julemiddagen måtte hun køres til det 

nærmeste hospital uden for landsbyen. Undersøgelserne viste at hun havde akut 

osteomyelitis (knoglebetændelse) i hoften. Herhjemme var vi bekymrede, men med daglige 

opdateringer fra Nick, var vi trygge ved at der blev taget hånd om situationen. Lægerne så 

heldigvis hurtig bedring og efter to ugers indlæggelse blev hun udskrevet og kørt til Haradali, 

hvor de øvrige børn ventede på hende. 

 

I det nye år er børnehjemmet to gange blevet besøgt af medlemmer og sponsorer. I januar 

var Mengis to skolesponsorer uafhængigt af hinanden i Tanzania og så blev der arrangeret 

en dagstur til Lengasti og Haradali. I marts drog to af vores medlemmer til Tanzania, hvor 

turen også gik forbi børnenes hjem og skole. Alle forårets besøgende har stor tilknytning til 

landet gennem frivilligt arbejde og egne projekter. Vi synes at det er skønt når vores 

medlemmer og sponsorer besøger børnene og vi er meget gerne behjælpelige med at 

arrangere ture til Tanzania og Lengasti.  
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Inden længe starter sommerferien og hjemme i Lengasti står børnehjemmets to ansatte 

kvinder, Mama Rehema og Mama Neema helt sikkert klar med store smil og krammere, når 

børnene ankommer. 

 
Løb for Lengasti – en forårstradition 
I januar 2016 opstod idéen om et motionsløb til fordel for børnene. I april 2016 blev Løb for 

Lengasti så en realitet. Det var vigtigt for os at give alle mulighed for at deltage, uanset alder 

og ambitionsniveau. Derfor lagde vi op til at den naturskønne rute kunne gennemføres i løb 

eller gang. 80 deltagere blev det til og på trods af en kølig vind, var humøret højt og 

tilbagemeldingerne gode. Med erfaringerne fra sidste år, håbede vi på at kunne bygge 

ovenpå successen til løbets anden udgave søndag den 23. april. Vejle Idrætsforening havde 

igen i år lånt os udstyr og klublokaler, hvilket er med til at give deltagerne en god oplevelse. 

Denne gang blev det til 101 deltagere og det glædede os at se at der var mange gengangere 

blandt deltagere, sponsorer og hjælpere. Med deltagerbetalinger og økonomisk sponsorat 

fra TanVenture Tours, nåede det samlede bidrag fra årets løb op på 10.015 kroner. Et 

betydeligt bidrag til vores arbejde med børnene. Samtidig et beløb vi håber på vil vokse med 

tiden. For som Vejle Amts Folkeblad skrev i en avisartikel inden løbet, så er det vores drøm 

at gøre løbet til en fast forårstradition. 

 

Tak til alle der gør en forskel 
Først skal der lyde en stor tak til vores lokale hestekræfter. Mama Rehema, Mama Neema, 

Kanunga, Nick og Geert. Mama Rehema og Mama Neema er vores to skønne lokale 

ansatte, som med deres store smil og kærlige væsener drager omsorg for børnene når de 

er hjemme. Kanunga er formand for den lokale bestyrelse, en af landsbyens respekterede 

ældre og ham der henter og bringer mad og vand til børnehjemmet. Nick er vores lokale 

kontakt idet han er landsbyens eneste engelsktalende. Han er født i Kenya og er ikke selv 

masai. Han har et kæmpe hjerte og med hans overbevisning om at uddannelse er nøglen, 

er han med til at influere det traditionsprægede samfund i en mere udviklingsorienteret 

retning. I mere end 40 år har Geert boet i Tanzania og har de sidste mange år været dansk-

norsk konsul i det nordlige Tanzania. Hans store netværk har siden projektets begyndelse 

haft stor betydning for dets udvikling. I det daglige står han desuden for vores lokale 

økonomiske anliggender. 

Dernæst skal lyde en tak til vores medlemmer og faste sponsorer, som år efter år støtter os 

med medlemskaber og månedlige donationer. Vi er glade for alle bidrag og bliver meget 

rørte når vi tænker på alle dem der har støttet børnene siden foreningens start. Derudover 

en tak til de mange skolesponsorer som sidste år støttede vores drøm om at investere i 
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børnenes uddannelse og fremtid. Med hjertet på det rettet sted og uden tøven trådte de til 

og gjorde drømmen til virkelighed. 

Til sidst en tak til det seneste års samarbejdspartnere. En særlig tak skal lyde til alle hjælpere 

og sponsorer, som igen i år har hjulpet til at gøre Løb for Lengasti til noget helt særligt. 

Uden alle vores lokale og hjemlige kræfter, var det ikke muligt for os at udføre vores arbejde. 

Af hjertet tak. 

 

 

Aarhus, den 15. maj 2017 

 

 

Kasper Birch 

Formand, Masaibarn
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Børnehjemmet set fra oven 
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Lengasti set fra oven 
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Det ydre område set fra oven 
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FORENINGSOPLYSNINGER 

Foreningen Masaibarn 
c/o Kasper Birch 
Børglumvej 2F, st. 603 
8240 Risskov 

Telefon: 
Hjemmeside: 
E-mail: 

93406060 
www.masaibarn.dk 
info@masaibarn.dk 

CVR-nr.: 
Stiftet: 
Hjemsted: 
Regnskabsår: 

34633339 
17. september 2012 
Århus 
1. januar - 31. december 

Bestyrelse Kasper Birch, Formand 
Jens Anker Hasager, Næstformand 
Karin Thorsted, Kasserer 
Kirsten Dunean, Sekretær 
Roald Flo 
Mia Birch 

Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Roms Hule 4, 1. sal 
7100 Vejle 

Aktiviteter Masaibarn er en frivillig humanitær forening, hvis formål er at indsamle midler 
til fordel for dårligt stillede masaibørn i landsbyen Lengasti i det nordlige 
Tanzania. Pengene anvendes til den daglige drift af børnehjemmet Lengasti 
Children Center og skolegang til børnehjemsbørnene. 
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BESTYRELSENSERKLÆRING 

Vi skal erklære, at der i løbet af 2016 er gennemført indsamling, som er foretaget i henhold til 
Indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse. 

Årets resultat på ·85 kr. fragår på egenkapitalen. 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar· 31. december 2016 for 
Masaibarn. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar- 31. december 2016. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Fredeicia, den 9. maj 2017 

i' tJ;rt6lv~ 
Jejis Anker Hasager 
Nbstformand 

Bestyrelse: 

Kasper"~irch 
Formand 

Karin Thorsted 
Kasserer 

/4 ~(_tt/ /)(jil([Jt I 
Kirsten Duncan 
Sekretær 

Roald Fiib Mia Birch 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÄTEGNING 

Til bestyrelsen IMasaibarn 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Masaibarn for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der 
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven . 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsår- 
et 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om reviston og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og kraver nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 
Foreningens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Foreningens bestyrelse har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som foreningens bestyrelse anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er foreningens bestyrelse ansvarlig for at vurdere foreningens evne 
til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre foreningens 
bestyrelse enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af foreningens bestyrelse, er 
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som foreningens 
bestyrelse har udarbejdet, er rimelige. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÄTEGNING 

• Konkluderer vi, om foreningens bestyrelses udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe 
betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke 
længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Vejle, den 9. maj 2017 

BD .Statsaut~o. s ret.rev. isionsaktieselskab 
CV - r. 20 2 26 O 

~~V 
Jø en gstrand Andersen ~Jan Frost VlligWii - '::::> 
Sta sau oriseret revisor Statsautoriseret revisor 



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

KONTINGENTER, SPONSORATER, DONATIONER M.V . 

Formålsbestemte omkostninger........................................ 2 
Administrationsomkostninger........................................... 3 

DRIFTSRESULTAT . 

Finansielle indtægter . 
Finansielle omkostninger................................................ 4 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Anvendt af tidligere års overskud . 

IALT . 

7 

1. juli - 31. 
december 

2016 2015 
kr. kr. 

125.463 66.282 

-121.047 -39.786 
-3.527 -1.198 

889 25.298 

O 11 
-974 -404 

-85 24.905 

-85 24.905 

-85 24.905 



BALANCE31.DECEMBER 

AKTIVER 

Periodeafgrænsningsposter . 
Ti Igodehavender . 

8 

Note 2016 2015 
kr. kr. 

5.281 34.691 
5.281 34.691 

123.832 44.087 

129.113 78.778 

129.113 78.778 

OMSÆTNINGSAKTIVER . 

Likvide beholdninger.................................................... 5 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Overført resultat . 

EGENKAPITAL . 

Periodeafgrænsningsposter . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

47.646 47.731 

6 47.646 47.731 

81.467 31.047 
81.467 31.047 

81.467 31.047 

129.113 78.778 



NOTER 

Kontingenter, sponsorater, donationer m.v. 
Kontingenter . 
Sponsorater . 
Skolesponsorater . 
Donationer . 
Events . 
Tilskud . 
Særlige donationer . 

Formålsbestemte omkostninger 
Overført til Lengasti Children Center . 
Overført til Haradali School. . 

Administrationsomkostninger 
Telefon . 
Drift af website . 
EDB-omkostninger .. 
Godkendelsesgebyr Indsamlingsnævnet. . 

Finansielle omkostninger 
Bankgebyrer . 

Likvide beholdninger 
Nykredit . 
MobilePay Business .. 
PayPal. . 

Egenkapital 

Egenkapital 1. januar 2016 . 
Forslag til årets resultatdisponering . 

Egenkapital 31. december 2016 . 

9 

2016 1. juli - 31. Note 
december 

2015 
kr. kr. 

1 
19.401 3.960 
19.200 6.650 
50.252 10.826 

7.427 43.951 
9.800 795 

16.433 O 
2.950 100 

125.463 66.282 

2 
73.033 30.400 
48.014 9.386 

121.047 39.786 

3 
107 O 
430 198 
990 O 

2.000 1.000 

3.527 1.198 

4 
974 404 

974 404 

5 
122.455 39.817 

1.377 2.985 
O 1.285 

123.832 44.087 

6 
Overført 
resultat l alt 

47.731 47.731 
-85 -85 

47.646 47.646 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Masaibarn for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs 
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. 

Begreber og klassifikationer er under hensyntagen til foreningens særlige struktur og formål tilpasset 
årsregnskabslovens generelle bestemmelser. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Sammenligningstal 
Sammenligningstallene i resultatopgørelsen kan ikke sammenholdes med indeværende år, da sidste år 
er en omlægningsperiode på 6 måneder, mens indeværende år dækker 12 måneder. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægter, herunder kontingenter, sponsorater og gaver m.v. 
Beløb indtægtsføres på bevillings-/modtagetidspunktet. Forudbetaling fra medlemmer periodiseres. 

Formålsbestemte omkostninger 
Formålsbestemte omkostninger vedrører overførsel af beløb til foreningens programmer og projekter og 
eventuelt samarbejdspartnere i Tanzania og udgiftsføres i den periode, beløbene skal dække. 

Omkostninger i øvrigt 
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til administration og drift af foreningen. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle 
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

BALANCEN 

Periodeafgrænsningsposter , aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter- 
følgende regnskabsår. 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender samt indestående på konti hos PayPal og 
MobilePay. 

Periodeafgrænsningsposter , passiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende 
indtægter i de efterfølgende år. 
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BILAG 3 
 
Pkt. 4. Fremlæggelse og drøftelse af foreningens arbejde i det kommende år 
 
Siden foreningens start har projektet udviklet sig i takt med at børnenes helt basale levevilkår er blevet sikret. 
Lissi og Bjarne stiftede Masaibarn tilbage i september 2012 da der var et akut behov for at hjælpe 10 af de 
dårligst stillede forældreløse børn. Hjælpen skulle bestå af husly, mad og omsorg. I januar 2013 blev 
børnehjemmet indviet og i september 2013 blev yderligere et barn taget ind. Livet på børnehjemmet har reddet 
dem fra en uvis skæbne og samtidig givet dem en ny chance i livet. Sidste år sagde vi: ”Det er ikke bestyrelsens 
ønske at børnehjemmet skal miste sin funktion og det er derfor planen at der på sigt skal indsluses nye børn, 
der er dårligt stillede (og dem er der mange af i Lengasti!)”. Foreningens formål er at hjælpe dårligt stillede 
børn og vi ville ønske at vi havde mulighed for at hjælpe hver og en af dem. Det har ikke ændret sig. Flere har 
spurgt ind til disse planer og undret sig over at nye børn ikke straks er blevet indsluset, når nu 11 børn er 
kommet på kostskole. Et barn ud må jo betyde et barn ind. Der er flere årsager til at regnestykket ikke kan 
stilles så simpelt op. Det er et stort ansvar at tage nye børn ind fordi de, ligesom det var tilfældet da Lissi og 
Bjarne i sin tid tog 11 børn ind, som det første skal have sikret helt basale levevilkår. Det vil derfor ikke være 
fair for dem at igangsætte noget før vi kan garantere dem en ny chance i livet uden risiko for at den bliver taget 
fra dem igen. Der skal tages højde for mange faktorer før vi kan give denne garanti. Bl.a. er der 
sengepladserne, som lige nu er begrænsede på børnehjemmet. Noget andet er økonomien. Sidste år støttede 
flere af vores faste sponsorer vores mål om at få børnene på Haradali og ændrede deres månedlige donationer 
til driften af børnehjemmet over til et skolesponsorat. Tiden er også en vigtig faktor. Mange timer vil skulle 
bruges i opstarten med nye børn og det er derfor nødvendigt at det sker på et tidspunkt, hvor bestyrelsen kan 
afsætte tid til dette uden at gå på kompromis med øvrige aktiviteter. Vores fælles holdning til frivilligt arbejde 
er at det skal udføres som et hvilket som helst andet arbejde og vi er derfor fuldt fokuserede når vi arbejder 
med projektet. Samtidig skal det dog siges at der er et begrænset antal timer i døgnet og at vi derfor må 
prioritere mellem arbejde, studie, fritid og Masaibarn. Den vigtigste faktor er dog at nye børn ikke må medføre 
at vi skal gå på kompromis med vores nuværende 11 børns udvikling. Der er mange andre lokale og hjemlige 
faktorer der spiller ind. Nogle kan let håndteres og andre er mere vanskelige. Det er derfor ikke muligt for os 
at sige hvornår vi eventuelt kan indsluse nye børn. Foreningens vedtægter åbner op for at hjælpe dårligt 
stillede børn i Lengasti på anden vis end ved ophold på børnehjemmet og dette har vi selvfølgelig løbende 
med i vores overvejelser. Det kunne fx være med opstart af et skoleprojekt for hjemmeboende børn. Vi håber 
at vores medlemmer og sponsorer har forståelse for situationen og vi sørger selvfølgelig for at holde jer 
orienteret.  
 
Børnenes ve og vel vil også i det kommende år være vores vigtigste fokusområde. Vi vil følge deres udvikling 
på Haradali tæt og løbende motivere dem til at finde og nå deres mål. Vi vil gøre det nødvendige for at støtte 
dem i deres ophold på skolen og på børnehjemmet i skoleferierne. En mulighed er at øge indsatsen på at finde 
frivillige til børnehjemmet i skoleferierne. Børnene har altid haft glæde af de frivillige og nu hvor de er blevet 
bedre til engelsk, vil de kunne få endnu mere ud af den frivilliges ophold. Vi har igen i år søgt om midler fra 
Slots- og Kulturstyrelsen. Det gælder bl.a. om et tilskud til at kunne give børnene nogle oplevelser uden for 
børnehjemmet. De bor i et land med store og smukke nationalparker, men de har aldrig selv set løver, giraffer 
og elefanter. Børnenes forhold forbedres også ved at vi løbende arbejder på at styrke og udvikle vores 
samarbejde med de uundværlige lokale kræfter. 
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I februar deltog vi i et loppemarked, som indbragte mere end 5.000 kroner. Foreningen har tidligere afholdt 
mindre private loppemarkeder, hvor det her var en stand til et stort offentligt loppemarked. Det var interessant 
og der er en mulighed for at vi gentager dette i det kommende år. Derudover indbragte vores årlige Løb for 
Lengasti 10.000 kroner. Løbet vender tilbage til Vejle i 2018, formentlig i slutningen af april igen. Flere har 
efterspurgt løb i andre byer og vi er ikke afvisende over for idéen. Det vil kræve meget arbejde og det vil derfor 
være nødvendigt med opbakning og hjælp fra medlemmer og sponsorer med kendskab til de lokale forhold. 
Et medlem sagde under dette års løb at han var interesseret i at samarbejde om afholdelsen af et løb i en af 
de mindre byer omkring Aarhus. Selvom løbet i Vejle er startet med målet om at blive en fast tradition, kan 
konceptet sagtens udvides til at omfatte lokale løb som blot afholdes én gang. 
 
En af vores vigtigste opgaver herhjemme er at synliggøre vores arbejde for at fastholde og tiltrække 
medlemmer og sponsorer. Til september fylder foreningen fem år og det er en god lejlighed til at komme ud 
og møde folk. Det vil vi bl.a. forsøge at gøre ved at holde oplæg og debataftener på biblioteker, i andre 
foreninger og til private arrangementer. Vi har mange historier at fortælle om projektets udvikling, om børnenes 
hverdag og om livet i en øde masailandsby. Tanzania har utrolig meget at byde på, så vi kan også give et 
indblik i landets rige kultur- og dyreliv. 
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Budget 2017 

  09.05.2017 Budget 2017 Resultat 2016 
Indtægter     

Medlemskontingenter  16,000 20.000 19.400 

Sponsorater  4.600 12.000 19.200 

Skolesponsorater  31.389 60.000 50.252 

Donationer  6.447 10.000 7.427 

Events  10.003 15.000 9.800 

Tilskud  0 0 16.433 

Særlige donationer  0 1.000 2.950 

Indtægter i alt  68.439 118.000 125.462 
 

Formålsbestemte omkostninger     

Lengasti Children Center  -13.849 -30.000 -73.033 

Haradali Schools  -30.889 -60.000 -48.014 

Formålsbestemte omkostninger i alt  -44.738 -90.000 -121.047 
 
Administrationsomkostninger 

    

Hjemmeside  -386 -500 -430 

Telefon  -130 -150 -107 

Godkendelse fra Indsamlingsnævnet  0 -1000 -2.000 

Regnskabsprogram  -1.485 -1.485 -990 

Løb for Lengasti  0 -1.250 0 

Administrationsomkostninger i alt  -2.002 -4.385 -3.527 
 
Resultat før finansielle poster 

  
21.699 

 
23.565 

 
888 

 

Finansielle udgifter     

Bankgebyrer  -419 -1.500 -974 

Finansielle udgifter i alt  -419 -1.500 -974 

  

Årets resultat  21.280 22.065 -86 
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Kontaktoplysninger 

Spørgsmål vedrørende foreningens økonomi kan rettes til nedenstående. 

 KARIN THORSTED 
KASSERER 

 

 

 

 

  karin@masaibarn.dk  

Masaibarn 
CVR-nr. 34 63 33 39 

c/o Jens Anker Hasager 

Hejrebakken 55 

8220 Brabrand 

Tlf. 61 50 12 03 

Mail jensanker@masaibarn.dk 

Web www.masaibarn.dk 

 


