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Masaibarn 
c/o Jens Anker Hasager 
Hejrebakken 55 
8220 Brabrand 
 
jensanker@masaibarn.dk 
www.masaibarn.dk 
 
MobilePay 98673 
 
Registreringsnr. 5479 
Kontonr. 2939077 

Referat fra den ordinære generalforsamling 
 
Tid og sted:  
27. maj 2018 kl. 14.00-15.30. Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs vej 7, 8230 Åbyhøj. 
 
Til stede var: 
Fra bestyrelsen: Jens Anker Hasager, Karin Thorsted, Kirsten Duncan, Roald Flo. 
Afbud: Mia Birch, Sanne Bergdahl Johansen fra Masaikvinde 
 
Medlemmer: Gert Roland Wænnerstrøm, Karen Søndergaard, Helle Søborg Bjerre, Kasper Birch 
 
Referent: Kirsten Duncan 
 
 
1. Valg af dirigent 
Formand Jens Anker Hasager bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Karen Søndergaard 
som dirigent. Karen godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen som rettidig. 
 
2. Beretning om det forløbne år 
Jens Anker fremlagde en gennemgang af foreningens arbejde i det forløbne år. Se i øvrigt bilag 1. 
 
Vi har arbejdet med tekniske udfordringer, som skal være i orden, ved formandsskifte. 
Vi har haft store problemer med godkendelser og registreringer. 
Bygninger er registreret under Ældrerådet, som er Masaibarns lokalbestyrelse. De står for godkendelse 
og registrering af nye børn der flytter ind på LCC. Vi skal have lavet en ordning som hedder at børnene 
kun er på LCC i ferierne og ikke har bopæl der, da de er på kostskolen.  

Samtidigt holder vi fast i det er den enkelte sponsorer i Danmark der står for det enkelte børn og ikke 
Masaibarn. Dette skulle give mindre problemer med godkendelser og registreringer.  

Renoveringen er færdig og der er god plads. Der er lavet to sovesale, så drengene og pigerne kan have 
hver deres. Børnene har fået nye senge og der er plads til nye børn. 

Masaikvinde er blevet en del af Masaibarn og vi vil i fremtiden udvikle vores samarbejde både i Tanzania 
og Danmark.  

Jens Anker og Sanne Bergdahl Johansen fra Masaikvinde deltager i info-rådgivningsmøde hos CISU i 
Aarhus.  

Løb for Lengasti er afholdt for 3. gang og med stor succes. Vi har inviteret Kasper Birch (tidligere formand) 
til vores næste møde, hvor vi sammen vil evaluere og komme med gode idéer, så vi kan styrke det endnu 
mere. Løbet gav et overskud på 10.000kr. og Kasper takkes for den kæmpe indsats der skal til for det 
lykkes.  
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Jens Anker har siden han overtog formandsposten været på besøg i Tanzania og holdt møde med mange 
interessante mennesker. Møde med Ældrerådet der fik en almen orientering og samtidigt oplyst om vores 
ønske om nye børn på LCC når økonomien er til dette. Ligeledes ønsker vi at arbejde hen på, at kunne 
hjælpe børnene i landsbyen, der ikke bor på børnehjemmet LCC. Det var der stor tilslutning fra 
Ældrerådet.  

Møde på Haradali med The School Manager Simon Severua og Sponsor Manager Dominic Wilfred. 
Børnene trives og klarer sig godt i skolen. De ved de har ”sponsorforældre” som giver dem mulighed for 
deres skolegang.  

Møde med den danske konsul Geert Lassen Holm: Geert tager initiativ til større aktivitet i Lengasti. Der 
bliver en grundigere omtale af Masaibarn til besøgende på LCC og derved flotte donationer efterfølgende. 

Ledelsen fra Musikfestivalen i Bergen har været på besøg i Lengasti og efterfølgende givet overskuddet 
fra deres Klassiske Musikfestival til Masaibarn.   

Der har også været besøg af en gruppe studerende fra Bergen hvor Geert fik en aftale med professoren 
om at samle penge ind fra de studerende. 

På besøg har også været en privat familie fra Bergen, som har sponseret nye madrasser og køjesenge.  

Nick var i Danmark og derfor ikke noget møde med ham i Tanzania. Han boede nogle dage hos Jens 
Anker og Karen hvor de havde nogle gode og lange snakke. 

Jens Anker havde et frokostmøde med Ester Mahawe der er parlamentsmedlem og selv har 
masaibaggrund. Hun vil gerne samarbejde med os. 

Vores jubilæumsarrangement d.1/11-2017 gik godt og det var en succes at Nick var i Danmark og kunne 
fortælle autentisk om hele projektet.  

Årsberetningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse og drøftelse af foreningens arbejde i det kommende år 
Jens Anker fremlagde en gennemgang af foreningens arbejde i det kommende år. 
 
Medlemstallet falder. Ca. 70 medlemmer. 

Efter to år på Haradali har børnenes engelskkundskaber udviklet sig så meget, at det bliver muligt at 
kommunikere med dem. Jens Anker og Karen oplevede at kunne føre en samtale med deres sponsorbarn 
Lemomo. Derfor kan det blive muligt at efterlade frankerede kuverter på skolen og sponsorer kan få brev.  

Ældrerådet er med på der kommer flere børn. Vi vil undersøge hos CISU, som har en langsigtet pulje, 
om vi kan komme i betragtning. Nyt projekt kan evt. være at det er CISU der er ansvarlig for de nye børn. 
Disse børn kan både blive boende hos deres forældre eller bo på LCC og få den samme støtte mens de 
går i skole. Vi håber på positivt udfald. CISU er specielt en organisation for mindre foreninger præcis som 
os. Der er knap 300 medlemsorganisationer. www.cisu.dk. 
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CISU giver også mulighed for i vores ansøgning at afsætte en vis andel til informationsaktiviteter i 
Danmark. Det kunne bl.a. være til en kampagne, styrkelse af vores it-beredskab, reklamering af evt. løb 
eller at etablere et sammenarbejde med de ældste klasser i folkeskolen eller efterskoler. Hos CISU 
ansøger man i en skabelon og man kan få sparring i ansøgningsprocessen. Der er løbende 
ansøgningsfrist.  

De ”gamle” børn skal stadig være i foreningen og vi skal fremadrettet diskutere hvor længe vi skal følge 
dem op i uddannelsessystemet. Vi følger til stadighed op på om Haradali lever op til vores krav for 
undervisning af børnene.  

De bygningerne der står ufærdige på LCC er i meget dårlig stand og er nok bedst tjent med nedrivning. 
Vi håber på noget kan bevares og der evt. kan bygges videre. Sanne fra Masaikvinde ønske nogle lokaler 
til systue, hvor masaikvinderne kan lærer at sy, så de kan blive selvforsørgende. 

Helle Søborg Bjerre fra TES-Danmark fortæller om deres medlemsrejse hvor 8 stk. meldte sig ind for at 
deltage i rejsen. Det gav nye medlemmer og mulighed for at fortælle om foreningen og deres arbejde. 
Hun siger dog man ikke skal forvente det store og det er vigtigt man finder sine egne nicher at gå efter, 
fx vores Løb for Lengasti. At vise at foreningen er aktiv. Helle inviterer os til et samarbejde omkring 
medlemsrejser hvor programmet tilrettelægges til begge foreningers interesse.  

Jans Anker håber også det kan blive en mulighed at tilbyde rejser hvor sponsorer kan besøge deres 
sponsor barn. Hvor der tages hånd om alle de praktiske ting, så man kan koncentrere sig om sit besøg 
af sponsorbarnet.  

Gert Roland Wænnerstrøm kommer med et forslag om at elever fra 7. klasse kan sponsere en elev. 
Samle ind til et barn og derved skabe interesse for foreningen. Karen har kendskab til nogle elever der 
samler flasker og donerer pengene til Afrika. 

Bestyrelsen vil fremadrettet arbejde med noget vi kan sælge til fordel for Masaibarn. Sanne sælger 
muleposer for Masaikvinde. 

Karin og Jens Anker er ved at undersøge hvilke muligheder der er omkring betalingsservice. Der er måske 
en genvej som lille forening.  

4. Behandling af indkommende forslag 
Ingen forslag indkommet. 
 
5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse  
Karin fremlage årsregnskabet 2017. Se bilag 2. 
Regnskabet blev godkendt.  
 
6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år 
Karin fremlagde budgettet for 2018. Se bilag 3. 
Budgettet blev godkendt. 
Bestyrelsen foreslog at beholde medlemskontingentet på 200kr. Det blev godkendt.  
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7. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Tre siddende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 
- Jens Anker Hasager – Valgt. 
- Karin Thorsted – Valgt.  
- Roald Flo – Valgt  

 
9. Valg af revisor 
Råd & Revision, Registreret Revisionsvirksomhed Fredericia. 
 
10. Eventuelt 
Geert kommer til Danmark i starten af juni hvor Jens Anker og Karen er inviteret til møde omkring LCC.  
 
 
 
Karen afsluttede generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
Karen Søndergaard 
dirigent 
 



Masaibarns årsberetning 2018 

 

Børnehjemmet - Lengasti Children Center - LCC 

Vi betaler gennem medlemskontingenter og donationer for driften af børnehjemmet i Lengasti. Børnene er 
forældreløse, eller mødrene er ikke i stand til at tage sig af dem. Der er 11 børn tilknyttet børnehjemmet. 
Børnene er på kostskole, men bor på børnehjemmet i ferierne.  

Ældrerådet i Lengasti er projektets lokale bestyrelse. Jeg har besøgt Lengasti for at forelægge ældrerådet, 
vores planer for fremtiden, hvor vi vil optage 6 nye børn. Det var der fuld tilslutning til. Behovet er 
desværre stort. 

Ved hjælp af en bevilling fra Slots-og Kulturstyrelsen på 13.000 kr. har vi foretaget en række ændringer i 
bygningerne. Vi har indrettet 2 sovesale, en til drengene og en til pigerne, og vi har gjort plads til, at vi kan 
optage de nye børn. Vi skal dog være sikre på, at økonomien er i orden, før vi optager flere børn. 

Med hjælp fra en familie i Norge har vi indkøbt nye køjesenge og madrasser. Det har – med god grund – 
vakt jubel hos børnene. 

Til gengæld har det regnet helt usædvanligt meget her i foråret, så veje og andre sænkninger er fulde af 
vand. 

Børn på kostskole, Haradali Schools 

Danske skolesponsorer betaler for børnenes skolegang. Haradali skolen har op mod 1.000 elever, heraf ca. 
500 sponsorelever. De fleste med afrikanske sponsorer, men også en del med udenlandske sponsorer. Vi vil 
altid gerne have forbindelse med medlemmer – eller ikke medlemmer – der overvejer at blive 
skolesponsorer. Det er for et kendt barn, prisen er 6.500 kr. om året og man kan være sponsor for 
halvdelen eller en fjerdedel af beløbet. 

Når børnene kan nok engelsk, lægger Haradali op til, at børnene kommunikerer med deres sponsorer og 
dermed lærer dem at kende. Man afgør selv om man vil kommunikere direkte med børnene. Børnene kan 
også besøges på LCC i ferieperioderne, der kan oplyses af undertegnede. De kan også besøges på Haradali 
og der er mulighed for kontakt via Skype. Flere sponsorer har i løbet af året besøgt deres sponsorbarn. 

Målsætningen for Masaibarn projektet er, at børnene skal have skolegang og uddannelse. Det vil i Tanzania 
sige: 2-3 års pre-school, 7 års primary school og 3 års secondary school. Herefter erhvervs- eller boglig 
uddannelse. 

Masaikvinde 

Vi har oprettet et administrativt fællesskab med foreningen Masaikvinde. Foreningen arbejder også i 
Lengasti med kvinder som målgruppe. Vi forventer bl.a. at kunne søge fonde i fællesskab. 

Hvilke resultater kan vi fremvise. 

Karakterbøgerne fra Haradali skolen viser, at børnene har taget den chance, de har fået. De klarer sig 
generelt godt, og ser glade ud på de billeder vi og skolesponsorerne modtager. 

Gennem et af vore medlemmer har vi fået forbindelse med Ester Mahawe. Ester er parlamentsmedlem og 
har selv Masaibaggrund. Hun arbejder især mod omskæring. Hun vurderer, at skolegang og uddannelse er 

Kasper Birch
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et af de vigtigste redskaber til at udrydde det. Omskæring af kvinder er ulovligt i Tanzania. Ester anerkender 
vores arbejde, og vil gerne holde kontakt med os fremover. 

 

 Fremtiden/vision: 

Vi vil gerne kunne fortsætte med at modtage de ”gamle” børn på børnehjemmet i skoleferierne samtidig 
med, at vi tager nye børn ind.  Vi vil også gerne opnå, at vore sponsorbørn bliver fulgt til de har en 
erhvervsuddannelse, hvis de kan opnå dette.  

Generelt er der et stort behov for skolegang og uddannelse for børnene i Lengasti – ikke bare børnene i 
børnehjemmet. Der er andre børns vilkår, der ligner børnehjemsbørnenes. Forældrene har som hovedregel 
ikke råd til at betale for uddannelse, og børnene har det samme afstandsproblem som børnene i LCC. Vi vil 
gerne undersøge mulighederne for også at sikre disse børn skolegang. Den eneste realistiske mulighed for 
at kunne gøre dette er at få en bevilling fra en af DANIDA’s puljer, beregnet til langsigtet udviklingsarbejde. 

Løb for Lengasti – en forårstradition 

I april 2018 blev motionsløbet, Løb for Lengasti afviklet for tredje gang. Det er vigtigt for os, at alle har 
mulighed for at deltage, uanset alder og ambitionsniveau. Derfor kan den naturskønne rute gennemføres 
både i løb eller gang. Det var der 83 deltagere der gjorde. Der var både voksne og børn som deltagere, og det 
var imponerende så godt børnene klarede sig – både i gang og løb. 

Vore sponsorer havde givet mange gaver som blev udtrukket af de børn der var med i løbet. Det var et 
hyggeligt arrangement som afslutning på løbet, der gav et bidrag til Børnehjemmet på 10.000 kr. 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Masaibarn, ved:  

Jens Anker Hasager 
Hejrebakken 55 
8220 Brabrand 
Tlf. +45 6150 1203 
jensanker@masaibarn.dk 

besøg os på: www.masaibarn.dk 

og Facebook: www.facebook.com/masaibarn                                                                                    
 

 

http://www.masaibarn.dk/
http://www.facebook.com/masaibarn
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MASAIBARN
REGNSKAB FOR 2017 MED BUDGET FOR 2018

Regnskabsår 2017 Budget 2018
Indtægter
Medlemskontingenter 16.800 14.000                                                                 
Sponsorater 10.270 10.000                                                                 
Skolesponsorater 60.077 74.750                                                                 
Donationer 9.361 9.000                                                                   
Events 17.038 10.000                                                                 
Tilskud 12.887 12.800                                                                 
Særlige donationer 0 0
Indtægter i alt 126.433 130.550                                                               

Salgsomkostninger
Salgsomkostninger i alt 0 0

Bruttoresultat 126.433 130.550                                                               

Formålsbestemte omkostninger
Lengasti Children Center -52.097 -53.000                                                                inkl. Renoveringer
Haradali School -59.587 -62.000                                                                
Formålsbestemte omkostninger i alt -111.684 -115.000                                                              

Administrationsomkostninger
Hjemmesider -637 -700                                                                     
Telefon -130 0
Godkendelse fra Indsamlingsnævnet -1.100 -1.100                                                                  
Regnskabsprogram -1.485 -1.485                                                                  
Løb for Lengasti -1.250 -497                                                                     
Administrationsomkostninger i alt -4.602 -3.782                                                                  

Resultat før afskrivninger og renter 10.147 11.768                                                                 
Resultat før renter 10.147 11.768                                                                 

Bankgebyrer -2.535 -3.000                                                                  
Finansielle udgifter i alt -2.535 -3.000                                                                  

Resultat før ekstraordinære poster 7.612 8.768                                                                   
7612

Nettoresultat 7.612 8.768                                                                   
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