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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 
21. oktober 2020 kl. 19.00-20.30. Microsoft Teams onlinemøde. 

 

Fremmødte: 
9 fremmødte. Alle var kontingensbetalende medlemmer og havde derfor stemmeret. 

 

 
1. Valg af dirigent 
Formand Jens Anker 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 under overskrifterne: 
 

- Coronas betydning 
- Børnecentret – Lengasti Children Center – LCC 
- Børn på kostskole, Haradali Schools 
- Særlige aktiviteter 

o Løb for Lengasti – en forårstradition 
o Medlemsrejse 

- Status oktober 2020 
 

Årsberetningen kan læses i bilag 1. 
 
Herefter viste næstformand og kasserer Kasper Birch en række billeder fra 2020. Disse kan ses på 
https://photos.app.goo.gl/RzwY7oQe1PuT4zsy8. 
 
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse  
Kasper fremlage årsregnskabet 2019. Årsregnskab med den samlede resultatopgørelse og balance for 2019 

og sammenligningstal for 2018 kan findes i bilag 2 og på http://masaibarn.dk/filer/2020/aarsregnskab2019.pdf. 

 

Realiseret 2019 

Indtægter - 170.801 kroner 

Udgifter - 168.932 kroner 

Resultat - 101.869 kroner 

 
Bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet og adm.omk. udgjorde i 2019 blot 3,4 %, Det betyder at mere end 96 

kroner af hver 100 kroner der modtages, går til projekterne i Tanzania. 

 

Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Fremlæggelse og drøftelse af foreningens arbejde i det kommende år 
Jens Anker fremlagde en gennemgang af foreningens arbejde i det kommende år med målsætning og 
udvikling for projektet. Denne del kan læses i bilag 3. 
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5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Kasper fremlagde budgettet tor 2A2O. Se bilag 4.
Det årlige kontingent vil fortsat være 200 kroner i 2021.

Budgetteret 2020
lndtægter 147.839 kroner
Udoiftdr - 182.160 kroner
Resultat - 34.321kroner

Kasper nævnte at det forventede underskud for året ikke er tilfredsstillende. Corona har haft konsekvenser for
de fleste og Masaibarns projekter er desvæne ingen undtagelse. Det har medført uforudsete udgifter at have
skolebørnene hjemme på forlænget "coronaferie" og en række planlagte besparelser er derfor ikke blevet
realiseret. lndtægterne ligger lavere end seneste år og er desværre ikke fulgt med de ekstraordinære udgifter.
Det skyldes bl.a. at foreningen har været forhindret i at aflrolde planlagte fundraising-aktiviteter som ellers ville
have indbragt større beløb til projekteme, bl.a. var det nødvendigt at nedskalere årets 5-års jubilæum for Løb
for Lengasti som skulle have været en stor løbefest.

Bestyrelsen overvejer hvilke aktiviteter der kan igangsættes resten af året for at forhindre noget af
underskuddet og håber på at medlemmer og sponsorer har lyst til at give et ekstra bidrag i denne særlige
situation. Det kan fx være ved en engangsdonation eller ved at starte et fast månedligt sponsorat. Dette kan
ske til foreningens MobilePay på 98673 eller med bankoverførseltil5479-2939077.

6. Behandling af indkommende forslag
Der var ingen indkommende forslag at behandle.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. 1202A udløber Jens Anker Hasagers, Karin Thorsteds og
Roald Flos valgperiode. De ønskede alle genvalg. Jens Anker Hasager har siddet i bestyrelsen siden
november 2015, Karin Thorsted siden juni 2AM og Roald Flo siden maj 2015.

Alle 3 blev valgt og bestyrelsen består forstsat af 7 medlemmer: Annette Schou Nielsen, Jens Anker Hasager,
Kasper Birch, Karin Thorsted, Mia Birch, Roald Flo, Sanne BergdahlJohansen.

Bestyrelsen opfordrede til at yderligere interesserede kunne blive en del af bestyrelsen idet der stadig er 3
pladser.

8. Valg af revisor
Bessrelsen foreslog at fortsætte med Råd & Revision, Registreret Revisionsvirksomhed Fredericia som også
har stået for regnskabet de seneste tre år. Det blev godkendt.

9. Eventuelt
Formand .iens Anker takkede af. Karen afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede de fremmødte for
kommentarer.

Karen Søndefgaard
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Årsberetning, maj 2019 til september 2020. 
Covid-19, virus/sygdom, brød også ud i Afrika i foråret 2020. Vores børn blev som alle andre 

skolebørn i Tanzania sendt hjem den 18. marts. For at varetage børnenes læring bedst muligt fik vi 

organiseret undervisning, og købt skolemateriale til børnene på LCC. Nick og pigerne fra 

Masaikvinde, som også var sendt hjem fra deres skoler, varetog undervisningen. Skolerne åbnede 

igen den 29. juni. Skoleferier og andre fridage blev indskrænket i det officielle skolesystem for 

resten af året for at indhente den manglende undervisning. Børnene er ved godt mod og 

hjemmeundervisningen har forberedt dem på et travlt og udfordrende 2. semester. 

 

Masaibarn er ansvarlig for tre aktiviteter i Lengasti 

- Børnecenteret – Lengasti Children Center - LCC 

- Børnene på kostskole, Haradali Schools 

- Masaikvinde 

 

Børnecentret – Lengasti Children Center - LCC 

Masaibarn betaler gennem medlemskontingenter og donationer for driften af børnecentret i 

Lengasti. Der er 11 børn tilknyttet børnecentret i øjeblikket. Børnene er forældreløse, eller 

mødrene er ikke i stand til at tage sig af dem. Børnene er på kostskole, men bor på børnecentret i 

ferierne. Ferierne er under normale omstændigheder ca. 2-3 måneder om året, fordelt på påske-, 

sommer-, efterårs- og juleferier. 

Ældrerådet i Lengasti er projektets lokale bestyrelse. Rådet er ejer af LCC’s bygninger. 

 

Børnene på kostskole, Haradali Schools 

På skolen undervises der udelukkende på engelsk. Årsagen er at store dele af 

uddannelsessystemet i Tanzania arbejder på engelsk. Haradalis formål er via undervisningen i 

grundskolen at forberede eleverne til at kunne få en uddannelse i Tanzanias uddannelsessystem, 

samt sikre at de kan blive en del af det moderne Tanzaniske samfund. 

Danske og norske skolesponsorer betaler gennem Masaibarn for børnenes skolegang. Haradali 

skolen har op mod 1.000 elever, heraf ca. 500 sponsorelever. De fleste med Tanzaniske 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 bestemt barn, prisen 

er 6.500 kr. om året og man kan også være sponsor for halvdelen eller en fjerdedel af beløbet. De 

nuværende sponsorater ses i forskellige konstellationer, fx helsponsorater hvor en familie eller 

vennegruppe er gået sammen.  
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Masaikvinde 

Masaikvinde arbejder for at forbedre forholdene for piger og kvinder i Lengasti. Projektet har 

eksisteret siden 2013. 8 unge kvinder, som ellers stod over for at skulle omskæres og giftes væk til 

en mand, deres far havde valgt til dem, går nu i stedet på boarding school og får mulighed for at få 

et andet liv, end det deres mødre har levet. Masaikvinde arbejder også for at give kvinder, som 

ikke går i skole, en mulighed for at lære sig et håndværk og få sig en indtægtskilde. Derfor har 

projektet over årene samlet ind til at starte et sy-værksted, hvor en lokal syerske hjælper 

kvinderne ude i masailandsbyen i gang med at sy. i 2020 kom der gang i dette projekt, som vi 

glæder os meget til at arbejde videre med i fremtiden.  

 

Særlige aktiviteter 

Løb for Lengasti – en forårstradition 

Løb for Lengasti blev afholdt første gang i april 2016 og er siden blevet en hyggelig forårstradition i 

Vejle. I 2019 var 149 deltagere med til at skabe rammerne for at hyggelig dag. I år havde vi glædet 

os til at kunne afholde et stort 5-års jubilæum. I første omgang satte corona en stopper for at vi 

kunne afholde løbet i april som normalt. Det blev i stedet udskudt til august. Her var der dog stadig 

stor usikkerhed forbundet med afholdelse af arrangementer. I stedet for at aflyse, tilpassede vi os 

omstændighederne og afholdte et virtuelt løb, hvor deltagere kunne løbe/gå hvor som helst og 

når som helst i den sidste weekend i august. Med årets 66 deltagere og indtægt på 5.020 kroner, 

overstiger de samlede indtægter for Løb for Lengasti nu 50.000 kroner. Løbet har stor betydning 

for vores arbejde med projekterne i Lengasti og vi glæder os derfor til at kunne invitere til endnu 

en stor løbefest i 2021, hvor vi forhåbentlig kan afholde løbet på normal vis. 

 

Medlemsrejser 

Masaibarn har i samarbejde med ”TES skolen i Afrika” arrangeret tre medlemsrejse til området 

omkring Arusha og Lengasti i 2018, 2019 og 2020 i februar. Deltagerne i rejsen var sammen med 

børnene i 2 dage, hvor vi legede, badede og hyggede med børnene. Børnene taler nu Engelsk på et 

rimeligt niveau, det forhøjer fornøjelsen ved at være sammen med dem ganske betydeligt. Der er 

stor swimmingpool på ”Wijiji Lodge” hvor vi bor. Den får vi lov at låne til børnene af Lodgens 

ledelse, som vi har et glimrende samarbejde med. Vi besøger desuden skoler, institutioner og 

Lengasti, landsbyen hvor børnecentret ligger. Vi slutter af med en 2 dages Safari til bl.a. 

Ngorogoro, en af de verdenskendte nationalparker i området.  
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Status 

Kalenderen siger oktober 2020 og hvad er så status lige nu? 

- 78 aktive medlemmer og 9 passive medlemmer, som endnu ikke har betalt i 2020. Efter en 

nedgang i medlemsantallet i 2018, er antallet igen på vej op. Færre end en håndfuld har 

meldt sig ud af foreningen siden 2018 og samtidigt er der kommet nye til.  

- De 11 børns skoleudgifter på Haradali dækkes af samlet 21 skolesponsorater. 

Skolesponsoraterne er både delsponsorater på 25 og 50 %, samt helsponsorater, hvor 

enkeltpersoner, familier eller vennegrupper er gået sammen om at dække hele det årlige 

beløb. Alle skolesponsorer støtter et bestemt barn og der indbetales derfor ikke til et 

ukendt barn i en fællespulje. 

- Vi modtager foruden medlemsskaber og skolesponsorater, faste månedlige sponsorater og 

enkeltstående donationer. 

- For Masaikvinde kommer en stor del af indtægterne fra salg på Facebook af flotte og 

farverige tasker. 

 

Tak til alle der gør en forskel 

Først skal der lyde en stor tak til vores lokale kræfter. Mama Rehema, Mama Neema, Kanunga, 

Nick og Geert. Mama Rehema og Mama Neema er vores to 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 koordinator idet han er landsbyens eneste 

engelsktalende. Han er født i Kenya og er ikke selv masai. Han har et stort 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 i 

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 sponsorer, som med medlemskab, donationer og 

faste sponsorater er med til at sikre projekternes udvikling. Vi er taknemmelige for alle bidrag og 

det er dejligt at se at mange af har støttet foreningen i flere år. Uden vores lokale og hjemlige 

kræfter, var det ikke muligt for os at udføre dette arbejde. Tak til alle. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Masaibarn, ved:                                                                                                                                                                   

Jens Anker Hasager                                                                                                                                                

Tlf. +45 6150 1203 

Mail: jensanker@masaibarn.dk 
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Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling.

Aarhus, den 21. oktober 2020
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Året der kommer 

Målsætning og udvikling for Masaibarn projektet 

Målet for projektet er at så mange som muligt af børnene i Lengasti skal have skolegang og 
uddannelse. Det vil i Tanzania sige: 2-3 års pre-school, 7 års Primary school, 4 års secondary school 
(Form 1 -4, giver adgang til college/ erhvervsuddannelser) og 2 års advanced level giver adgang til 
uddannelse på universitetet.  

For at opnå og kvalificere skolegangen for så mange børn som muligt, vil vi – forhåbentlig med 
økonomisk støtte fra DK – ansætte lærere til pre-schoolundervisningen. Ældrerådet fremsatte i 
forbindelse med besøget i Lengasti på medlemsrejsen et ønske om, at foreningen skaffede støtte 
til en pre-school lærer, så det kunne blive mere permanent og det kunne blive en uddannet 
underviser. Lige nu er det en af kvinderne, uden formel uddannelse der frivilligt har taget opgaven. 
Masaibørnene taler som modersmål Ki-masai, men de færreste lærer Ki-swahili før de starter i 
primary school, hvor det er undervisningssproget. 

Vi vil også i samarbejde med mødrene i Lengasti forberede børnene på hvad der kræves af dem for 
at gå i skole. Vi ønsker også at anvende bygningerne på LCC til en form for legestue, hvor mødrene 
sammen med de mindste børn kan komme på centret og få hjælp til, hvordan de kan stimulere 
deres børn. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Masaibarn, ved:                                                                                                                                                                   
Jens Anker Hasager                                                                                                                                                

Tlf. +45 6150 1203 

Mail: jensanker@masaibarn.dk 
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BUDGET 2020 
 
 

 
  Regnskabsår 

2019 
År til  

21.10.2020 
Budget 2020 

Indtægter     
Medlemskontingenter  13.800 15.400 15.400 
Sponsorater  6.100 5.750 6.450 
Skolesponsorater  71.741 70.500 71.500 
Donationer  22.123 1.868 1.868 
Events  17.145 4.920 4.920 
Masaikvinde donationer  39.892 40.401 47.701 
Indtægter i alt  170.801              138.839           147.839  

 
Formålsbestemte omkostninger     
Lengasti Children Center  -61.924 -58.000 -58.000 
Haradali Schools  -59.849 -59.980 -59.980 
Masaikvinde  -38.774 -34.855 -57.000 
Formålsbestemte omkostninger i alt  -160.547 -152.834 -174.980 
 
Administrationsomkostninger 

    

Hjemmeside  -585 -575 -575 
Godkendelse fra Indsamlingsnævnet  -2.200 0 -1.100 
Regnskabsprogram  -1.485 -2.401 -2.401 
Løb for Lengasti  -947 -262 -262 
Medlemskab af CISU  -600 -600 -600 
Administrationsomkostninger i alt  -5.817 -3.838 -4.938 
 
Resultat før finansielle poster 

                     
4.437 

 
-21.319 

 
-35.564 

 
Finansielle udgifter     
Bankgebyrer  -2.569 -2.142 -2.242 
Finansielle udgifter i alt  -2.569 -2.142 -2.242 

 
Årets resultat  1.868 -19.975 -34.321 

 


