Papuakids årsrapport 2016
Årsberetning
I 2016, er støtten til vores samarbejdsorganisationen i Papua YaPuKePa forblevet uændret, i og
med at vi forsat støtter uddannelse, sundhed og økonomisk bæredygtighed.
I 2016 har Papuakids støttet følgende projekter:
•

Malaria projekt:

600 euro

(4.500 kr.)

•

Tandlægeklinik:

1300 euro

(9.750 kr.)

•

Drift af sundhedsklinikken:

5600 euro

(42.000 kr.)

•

Julestøtte:

1600 euro

(12.000 kr.)

67.000 kr. er sendt til Papua d. 8. december 2016
•
•

Indtægt fra Papuakids Live 48.500 kr.
(heraf 18.500 kr. fra billet indtægter, og 30.000 kr. fra Metro Schrøder Fonden)
Indtægt fra ukendt fond 30.000 kr.

Støtte af malaria projekt og tandlæge klinikken blev i høj grad mulig på baggrund af eventen
”Papuakids Live #2”, som blev afholdt i november 2016. Det var en fantastisk aften, hvor vi havde
selskab af Peter A.G, Mette Frederiksen, Niels Skousen, Rane Willerslev og Søren Sattrup. Alle
kunstnerne optrådte gratis til fordel for Papuakids’ sundheds projekter. I samarbejde med
kunstnerne og vores sponsorer Riddersalen, Merkur Bank og Metro Schrøder Fonden har vi derfor
fået indsamlet 48.500 kr. (heraf, 18.500 kr. fra billetindtægter).
Bestyrelsen ønsker i 2017 at sætte fokus på hvordan det går med de projekter som Papuakids har
støttet igennem de seneste tre år. Ønsket er at sende to repræsentanter fra bestyrelsen til Papua
og dokumentere og evaluere projekterne, samt se på hvordan Papuakids forsat kan støtte
arbejdet på Papua, så det forbliver forankret i lokalsamfundet. Sidst Papuakids bestyrelse var i
Papua var i 2014.

Tak til trofaste donorer
I 2016 har Papuakids modtaget følgende fondsmidler:
•

Metro Schrøder Fonden har meget generøst doneret 30.000 kr.

•

Merkurfonden har doneret 4.000 kr.

•

Ikke oplyst fond har doneret 30.000 kr. til tandlægeklinikken.

Derudover vil Papuakids bestyrelse gerne sige tak til vores revisor Mogens Schougaard fra firmaet
Revisor-Team A/S samt vores trofaste medlemmer, som donerer stort som småt og gerne lidt
ekstra til jul.
Støtte:
Vores fokus har i år været på forbedring af børnenes sundhed. Først og fremmest har vi forsat
valgt at støtte driften af sundhedsklinikken Robertus. Derudover har vi indsamlet midler til
malariaprojekt (MBS) og etablering af en tandlægeklinik.
Malariaprogrammet (MBS):
Med malariaprogrammet bliver børnene testet fra malaria – og sikret en behandling inden de
overfører smitten til andre myg og børn. Tidligere var ca. 20 % af børnene på børnehjemmet
Hawaii smittet med malaria, med den nye test og behandling af børnene har det været muligt at
stoppe spredningen af malaria, og der er derved ikke længere nogle af de 102 børn (fra Hawaii
børnehjemmet) som er smittet med malaria. Denne malaria test og behandlinger har kostet 4500
kr., så vi er stolte over, at vi med jeres støtte, har kunnet stoppe spredningen af malaria, så
børnene i højere grad kan bruge kræfterne på deres uddannelse og fremtid. Dr. Maria, som er
leder af børnehjemmenes sundhedsklinik Robertus, forventer at afholde malariaprogrammet
minimum 2 gange om året for hele tiden at sikre at der ikke sker yderligere spredning af malaria.
Derudover sover alle børn selvfølgelig under et myggenet, for også at forbygge spredning og
smitte af malaria.
Tandlægeklinikken:
I dag oplever børnehjemmene desværre store udfordringer med at børnenes tænder og
tandhygiejne. Flere børn under 15 år børster ikke deres tænder hver dag, selvom de har en
tandbørste til rådighed – hvilket gør at de oplever mange tandproblemer. Børnehjemmene er

derfor ved at undersøge hvordan de bedre kan oplyse børnene om tandhygiejne for at forebygge
forekomsten af tandinfektioner.
Papuakids har derfor valgt at støtte børnehjemmene med etablering og opstart af en
tandlægeklinik, der kan afhjælpe tandproblematikkerne og samtidig hjælpe med at oplysning om
tandhygiejne. Det koster omkring 10.000 kr. at udvide den nuværende sundhedsklinik Robertus
med en tandklinik.
Tanken med klinikken er at den skal have åbent alle dage, så børnene kan henvende sig på alle
tidspunkter, og specielt når der er et akut problem. Klinikken skal også have åbent for det lokale
område, og det vil være en måde at finansiere driften af klinikken, men samtidigt også en måde at
hjælpe de andre fattige i området, der ikke har råd til at betale en tandlæge.
Julegaver:
Igen i år valgte vi i Papuakids at sende en donation til jul til tøj, gaver og mad.
Ændringer i bestyrelsen
Charlotte Refslund Thomsen blev konstitueret formand for Papuakids, og Mikael Molander blev
valgt ind i bestyrelsen. Ellers ingen ændringer i 2016.
Kommende projekter:
Bestyrelsen ønsker i 2017 at sætte fokus på hvordan det går med de projekter som Papuakids har
støttet igennem de seneste tre år. Ønsket er at sende to repræsentanter fra bestyrelsen til Papua
og dokumentere og evaluere projekterne, samt se på hvordan Papuakids forsat kan støtte
arbejdet på Papua, så det forbliver forankret i lokalsamfundet. Sidst Papuakids bestyrelse var i
Papua var i 2014.

