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2015 – Årsberetning 

2015-2016 har været et begivenhedsrigt år for Papuakids – og for bestyrelsen. Vores formand 

Gertrud K. Birk er taget to år til Etiopien for at arbejde på ambassaden og vi skal derfor have en ny 

formand for Papuakids. Dertil har vi fået glæden af et gensyn med Mikael Molander, som igen er 

indtrådt i bestyrelsen.  

Vores støtte til samarbejdsorganisationen i Papua YaPuKePa er forblevet uændret, i og med at vi 

forsat støtter uddannelse, sundhed og økonomisk bæredygtighed.  

I 2015 har Papuakids støttet følgende projekter: 

• Boarding House: 100.000 kr. 

• Mikroskop: 1.200 kr. 

• Julestøtte: 5.000 kr.  

Bestyrelsen ser frem til det næste års arbejde, med nye aktiviteter samt fortsat loyalt og givtigt 

samarbejde med vores partner i Papua – YaPuKePa. Bestyrelsen ønsker i 2016 at sætte fokus på 

sundhedsklinikken og arrangement af en ny event til efteråret d. 10. November, hvor alt 

overskuddet skal doneres ubeskåret til sundhedsklinikken. 

Tak til trofaste donorer 

I 2015/16 har Papuakids modtaget følgende fondsmidler: 

• Metro Schrøder Fonden har meget generøst doneret 30.000 kr. 

• Merkurfonden har doneret 5.500 kr. 

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. 

I år var bestyrelsen også ude og præsentere Papuakids for Metro Schrøder Fonden, og give dem 

en større indsigt i vores projekter og arbejde.  



Støtte: 

Vores fokus har i år primært været på støtte af uddannelse og sundhed. Først og fremmest har vi 

støttet opførelsen af kostskolen tæt ved Sct. Antonius College. Med kostskolen ønsker Papuakids 

at skabe rum til uddannelse, da der er en stor del af de børn som bor på børnehjemmene Hawai 

og Polomo, som kommer fra fjerntliggende områder, og Papuakids giver derved disse børn en 

mulighed for en bedre uddannelse. Kostskolen er allerede taget i brug og huser i dag omkring 80 

børn, som alle også går på Sct. Antonius College.  

Derudover har Papuakids støttet sundhedsklinikken Robertus med køb af et mikroskop, så de har 

mulighed for at analysere blodprøver med det samme, og give patienterne den korrekte 

behandling langt hurtigere. Sundhedsklinikken er en stor succes og behandler løbende de 200 

børnehjemsbørn, samt nogle lokale børn, for malaria, diare, tuberkulose og hudsygdomme.  

Til jul fik børnene 5.000 kr. til tøj, gaver og mad. 

Ændringer i bestyrelsen 

Gertrud K. Birk har valgt at tage til udlandet og arbejde for 2-3 år, Gertrud har derfor valgt at gå af 

formandsposten for denne periode. Vi er meget taknemmelige for hendes store arbejde og vil 

savne hendes ressource i bestyrelsen, men vi vil forsat arbejde videre. Charlotte Refslund 

Thomsen stiller derfor op som formand for foreningen for den kommende periode.  

Derudover har der været en ledig bestyrelsespost i foreningen så vi har været heldige af at få æren 

og gensynet med Michael Molander. Stort velkommen til Michael, som officielt startede på 

generalforsamlingen sidste år.  

Synlighed på de sociale medier 

Papuakids har siden 2012 været på facebook. Formålet er at være synlig på de sociale medier, og 

løbende vil opdatere vores medlemmer, uploade billeder fra Papua samt udsende forskellige 

historier fra vores nyhedsbrev. Bestyrelsen ønsker forsat at optimere den sociale/digitale strategi.  

Alle medlemmer opfordres til at være aktiv på facebooksiden. 

Kommende projekter: 

Event i Riddersalen d. 10. november 2016.  

Bestyrelsen har valgt at afholde en ny event til efteråret, som ligger i tråd med 10 års jubilæums 

eventen. Det var en stor succes og det ønsker vi at følge op på, ved at arrangere et tilsvarende 

med nye foredragsholdere og indslag. Vi glæder os til at fortælle mere om eventen.  

 


