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Den 24. maj 2019 
 
Deltagere 
Eskild Christiansen 
Anita Christiansen 
Anja Lovén 
Pia Lovén 
Tina Lovén 
Henrik Stampe 
Anders Stig Vestergaard 
Teresa Christensen 
 
Dirigent: Anders Stig Vestergaard 
Referent: Teresa Christensen 
 
 
Der er korrekt indkaldt til generalforsamlingen og årsrapporten har været rettidig tilgængelig.  
 
Bestyrelsesberetning 
 
To store projekter   
 

• Karan Tilani fra Singapore besøgte Land of Hope og havde en donation med på 1.4 mio. kr. 
til vacciner mod lungebetændelse (slår 20 børn ihjel i timen i Nigeria – stort problem) 
DINNødhjælp kan nu købe 15.000 stk. vacciner og give dem gratis til 7500 børn i løbet af de 
næste to-tre år. Starter nu med at købe et par tusinde vacciner.  
 

• Opbygning af Parlament Hall på Land og Hope til oplysningsarbejde, møder, kampagner og 
demokratisk arbejde med børnene hver fredag, hvor de laver egne regler og love (er med 
til at udvikle deres selvstændighed og ansvarsfølelse). Mulighed for at leje den store sal ud 
på sigt til bryllupper ol.  Bygningen er adskilt fra det private område, hvor børnene og 
medarbejderne bor.  

 
Redning af tre børn i 2018 (nu er der 50 drenge og 22 piger på Land of Hope). Helt bevidst er 
antallet af redninger faldet for at have fokus på oplysningsarbejde. Der er på nuværende tidspunkt 
ikke plads til flere drenge.   
 
Land of Hope går meget op i bæredygtighed og ønsker at være mere selvforsynende. Dermed vil 
Land of Hope heller Ikke være så afhængige af donationer. Der er kommet en ny donation til en 
fiskedam. Sneglefarmen kan måske bruges til at sælge snegle. Endvidere dyrkes der grønsager og 
Cassava (som er den mest almindelige føde i Akwa Ibom staten – som ”kartofler”) – forslår at søge 



om midler til en maskine til at male dem til eget forbrug og salg. Børnene er med i dette 
landbrugsarbejde.  
 
Den næste tid 
 

• Anja har brugt tid på at mødes med Politikkens Forlag om Anjas bog, der udgives den 18. 
februar 2020.  

 
• TV2 er interesseret i at lave en ny dokumentar om danskere, der gør noget godt ude i 

verden. De skal måske med til Nigeria i efteråret.  
 

• Anja skal på scenen sammen med den tidligere præsident i Malawi på Estoril konference i 
Portugal i slutningen af maj. 

 
• Creuna ny dygtig sponsor, der støtter med deres arbejd, er lige nu med til at forme en ny 

DINNødhjælp identitet, website, content ol. Der arrangeres et event (dåbsfest), når den 
nye identitet er påplads engang efter sommerferien. 
 

Årsregnskab 
Forelæggelse af årsrapporten blev gennemgået. Udgaven på websitet er ikke underskrevet, men 
den er nu underskrevet i hånden (der var problemer med at underskrive digitalt i Nigeria).  
 
Budgetforslag  
Diskuteres på det kommende bestyrelsesmøde 
 
Valg til bestyrelsen 
Anja Ringgren og Eskild Christiansen genvælges 
Anders Stig Vestergaard og Henrik Stampe vælges ind i bestyrelsen som nye 
bestyrelsesmedlemmer 
Suppleanter - bestyrelsen vil udpege to på det første bestyrelsesmøde 
 
 
 
 


