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Bestyrelsens beretning 
• 2018: Anja har været I Nigeria 4 gange på 5 måneder og brugt meget af hendes tid på 

Land of Hope, da filmholdet har været med hende 3 gange.  

• Reddet 20 nye børn. Total 67 børn og 33 ansatte.  

• Der har ikke været tid til det ønskede oplysningsarbejde i Nigeria på grund af en 
masse nye redningsaktioner. Derfor er planen for resten af året at få et samarbejde 
op at stå med kirken Solid Rock Kingdom, da dette er den eneste kirke, der 
bekæmper overtro i staten. 

• Parliament Hall projektet har indbragt 200.000,- men mangler stadig 800.000,- før 
det bliver færdigt  

• Olieselskabet Exon Mobile har doneret en skolebus, som kommer inden for 3 
måneder. De vil også gerne betale materiale og udstyr til børnehospitalet. 
Ansøgningen er sendt til dem, men vi afventer svar.   

• Administrationen på børnehjemmet fungerer optimalt. Der er lige blevet ansat en 
social media manager. Og en aut. revisor har lavet revision af årene 2016-2018 i 
Nigeria.  

• Støtte til 66 enker fra det lokale samfund blev afholdt via en stor ceremoni på Land 
of Hope i forbindelse med Davids fødselsdag. Der kom mere end 2000 gæster, 
deriblandt prominente ledere i det lokale samfund.  

• Turen til Indien var en stor succes PR-mæssigt og en stor oplevelse for DINNødhjælp 

• Der er blevet lavet 2 dokumentarer i første halvdel af 2018, henholdsvis den danske 
dokumentar Anjas børnehjem og den tyske dokumentar på RTL.  

• DINNødhjælp deltog i en stor humanitær konference i Portugal i starten af året  

• Anjas børnehjem er blevet solgt til udlandet, så der skal laves nye interviews på 
engelsk  



• Der er lavet nye vedtægter, og de er godkendt af bestyrelsen 

Forelæggelse af årsrapporten blev gennemgået, og Rene opfordrer til, at der 
offentliggøres lønninger og omkostningsprocent. 


