
Kender du det ?

I Afrika er over 40 millioner børn blevet forældreløse  af 
HIV/AIDS. 

De heldigste af dem bliver opfostret af bedsteforældre eller får 
plads på et børnehjem:

…at keramikkruset på skrivebordet bugner af kuglepenne og blyanter som du kun 
bruger nogle få af ?

De fleste danskere har sådan et krus eller måske en skrivebordsskuffe med 
skriveredskaber de aldrig bruger, men alligevel ikke nænner at smide ud.

Det er der heller ingen grund til – for der er millioner af børn i Afrika og andre 
fattige lande der gerne vil have din aflagte kuglepen – og nu er der også en forening 
som tager sig af transporten.

Den velgørende forening ”Pens for Kids” indsamler nye og brugbare brugte 
skriveredskaber og sender dem til Afrika, hvor en række lokale kontaktpersoner 
gratis uddeler dem til fattige børn i deres lokalområde.

Hvorfor ?

…men mange er henvist til et liv på gaden, eller falder i klørene på 
kyniske kriminelle – eller det der er værre…

Selv om man har sine forældre endnu, kan det stadig være svært at 
være barn i Afrika. I et land som Kenya – der ikke er blandt de fattigste 
lande i Afrika – lever store dele af befolkningen af en indtægt som vi ville 
betegne som langt under sultegrænsen. Den officielle mindsteløn er på 
ca. 400 danske kroner, men den reelle gennemsnitsløn er tættere på 
200 danske kroner. 

For dem der tjener mindre end gennemsnittet er hver 
eneste dag en kamp for overlevelse, og de kortsigtede 
behov får ofte prioritet over de langsigtede investeringer 
som uddannelse, myggenet, kloakering og lignende.

Alle ved at uddannelse er vejen ud af fattigdom, men 
skolepenge og krav om skoleuniformer eller sko kan være 
uoverstigelige forhindringer for mange .

I Kenya er det gratis at gå i ”primary school”, men alligevel 
er der mange forældre der ikke vil lade deres børn gå i 
skole. Dels skal børnene selv have skriveredskaber for at 
kunne gå i skole, og dels er der mange forældre som ikke 
kan undvære indtægten fra børnenes arbejde – eller 
tiggeri.

Under sådanne forhold kan en simpel kuglepen være 
afgørende for om et barn får lov at gå i skole eller ej!



Hvad du kan gøre
Alle kan hjælpe Pens for Kids med at hjælpe børn i Afrika!

Ligesom andre velgørende organisationer tager Pens for Kids 
naturligvis imod pengegaver, men der er mange andre ting 
man kan gøre – som f.eks.:

- at indsamle kuglepenne og andet godt til penalhuset
- at hjælpe med fremstilling af tryksager
- at melde sig ind i foreningen og hverve flere medlemmer
- at hjælpe med at udbrede kendskabet til projektet 

Hvad Pens for Kids gør
Pens for Kids vedligeholder et netværk af lokale kontakter, 
kaldet  Pens for Kids Ambassadører. De indsamlede kuglepenne 
sendes til disse ambassadører som uddeler dem til børn i lokale 
skoler og børnehjem. Børnene betaler ikke for kuglepennene, 
og ambassadørerne får ingen løn for dette arbejde – de får kun 
deres udgifter dækket.

Ambassadørerne tager lejlighedsvist også billeder af børnene 
med kuglepenne og skilte – for at sige tak til sponsorerne, og 
for at dokumentere at kuglepennene når frem til Afrika og 
ender i de rette hænder:

Sådan gør du
Indsamlede skriveredskaber kan sendes til Pens for Kids Danmarks formand 
Claus Hjørnet, Holmevej 21 Annisse Nord, 3200 Helsinge – eller direkte til 
vores kontakter i Afrika (se www.pensforkids.mono.net under 
”Kontakter”). 

Økonomiske bidrag kan indbetales til ”Pens for Kids Danmark”, Reg. nr. 
2313, Konto-nummer 0712-660-015

Hvad er Pens for Kids ?
Pens for Kids startede i Danmark som et velgørende projekt finansieret af stifternes private midler, og er nu vokset til en 
sammenslutning af 2 formelle organisationer i Danmark og USA, i nært samarbejde med de foreløbigt uformelle organisationer 
Pens for Kids England, Portugal, Australien og Canada – samt Pens for Afrikids (USA).

Den grundliggende ide bag Pens for Kids er en græsrodsbevægelse hvor børn såvel som voksne i den rige verden kan hjælpe børn 
i udviklingslande, og princippet er: ”Giv Pens for Kids en kuglepen – så betaler vi for at få den sendt til Afrika”. Pens for Kids er 
baseret 100 % på frivilligt arbejde og har ingen ansatte medarbejdere. Alle indsamlede midler går til forsendelse og distribution 
af de indsamlede kuglepenne bortset fra mindre beløb til kontorartikler og markedsføringsmaterialer.

Læs mere:
www.pensforkids.dk
www.pensforkids.com
www.pensforkids.co.uk

…om Pens for Kids Danmark:

www.123hjemmeside.dk/pensforkids (dansk/engelsk)
www.123hjemmeside.dk/penz4kidz (juniorsiden) 
www.pensforkids.mono.net (med sider for USA, Portugal, Australien & Canada)

http://www.pensforkids.mono.net/
http://www.123hjemmeside.dk/pensforkids
http://www.123hjemmeside.dk/penz4kidz
http://www.pensforkids.mono.net/

