
Hjerte for Afrika     29. december 2016 

 

 

Nytårshilsen – vi er på vej! 

Med denne hilsen vil vi gerne sige dig STOR TAK for din støtte til 

foreningen Hjerte for Afrika i 2016. Tusind tak, hvad enten du har 

støttet os økonomisk, med praktisk hjælp, eller måske med 

begge. Stor Tak til alle jer som har samlet ting og sager, legetøj, 

kontorartikler, køkkengrej og meget andet. Det ligger nu på vores 

lager, klar til at bliver sendt afsted. 

Du er med din støtte med til at gøre en forskel for mennesker i 

Den Centralafrikanske Republik, som trænger til vores hjælp.  

Det er Hjerte for Afrikas brændende ønske og formål: at forbedre 

dagliglivet for børn og voksne i et af de fattigste lande i verden.  

Derfor vil vi bygge et udviklingscenter, som skal være vores 

udgangspunkt. 

Med få dage tilbage i det gamle år, vil vi gerne informere dig om, hvad status er på foreningens arbejde, 

såvel i Danmark som i Den Centralafrikanske Republik, her på tærsklen til 2017. 

  



Vi er nu godkendt af SKAT 

Få dage før jul fik vi den glædelige nyhed fra SKAT, at vi nu er godkendt som fradragsberettiget forening. 

Det lykkedes for os at opnå målet med hensyn til medlemmer og indbetalinger og vi er nu 338 medlemmer 

i foreningen. Det er meget flot og vi er glade og taknemlige for al den hjælp vi har modtaget for at det 

kunne lykkedes. Mange TAK til jer som var med til at gøre dette muligt! 

Det er et vigtigt mål vi har nået og det betyder, at du nu kan få fradrag på din selvangivelse for dine 

gaveindbetalinger for 2016 såfremt du oplyser os dit CPR. Nummer. Medlemskontingentet på 50 kr. er dog 

ikke fradragsberettiget.  

Du kan frem til den 10. januar ringe eller skrive til sekratariatet og oplyse dit Cpr. Nummer. Så tager vi os af 

indberetningen til SKAT, af de gaver du har indbetalt i 2016. Ring til Vera på 30323218 eller 98387330. Eller 

send et brev på adressen Vera og Bent Skindhøj, Kirketerpvej 70, 9541 Suldrup. (Send aldrig på mail. Det 

er ikke sikkert) 

Nu hvor Hjerte for Afrika er en fradragsberettiget forening, tror vi det kan give os et meget stærkere 

økonomisk fundament, til udvikling af foreningens arbejde. Så benyt dig af muligheden og få fradrag for 

dine gaver i 2016. 

 

Status på foreningens arbejde i efteråret 2016 

Vera og Bent har i efteråret været en tur i Den Centralafrikanske Republik og bl.a. haft møder med 

forskellige ministerier omkring godkendelse. Som tidligere orienteret, vil vi meget gerne fritages for at 

betale skat af jordstykket vi har købt til vores nye udviklingscenter. Ligeledes vil vi gerne fritages for, at 

betale skat af varer vi indfører i landet, i forbindelse med byggeprojektet. Det har dog vist sig at være en 

meget langsommelig proces. Blandt andet på grund af regeringsskifte og nye ministre på posterne. 

I dag den 29. december er det endelig lykkedes for os, at få første underskrift fra finansministeren. Han er  

den første der skal skrive under, før de andre ministre kan gøre det. Nu tror vi, det kun er et spørgsmål om 

tid, før vi har de sidste underskrifter. Det er vi meget begejstrede over.  

Også tak for kommentarer til rejsebreve, når Vera og Bent er afsted. Det betyder rigtig meget for dem.  

 

I efteråret har vi også brugt tid på at forberede byggeriet i Den Centralafrikanske Republik. Vi har haft 

adskillige arbejdsdage hos Vera og Bent i Kirketerp ved Suldrup. Vi er bl.a. i gang med at omdanne stålspær 

fra et tidligere gartneri, til vores byggeri i Den Centralafrikanske Republik.  

Tak til Jer som har givet en hånd med. Vi er langt fra færdige. Vi fortsætter i 2017 og har brug for flere 

frivillige hænder. Har du mulighed for at hjælpe? Tjek vores hjemmeside og facebook, i takt med der bliver 

lagt datoer op og ring til sekratariatet for tilmelding. Også TAK for de mange ”likes” vi har modtaget på 

facebook.  



Til kalenderen – 25. marts, generalforsamling 

Vi kan allerede nu fortælle at foreningens generalforsamling bliver den 25. marts 2017. Der udsendes 

særskilt indkaldelse, med nærmere oplysninger omkring tidspunkt og sted. Men sæt allerede nu kryds i 

kalenderen til en spændende dag, hvor vi glæder os til at fortælle om aller sidste nyt omkring foreningens 

arbejde. Forhåbentligt får vi også besøg af Evariste, vores ansvarlige medarbejder i Centralafrika.  

 

Ny kasserer og ny hjemmeside ansvarlig 

Vi glæder os over det er lykkedes at finde en ny kasserer til at varetage foreningens økonomi. Velkommen 

til Kirsten Krista Pedersen, som vil administrere dette fra det nye år og tak til Thorkild Houe Andersen for 

indsatsen gennem det sidste år.  

Ligeledes er det lykkedes for os at finde ny ansvarlig til hjemmesiden. Velkommen til Maiken Nørlund, også 

her tak til Thorkild Houes Andersen for indsatsen frem til nu. Vi er glade for at kunne frigøre Thorkild fra 

disse poster, da vi har brug for hans kompetence til andre opgaver.  Bl.a. at kunne få hjælp til internet 

forbindelse på vores udviklingscneter. 

 

Book et foredrag   

Vi vil gerne minde om muligheden for at booke et foredrag i 2017. Har du lyst til at høre mere om Hjerte for 

Afrikas arbejde kan du booke et foredrag og mærke dit eget hjerte blive rørt, inspireret og måske forandret. 

Vi ønsker at inspirere, dele vores passion og visioner for foreningens arbejde gennem foredrag tilpasset 

børn, unge og voksne. Vi kommer gerne forbi, hvad enten I er mange eller få!  Kontakt sekretariatet for at 

få en aftale om et spændende foredrag. 

 

Følg os på facebook og hjemmeside 

Du finder os også på Facebook hvor vi løbende vil 

opdatere med nyheder mv. Søg Hjerte for Afrika. 

Giv os et ”like,” kommentér gerne og vær også 

med til at dele siden, så budskabet bliver spredt. 

Følg os ligeledes på vores hjemmeside. Du finder 

os på http://www.hjerteforafrika.dk/ 

 

Godt nytår 

Vi glæder os til et nyt år, 2017, og håber og tror på 

det bliver året, hvor vi for alvor kommer i gang, i 

Den Centralafrikanske Republik. Vi håber du fortsat 

vil støtte os  i 2017? Hjælp os med at hjælpe. 

Sammen kan vi gøre en forskel! 

På vegne af bestyrelsen 

Preben Nørlund, formand Vera og Bent Skindhøj, HFA’s stiftere 


