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The WHY
Hope is light that ignites in the 
dark. Hope is God’s first encour-
agement in a heart that has given 
up. Hope is the first step when 
something new comes to life and 
builds up. When hope turns on, 
darkness disappears. Therefore, 
we bring - first of all hope.

Torben Madsen 
CEO/daglig leder
IAS Denmark

Vigtig hilsen! 

Bliv en Hopemaker!
Velkommen til vores årsberetning for 2018, som for-
tæller om IAS’ resultater. Det vigtigste for os er
at se mennesker blive forvandlede i en verden, som 
er udfordret mere end nogensinde. Vi føler et
kald og er måske på en særlig måde, med kristne 
værdier, forpligtet og udrustet til at hjælpe de
mest udsatte og sårbare til ånd, sjæl og legeme. 
Og vi kan se, at hjælpen nytter og mennesker får
håb! Jeg vil derfor også gerne invitere dig til at sam-
arbejde med os i at bringe håb til verden.

I 2018 har IAS Denmark bragt håb til mere end 80.000 mennesker i 9 forskellige lande på tre 
kontinenter. Det har bl.a. været i form af nødhjælp til befolkninger, hvis landsby er blevet oversvømmet, oplysning 
om ret til uddannelse og træning af lærere i at undervise skolebørn med forskellige handicaps og undervisning af 
kvinder i at tjene penge gennem låne- og sparegrupper og hvordan de undgår, at piger bliver omskåret. 
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26% Humanitært arbejde: 
WASH (vand, sanitet og hygiejne), 
IWRM (Integrated Water Resource 

Management).

37% Friends:
Sponsorater til skoleelever på 
Life Frontier School i Garissa. 

En skalérbar organisation.
IAS arbejder med mange forskellige indsatsområder, der involverer mange for-
skellige interessenter. Vi har derfor valgt at opdele vores kommunikation i flg. underområ-
der: 
IAS Transform, IAS Engage og IAS Serve. De er adskilte kommunikative områder med 
forskellige navne og farvekoder, men er stadig knyttet sammen under IAS-modermærket. Vi 
oplever vækst i flere og større udviklings- og nødhjælpsprojekter, engagement af skoler og 
strategiske partnere, og en større opbakning fra IAS’ bagland. I cirklerne kan du se hvordan vi 
bruger vores ressourcer og tid.

36% Civil Society 
Development (CSD): 

Kapacitetsopbygning af lokale kir-
ker og partnere, så de kan række 

ud til deres lokalsamfund.

38% Udviklingsarbejde: Inclusive 
Education - IE (inklusion af margina-
liserede befolkningsgrupper i skole-
systemet gennem oplysning, træning 
af lærere og politisk fortalervirksom-
hed). 

 

IAS 
TRANSFORM

40% Vi engagerer donorer:
Fundraising, indsamlinger og enga-
gement af virksomheder, private og 

andre interessenter. 

23% Skolesamarbejde:
Give danske elever indblik i kom-
plekse globale problemstillinger 
ved at besøge IAS’ projekter. 

 
IAS

ENGAGE

Integral mission:
Involvering af kirker som 

forankring for nødhjælp og 
udviklingsprojekter, som sikrer 

hensyntagen til menneskets 
materielle, mentale og åndeli-
ge behov. Integral mission er 

en værdi i alt det, vi gør

Støtte til kristne 
minoriteter

 

IAS
SERVE

Kirke til kirke:
Støtte til kristne minoriteter 
Kirker som lokale forandrings ska-
bere

Hjælp til flygtninge og internt 
fordrevne:
Omsorg for de brudte og sårede
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Reports of changes.
IAS implementerer projekter med varig effekt. Vores projekter er rettighedsba-
serede for at målgrupperne kan skabe sig en værdig fremtid efter projekternes 
afslutning. Herunder er eksempler på den varige forandring, vi har skabt.

Sudan 
IAS TRANSFORM. Antallet af 
handicappede registreret i skole er 
steget fra 120 til over 700 i Dilling. 
Også nomadiske børn. Det er opnå-
et i et samarbejde med Union for 
Disabled Persons, som også har 
sørget for mere handicapvenlige 
skoler. Modificeret tre skoler til at 
være mere handicapvenlige. 300+ 
børn er blevet identificeret som børn 
med særlige behov. 56 lærere er 
blevet trænet i specialundervisning. 
9000 forældre, lærere, elever og 
skolemedarbejdere er blevet trænet 
i inkluderende adfærd.

 

9000
forældre, lærere, elever 
og skolemedarbejdere er 
blevet trænet i inkluderen-

de adfærd.

Sydsudan 
IAS TRANSFORM. 20 lærere er blevet 
trænet i specialundervisning og fem af dem i 
at identificere handicap. Fem handicappede 
børn er blevet henvist til IAS og har modtaget 
hjælpeværktøjer. Fem familiestøttegrupper er 
blevet oprettet, hvor forældrene nu støtter deres 
handicappede børn selv. Fem skoler er blevet 
forbedret som model schools, hvoraf en er ble-
vet opgraderet til en assessment model school. 
Over 5000 beboere i området er blevet under-
vist i inklusion og er nu positivt stillede over for 
det. 15 embedsmænd fra ministeriet er blevet 
trænet i inkluderende uddannelse og kan bedre 
håndtere sager vedr. inklusion.

 
Over 

5000
beboere i området er 

blevet undervist i
inklusion

Uganda 
IAS TRANSFORM. 8000+ congolesiske flygtninge har 
fået mad, rent vand og undervisning i sanitet og hygiej-
ne i Kyangwali-flygtningelejren. Det DERF-finansierede 
projekt har forbedret levestandarden, øget sundheden 
og nedsat smittefaren for flere sygdomme. I Rhino Camp 
har 25.000+ sydsudanesiske flygtninge og lokale fået 
adgang til rent drikkevand, modtaget materialer til latri-
ner, modtaget undervisning i sanitet og hygiejne, psycho 
social support, modtaget undervisning i menneskeret-
tigheder og hvordan de kan opstarte små forretninger. 
Det har sikret en mere fredelig sameksistens i lejren og 
færre sygdomsudbrud.

 

25.000+
sydsudanesiske flygtninge 
og lokale fået adgang til 

rent drikkevand



Etiopien
IAS TRANSFORM.  
7.696 internt fordrevne har fået 
adgang til rent vand i Borena Zone 
i det sydlige Etiopien. De har også 
modtaget undervisning i hygiejne, 
som forebygger mod udbrud af 
vandbårne sygdomme.

 
Over 

7.000
internt fordrevne har fået 

adgang til rent vand

 

10
brønde til fordrevne i 

Dahas-distriktet til interne 
vandforsyning

Etiopien
IAS TRANSFORM. 
Rentvandsforsyning til internt for-
drevne i Dahas-distriktet med 10 
brønde. Den lettere adgang til rent 
vand har foruden at sikre deres 
overlevelse og øge sundheden også 
medført, at flere går i skole, fordi 
de nu bruger mindre tid på at hente 
vand (DERF).

Nødhjælp
Uddeling af madrationer, 
inkl. særligt nærende mad 
til børn under fem, gryder, 

tæpper og sæbe

 

400
småbønder har fået 

forbedret deres 
fødevaresikkerhed.

Kenya
IAS TRANSFORM.
Nødhjælp efter massive oversvøm-
melser i april 2018. IAS har uddelt 
madrationer, inkl. særligt nærende 
mad til børn under fem, gryder, 
tæpper og sæbe til den internt for-
drevne befolkning (DERF-projekt).

Tanzania
IAS TRANSFORM. 
400 småbønder, hvoraf halvdelen 
er kvinder, har fået forbedret deres 
fødevaresikkerhed ved at dyrke nye 
afgrøder og ved at forbedre deres 
dyrkningsmetoder. De er blevet mindre 
afhængige af mellemhandlere, de er 
blevet medlemmer af låne-sparegrup-
per (Frederikshavn Kirkecenter).
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Finansielle resultater.
IAS har i 2018 haft en vækst på ca. 2 millioner kr. som primært kommer fra 
øgede bevillinger til nødhjælp. Tallene er uddybet i IAS’ finansielle årsrapport.

Katastrofehjælp
200.000 kr.

I RHINO CAMP, UGANDA, GØR 

70 SOLCELLEPANELER 
DET MULIGT AT PUMPE 

49,6 MIO. LITER
VAND OP PR. ÅR.
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Forbrug og donorer. 
Herunder ses fordelingen af IAS’ omsætning fordelt pr. land, operationelle 
omkostninger og administration.

Administration
383.000 kr.

Operationelle udgifter 
(løn og rejseomk.)
2.644.000 kr.

Tanzania
448.000 kr.

Nepal
279.000 kr.

Athen
809.000 kr.

Katastrofehjælp
200.000 kr.

Småprojekter
554.000 kr.

 
IAS Denmark har
i 2018 forbrugt

15,1 mio. kr.
Fordelt på 1 program og 

15 projekter.

 

IAS Danmarks 
donorerNovo Nordisk 

Fonden
(NNF) 

5%

Danish Emergency 
Relief Fund

33%

Øvrige
1%

HMK Hilfe
6%Danida 

(CISU og DMRU)
37%

Personlige og 
kollektive gaver
18%

Kenya
1.767.000 kr.

IE Programmet
3.247.000 kr.

Etiopien
1.818.000 kr. 

Somalia
119.000 kr.

Uganda
2.860.000 kr.



 

Programkontor
Drejervej 15, 5.
2400 København NV
Tlf +45 93 88 58 55
E-mail ias-denmark@ias-intl.org

Medlems- og økonomi kontor
Blåhøj Stationsvej 27
7330 Brande
Tlf +45 93 88 58 55
E-mail ias-denmark@ias-intl.org

Online
www.ias-denmark.dk
facebook: iasdanmark
instagram: ias.transform
twitter: ias_aid

Daniel fra Sumbawanga. Han kan 
nu stå næsten oprejst ved hjælp af en 

speciel støttestol. Han blev identificeret 
af IAS-teamet i Sumbawanga.

Rithwan Abdi 13 år. Hun går på 
Life Frontier School (LFS) i Garissa, 
Kenya. Hendes mor kunne ikke 
betale for skolen og hendes stedfar 
ville derfor gifte hende bort. Med et 
scholarship til LFS undgik Rithwan at 
blive gift væk.

IAS International Aid Services Denmark

Tabarak 13 år. Svagtseende 
Tabarak får den højeste karakter i 
sin klasse. Hun og hendes mor kend-
te ikke til den internationale konven-
tion for personer med handicap, ind-
til IAS gjorde dem opmærksomme 
på den ved et oplysningsmøde. Nu 
har Tabarak fået en recorder, som 
hjælper hende i undervisningen.
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