
April 
2020 

 
UFF-Humana  

NYHEDSBREV 

 
MILJØARBEJDET 
 
I 2019 blev vores miljømedarbejder færdig med den 
Erhvervs-Ph.D., som hun – sammen med os – havde 
arbejdet på i næsten 5 år. Ph.D-en drejer sig om tøj, 
sko og tekstiler, som bliver smidt ud i husholdningsaf-
faldet og hvilken værdi der er i dette ”affald”. Vi kan 
sige, at afhandlingen fik meget ros af lærere og censo-
rer – faktisk sagde de, at det næsten var 3 afhandlin-
ger og ikke kun 1 – så omfattende var arbejdet og så 
mange forskellige aspekter var med.  
Vi er stolte af at have bidraget til en videnskabelig til-
gang til arbejdet med miljø og secondhand-tøj.  
Vores miljømedarbejder ville gerne fortsætte med at 
forske i genbrug, men de hårde kendsgerninger er, at 
med faldende priser på brugt tøj har vores forening 
ikke har råd til at betale for yderligere forskning. Vi og 
vores dygtige og flittige Erhvervs-Ph.D. kandidat er 
derfor skiltes i god ro og orden, og vi har ikke genbe-
sat stillingen som miljømedarbejder. 

Vi har selvfølgelig stadig fokus på miljøarbejdet – 
indsamling af brugt tøj m.m. til genbrug og gen-
anvendelse er i sig selv en vigtig brik i hele arbej-
det med at få styr på miljø og klima. Vi deltager 
også i møder, konferencer og andre events, der 
handler om genbrug og miljø.  
 
Se mere om indholdet af PhD’en på side 4. 
Der er resumé af de videnskabelige artikler på  
side 5 
 

 NYE PLAKATER PÅ TØJCONTAINERNE 
 
I UFF-Humana er vi så småt i gang med at udskifte  
plakaterne på vores tøjcontainere. Det gør vi, fordi vi 
på en sjov og opløftende måde gerne vil fortælle hvil- 
ken udvikling, der kommer ud af donationerne fra 
tøjindsamlingen. 
Plakaten på containerdøren viser, hvad der sker med 
det indsamlede tøj og hvad tøjet bidrager til.  
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GAVER 
 
Vi modtager med stort tak penge, godt genbrugstøj, cykler, symaskiner, værktøj, haveredskaber m.v. 
Pengegaver indsættes på vores indsamlingskonto reg.nr. 8401, kontonr. 0001295221 i Merkur Andelskasse 
eller mobilepay nr. 234357 – har du ting, så mail på elsehanne@uff.dk eller ring på telefon 23 34 42 98. 
 
HUSK at beløb på mindst 200 kr. – eller ting til en værdi af mindst 200 kr. – bidrager til, at foreningen kan 
forblive på ”SKATs liste” over godkendte foreninger iht. Ligningslovens § 8A. Det betyder meget i forhold til 
kommuner og andre samarbejdspartnere – og din gave bliver skattefri.  
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn på betalingen. 
 
MEDLEMSKONTINGENT FOR 2020 
 
HUSK at betale kontingent for 2020 nu – helst inden 15. maj – har du betalt kontingent, har du stemmeret på 
generalforsamlingen i slutningen af maj. 
Kontingent er 100 kr. per person – og indbetales på reg.nr. 8401, kontonr. 0001295205 i Merkur Andelskasse 
– eller Mobilepay nr. 585835. 
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn/jeres navne på betalingen. 
 
NYE MEDLEMMER 
 
Kender du nogen, der måske kunne tænke sig at blive medlem? – så kan de skrive til Else Hanne på elsehan-
ne@uff.dk – og blot skrive, at de gerne vil være medlem – de skal opgive navn, adresse, mail og telefonnr. – 
du kan også give os mailadresse eller telefonnummer på mulige medlemmer, så kontakter vi dem. 
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Ulandshjælp fra Folk til Folk –  
Humana People to People 
Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup, 
 
Kontakt: 23 34 42 98 
 

 

Facebook: UFF-Humana 
www.uff.dk  
elsehanne@uff.dk  
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ne@uff.dk – og blot skrive, at de gerne vil være medlem – de skal opgive navn, adresse, mail og telefonnr. – 
du kan også give os mailadresse eller telefonnummer på mulige medlemmer, så kontakter vi dem. 
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Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup, 
 
Kontakt: 23 34 42 98 
 

 

Facebook: UFF-Humana 
www.uff.dk  
elsehanne@uff.dk  

GAVER 
 
Vi modtager med stort tak penge, godt genbrugstøj, cykler, symaskiner, værktøj, haveredskaber m.v. 
Pengegaver indsættes på vores indsamlingskonto reg.nr. 8401, kontonr. 0001295221 i Merkur Andelskasse 
eller mobilepay nr. 234357 – har du ting, så mail på elsehanne@uff.dk eller ring på telefon 23 34 42 98. 
 
HUSK at beløb på mindst 200 kr. – eller ting til en værdi af mindst 200 kr. – bidrager til, at foreningen kan 
forblive på ”SKATs liste” over godkendte foreninger iht. Ligningslovens § 8A. Det betyder meget i forhold til 
kommuner og andre samarbejdspartnere – og din gave bliver skattefri.  
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn på betalingen. 
 
MEDLEMSKONTINGENT FOR 2020 
 
HUSK at betale kontingent for 2020 nu – helst inden 15. maj – har du betalt kontingent, har du stemmeret på 
generalforsamlingen i slutningen af maj. 
Kontingent er 100 kr. per person – og indbetales på reg.nr. 8401, kontonr. 0001295205 i Merkur Andelskasse 
– eller Mobilepay nr. 585835. 
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn/jeres navne på betalingen. 
 
NYE MEDLEMMER 
 
Kender du nogen, der måske kunne tænke sig at blive medlem? – så kan de skrive til Else Hanne på elsehan-
ne@uff.dk – og blot skrive, at de gerne vil være medlem – de skal opgive navn, adresse, mail og telefonnr. – 
du kan også give os mailadresse eller telefonnummer på mulige medlemmer, så kontakter vi dem. 
 
 
 

4 

 

 

Ulandshjælp fra Folk til Folk –  
Humana People to People 
Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup, 
 
Kontakt: 23 34 42 98 
 

 

Facebook: UFF-Humana 
www.uff.dk  
elsehanne@uff.dk  

GAVER 
 
Vi modtager med stort tak penge, godt genbrugstøj, cykler, symaskiner, værktøj, haveredskaber m.v. 
Pengegaver indsættes på vores indsamlingskonto reg.nr. 8401, kontonr. 0001295221 i Merkur Andelskasse 
eller mobilepay nr. 234357 – har du ting, så mail på elsehanne@uff.dk eller ring på telefon 23 34 42 98. 
 
HUSK at beløb på mindst 200 kr. – eller ting til en værdi af mindst 200 kr. – bidrager til, at foreningen kan 
forblive på ”SKATs liste” over godkendte foreninger iht. Ligningslovens § 8A. Det betyder meget i forhold til 
kommuner og andre samarbejdspartnere – og din gave bliver skattefri.  
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn på betalingen. 
 
MEDLEMSKONTINGENT FOR 2020 
 
HUSK at betale kontingent for 2020 nu – helst inden 15. maj – har du betalt kontingent, har du stemmeret på 
generalforsamlingen i slutningen af maj. 
Kontingent er 100 kr. per person – og indbetales på reg.nr. 8401, kontonr. 0001295205 i Merkur Andelskasse 
– eller Mobilepay nr. 585835. 
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn/jeres navne på betalingen. 
 
NYE MEDLEMMER 
 
Kender du nogen, der måske kunne tænke sig at blive medlem? – så kan de skrive til Else Hanne på elsehan-
ne@uff.dk – og blot skrive, at de gerne vil være medlem – de skal opgive navn, adresse, mail og telefonnr. – 
du kan også give os mailadresse eller telefonnummer på mulige medlemmer, så kontakter vi dem. 
 
 
 

4 

 

 

Ulandshjælp fra Folk til Folk –  
Humana People to People 
Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup, 
 
Kontakt: 23 34 42 98 
 

 

Facebook: UFF-Humana 
www.uff.dk  
elsehanne@uff.dk  

GAVER 
 
Vi modtager med stort tak penge, godt genbrugstøj, cykler, symaskiner, værktøj, haveredskaber m.v. 
Pengegaver indsættes på vores indsamlingskonto reg.nr. 8401, kontonr. 0001295221 i Merkur Andelskasse 
eller mobilepay nr. 234357 – har du ting, så mail på elsehanne@uff.dk eller ring på telefon 23 34 42 98. 
 
HUSK at beløb på mindst 200 kr. – eller ting til en værdi af mindst 200 kr. – bidrager til, at foreningen kan 
forblive på ”SKATs liste” over godkendte foreninger iht. Ligningslovens § 8A. Det betyder meget i forhold til 
kommuner og andre samarbejdspartnere – og din gave bliver skattefri.  
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn på betalingen. 
 
MEDLEMSKONTINGENT FOR 2020 
 
HUSK at betale kontingent for 2020 nu – helst inden 15. maj – har du betalt kontingent, har du stemmeret på 
generalforsamlingen i slutningen af maj. 
Kontingent er 100 kr. per person – og indbetales på reg.nr. 8401, kontonr. 0001295205 i Merkur Andelskasse 
– eller Mobilepay nr. 585835. 
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn/jeres navne på betalingen. 
 
NYE MEDLEMMER 
 
Kender du nogen, der måske kunne tænke sig at blive medlem? – så kan de skrive til Else Hanne på elsehan-
ne@uff.dk – og blot skrive, at de gerne vil være medlem – de skal opgive navn, adresse, mail og telefonnr. – 
du kan også give os mailadresse eller telefonnummer på mulige medlemmer, så kontakter vi dem. 
 
 
 

4 

 

 

Ulandshjælp fra Folk til Folk –  
Humana People to People 
Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup, 
 
Kontakt: 23 34 42 98 
 

 

Facebook: UFF-Humana 
www.uff.dk  
elsehanne@uff.dk  

GAVER 
 
Vi modtager med stort tak penge, godt genbrugstøj, cykler, symaskiner, værktøj, haveredskaber m.v. 
Pengegaver indsættes på vores indsamlingskonto reg.nr. 8401, kontonr. 0001295221 i Merkur Andelskasse 
eller mobilepay nr. 234357 – har du ting, så mail på elsehanne@uff.dk eller ring på telefon 23 34 42 98. 
 
HUSK at beløb på mindst 200 kr. – eller ting til en værdi af mindst 200 kr. – bidrager til, at foreningen kan 
forblive på ”SKATs liste” over godkendte foreninger iht. Ligningslovens § 8A. Det betyder meget i forhold til 
kommuner og andre samarbejdspartnere – og din gave bliver skattefri.  
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn på betalingen. 
 
MEDLEMSKONTINGENT FOR 2020 
 
HUSK at betale kontingent for 2020 nu – helst inden 15. maj – har du betalt kontingent, har du stemmeret på 
generalforsamlingen i slutningen af maj. 
Kontingent er 100 kr. per person – og indbetales på reg.nr. 8401, kontonr. 0001295205 i Merkur Andelskasse 
– eller Mobilepay nr. 585835. 
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn/jeres navne på betalingen. 
 
NYE MEDLEMMER 
 
Kender du nogen, der måske kunne tænke sig at blive medlem? – så kan de skrive til Else Hanne på elsehan-
ne@uff.dk – og blot skrive, at de gerne vil være medlem – de skal opgive navn, adresse, mail og telefonnr. – 
du kan også give os mailadresse eller telefonnummer på mulige medlemmer, så kontakter vi dem. 
 
 
 

4 

 

 

Ulandshjælp fra Folk til Folk –  
Humana People to People 
Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup, 
 
Kontakt: 23 34 42 98 
 

 

Facebook: UFF-Humana 
www.uff.dk  
elsehanne@uff.dk  

GAVER 
 
Vi modtager med stort tak penge, godt genbrugstøj, cykler, symaskiner, værktøj, haveredskaber m.v. 
Pengegaver indsættes på vores indsamlingskonto reg.nr. 8401, kontonr. 0001295221 i Merkur Andelskasse 
eller mobilepay nr. 234357 – har du ting, så mail på elsehanne@uff.dk eller ring på telefon 23 34 42 98. 
 
HUSK at beløb på mindst 200 kr. – eller ting til en værdi af mindst 200 kr. – bidrager til, at foreningen kan 
forblive på ”SKATs liste” over godkendte foreninger iht. Ligningslovens § 8A. Det betyder meget i forhold til 
kommuner og andre samarbejdspartnere – og din gave bliver skattefri.  
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn på betalingen. 
 
MEDLEMSKONTINGENT FOR 2020 
 
HUSK at betale kontingent for 2020 nu – helst inden 15. maj – har du betalt kontingent, har du stemmeret på 
generalforsamlingen i slutningen af maj. 
Kontingent er 100 kr. per person – og indbetales på reg.nr. 8401, kontonr. 0001295205 i Merkur Andelskasse 
– eller Mobilepay nr. 585835. 
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn/jeres navne på betalingen. 
 
NYE MEDLEMMER 
 
Kender du nogen, der måske kunne tænke sig at blive medlem? – så kan de skrive til Else Hanne på elsehan-
ne@uff.dk – og blot skrive, at de gerne vil være medlem – de skal opgive navn, adresse, mail og telefonnr. – 
du kan også give os mailadresse eller telefonnummer på mulige medlemmer, så kontakter vi dem. 
 
 
 

4 

 

 

Ulandshjælp fra Folk til Folk –  
Humana People to People 
Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup, 
 
Kontakt: 23 34 42 98 
 

 

Facebook: UFF-Humana 
www.uff.dk  
elsehanne@uff.dk  

GAVER 
 
Vi modtager med stort tak penge, godt genbrugstøj, cykler, symaskiner, værktøj, haveredskaber m.v. 
Pengegaver indsættes på vores indsamlingskonto reg.nr. 8401, kontonr. 0001295221 i Merkur Andelskasse 
eller mobilepay nr. 234357 – har du ting, så mail på elsehanne@uff.dk eller ring på telefon 23 34 42 98. 
 
HUSK at beløb på mindst 200 kr. – eller ting til en værdi af mindst 200 kr. – bidrager til, at foreningen kan 
forblive på ”SKATs liste” over godkendte foreninger iht. Ligningslovens § 8A. Det betyder meget i forhold til 
kommuner og andre samarbejdspartnere – og din gave bliver skattefri.  
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn på betalingen. 
 
MEDLEMSKONTINGENT FOR 2020 
 
HUSK at betale kontingent for 2020 nu – helst inden 15. maj – har du betalt kontingent, har du stemmeret på 
generalforsamlingen i slutningen af maj. 
Kontingent er 100 kr. per person – og indbetales på reg.nr. 8401, kontonr. 0001295205 i Merkur Andelskasse 
– eller Mobilepay nr. 585835. 
Husk at sørge for, at vi kan se dit navn/jeres navne på betalingen. 
 
NYE MEDLEMMER 
 
Kender du nogen, der måske kunne tænke sig at blive medlem? – så kan de skrive til Else Hanne på elsehan-
ne@uff.dk – og blot skrive, at de gerne vil være medlem – de skal opgive navn, adresse, mail og telefonnr. – 
du kan også give os mailadresse eller telefonnummer på mulige medlemmer, så kontakter vi dem. 
 
 
 

4 

 

 

Ulandshjælp fra Folk til Folk –  
Humana People to People 
Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup, 
 
Kontakt: 23 34 42 98 
 

 

Facebook: UFF-Humana 
www.uff.dk  
elsehanne@uff.dk  



2 

BEVILLINGER FRA UDENRIGSMINI-
STERIETS NØDHJÆLPSPULJE DERF 
Udenrigsministeriet har oprettet en særlig nød-
hjælpspulje DERF (Danish Emergency Relief Fund) 
– en fond, hvor mindre civilsamfundsorganisationer 
kan søge om midler til hurtig og fleksibel støtte i 
tilfælde af katastrofer. Denne pulje blev oprettet, 
fordi ministeriet havde indset, at en mindre organi-
sation somme tider kunne arbejde hurtigere og me-
re effektivt end de meget store (som f.eks. WHO, 
UNICEF, Røde Kors) pga. særligt lokalkendskab og 
lokale kontakter.  

BEVILLING NR. 
2 FRA DERF:  
TIDLIG  
INDSATS –  
OGSÅ I  
CHIMANIMANI 
Næste bevilling fra 
DERF gik igennem i 
december 2019, og 
er gået i gang i janu-
ar 2020. Overskriften 
er ”Early Action” alt-
så tidlig indsats – og 
formålet er at hjælpe 
mennesker, der blev 
påvirket af ”Idai” – 
især at øge fødeva-
resikkerheden. Dette 
projekt går ud på at 
genoprette køkken-
haver for 500 familier – inkl. at undervise i bedre dyrk-
ningsmetoder. Bevillingen er på lige under 500.000 kr. 
Det er igen DAPP Zimbabwe, som gennemfører projektet. 
Det har de gode forudsætninger for, da de allerede havde 
et ”Child Aid” projekt i området. Child Aid-projekter hører vi 
måske ikke så meget om i Danmark, fordi UFF-Humana 
Danmark især støtter kampen mod HIV/AIDS og land-
brugsprojekterne ”Farmers’ Clubs”. ”Child Aid” drejer sig 
om at hjælpe familier på mange måder, så de kan sørge 
bedst muligt for deres børn – dvs. tilstrækkeligt med god 
og sund mad, skolegang, sundhedspleje og meget andet. 

BEVILLING NR. 3 FRA DERF - TIDLIG  
INDSATS - I GUTU, MASVINGO-
PROVINSEN 
 
Gutu-området ligger på ca. samme breddegrad som Chi-
manimani, men længere vestpå og i nærheden af det vig-
tige historiske sted ”Great Zimbabwe”. 
Denne bevilling er også på knapt 500.000 kr. – bevilliget i 
slutningen af februar i år, og projektet går i gang nu i 
marts. Projekt er for 500 landbrugsfamilier, som er sårba-
re og i fødevarekrise pga. tørke, cyklonen Idai og Zimbab-
wes generelle økonomiske situation. Også dette projekt 
handler om fødevaresikkerhed, men denne gang drejer 
det sig om husdyrhold – rent drikkevand til mennesker og 
husdyr, uddeling af nye husdyr (høns og geder), forbed-
ring af husdyravl og bedre pasning af dyrene.  

BEVILLING TIL SANITET OG RENT 
VAND FOR OFRE FOR CYKLONEN IDAI 
 
UFF-Humana søgte og fik en bevilling på USD 
100.000 til at hjælpe mennesker, der var ramt af 
cyklonen Idai i Chimanimani i det østlige Zimbabwe. 
Det var denne bevilling, der betalte for det arbejde, 
som vi i samarbejde med vores partnerorganisation 
DAPP Zimbabwe udførte gennem 4 måneder i 2019 
– arbejde med at genetablere forsyning af rent 
vand og med at bygge hygiejniske toilet- og vaske-
faciliteter. 
 
Godkendelsen af ansøgningen betød også, at UFF-
Humana i Danmark og DAPP Zimbabwe nu var god-
kendt til at udføre nødhjælpsarbejde og modtage 
offentlige bevillinger til dette.  
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og sund mad, skolegang, sundhedspleje og meget andet. 

BEVILLING NR. 3 FRA DERF - TIDLIG  
INDSATS - I GUTU, MASVINGO-
PROVINSEN 
 
Gutu-området ligger på ca. samme breddegrad som Chi-
manimani, men længere vestpå og i nærheden af det vig-
tige historiske sted ”Great Zimbabwe”. 
Denne bevilling er også på knapt 500.000 kr. – bevilliget i 
slutningen af februar i år, og projektet går i gang nu i 
marts. Projekt er for 500 landbrugsfamilier, som er sårba-
re og i fødevarekrise pga. tørke, cyklonen Idai og Zimbab-
wes generelle økonomiske situation. Også dette projekt 
handler om fødevaresikkerhed, men denne gang drejer 
det sig om husdyrhold – rent drikkevand til mennesker og 
husdyr, uddeling af nye husdyr (høns og geder), forbed-
ring af husdyravl og bedre pasning af dyrene.  

BEVILLING TIL SANITET OG RENT 
VAND FOR OFRE FOR CYKLONEN IDAI 
 
UFF-Humana søgte og fik en bevilling på USD 
100.000 til at hjælpe mennesker, der var ramt af 
cyklonen Idai i Chimanimani i det østlige Zimbabwe. 
Det var denne bevilling, der betalte for det arbejde, 
som vi i samarbejde med vores partnerorganisation 
DAPP Zimbabwe udførte gennem 4 måneder i 2019 
– arbejde med at genetablere forsyning af rent 
vand og med at bygge hygiejniske toilet- og vaske-
faciliteter. 
 
Godkendelsen af ansøgningen betød også, at UFF-
Humana i Danmark og DAPP Zimbabwe nu var god-
kendt til at udføre nødhjælpsarbejde og modtage 
offentlige bevillinger til dette.  
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VERDENS BEDSTE  NYHEDER (VBN) 
 
Verdens Bedste Nyheder startede i 2010. Det var et 
initiativ med det formål at give danskerne et mere rea-
listisk – og dermed et mere positivt - billede af udvik-
lingen i verden. 
 
Fra 2010 har VBN bl.a. hvert år gennemført en kam-
pagne i september. En fredag morgen fra 7 til 9 står 
hundredvis af frivillige fra mange forskellige organisati-
oner på jernbanestationer, busholdepladser, torve og 
gader for at uddele avisen ”Verdens Bedste Nyheder” 
og fortælle danskerne, at alting ikke er ulykker, krig, 
nød og elendighed – men at der hver dag og hele ti-
den sker mange opmuntrede begivenheder, fremskridt 
og forbedringer på utallige områder og over hele ver-
den.  
 
UFF-Humana har været med fra starten og deltager 
hvert år i en række byer. Derfor var vi også med, da 
der var reception den 21. februar for at fejre 10-år-
jubilæum for starten af VBN. Vi havde også en gave 
med - en indrammet plakat med en collage af billeder 
fra uddeling af VBN-avisen i forskellige år. 

HOPE BINDURA GENOPTAGER  
TESTING FOR HIV/AIDS 
 
UFF-Humana har støttet HOPE Bindura i mere end 20 år. 
I starten var det især hjælp til dem, der var direkte be-
rørt, dvs. de HIV-positive og deres familier. I dag er det 
alle former for kamp mod HIV/AIDS: oplysning og rådgiv-
ning til alle befolkningsgrupper om smitte, beskyttelse, 
test– og behandlingsmuligheder osv. Det er også hjælp til 
at komme videre i livet, bekæmpelse af stigmatisering, 
dyrkning af sunde fødevarer, støtte til forældreløse m.m. 
 
I flere år har det kun været muligt for HOPE at opfordre 
til HIV-testing og oplyse om, hvor HIV-test bliver udført. 
Men nu er det igen blevet muligt for HOPE at foretage 
HIV-tests – så testen bliver udført med samme. Dette-
sparer de testede for besvær og udgifter til transport – 
som måske medfører, at de aldrig bliver testet.  
Pga. udbredelse af COVID-19 har HOPE i slutningen af 
marts måned måtte indstille deres testing for HIV/AIDS. 

VORES LAGERMAND I HAVDRUP HAR  
LIGE VÆRET I INDIEN 
 
Anastasijs, vores lagermedarbejder i Havdrup, har et 
særligt forhold til Indien. Han var DI (Development 
Instructor) for nogle år siden i netop Indien, og har siden 
været tilbage flere gange. Han ved, at det er vigtigt at 
rejse for at møde andre mennesker, snakke med dem, 
lære om deres liv, for at få en bedre forståelse for verden 
og for at opleve noget nyt, der kan inspirere til nytænk-
ning. I Indien er UFF-Humanas søsterorganisation bl.a. i 
gang med forbedring af læreruddannelse på en række 
seminarier – og i denne læreruddannelse indgår også en 
undersøgelsesrejse – hvis der er midler til det. 
Anastasijs havde skaffet penge til, at en gruppe på 50 
lærerstuderende kom på en fantastisk 200 km bustur til  
bl.a. museer og fortidsbyer. Turen startede kl. 6 om mor-
genen og varede til kl. 10 om aftenen. Mange af de stu-
derende havde aldrig før været så langt væk hjemmefra. 
Det var en stor oplevelse for dem alle. 
Vi planlægger, at invitere til et  arrangement med 
Anastasijs, for at høre mere om hans oplevelser i Indien, 
når det igen bliver muligt at samles til arrangementer. 

PROJEKTET “FRAME, VOICE, REPORT!”- 
BESØG AF 2 UNGE AKTIVISTER  
FRA ZIMBABWE 
 
I efteråret 2019 gennemførte vi projektet "Mød unge 
brobyggere fra Zimbabwe der arbejder med Verdens-
målene”. Vi havde fået en bevilling fra CISU til at invi-
tere 2 unge fra Zimbabwe til Danmark, og omsider 
blev det en realitet i efteråret 2019. Ross og Tatenda, 
der begge er frivillige i HOPE Bindura, besøgte Dan-
mark i en måned. De holdt foredrag og workshops 
mange steder: på skoler, på RUC, hos UFF-Humana i 
Havdrup mm. De fik også selv noget med hjem: et 
førstehåndsindtryk af Danmark og af UFF-Humana 
bl.a. af hvor stort og hvor omfattende et arbejde det 
er at indsamle og pakke det brugte tøj, der udgør 
grundlaget for UFF-Humanas støtte til bl.a. HOPE 
Bindura. Desuden blev de inspireret af at være med i 
et stort sportsstævne. De fik idéer til satse meget me-
re på sport som mobilisering af unge i kampen for Ver-
densmålene og for et sundere liv. 
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VERDENS BEDSTE  NYHEDER (VBN) 
 
Verdens Bedste Nyheder startede i 2010. Det var et 
initiativ med det formål at give danskerne et mere rea-
listisk – og dermed et mere positivt - billede af udvik-
lingen i verden. 
 
Fra 2010 har VBN bl.a. hvert år gennemført en kam-
pagne i september. En fredag morgen fra 7 til 9 står 
hundredvis af frivillige fra mange forskellige organisati-
oner på jernbanestationer, busholdepladser, torve og 
gader for at uddele avisen ”Verdens Bedste Nyheder” 
og fortælle danskerne, at alting ikke er ulykker, krig, 
nød og elendighed – men at der hver dag og hele ti-
den sker mange opmuntrede begivenheder, fremskridt 
og forbedringer på utallige områder og over hele ver-
den.  
 
UFF-Humana har været med fra starten og deltager 
hvert år i en række byer. Derfor var vi også med, da 
der var reception den 21. februar for at fejre 10-år-
jubilæum for starten af VBN. Vi havde også en gave 
med - en indrammet plakat med en collage af billeder 
fra uddeling af VBN-avisen i forskellige år. 

HOPE BINDURA GENOPTAGER  
TESTING FOR HIV/AIDS 
 
UFF-Humana har støttet HOPE Bindura i mere end 20 år. 
I starten var det især hjælp til dem, der var direkte be-
rørt, dvs. de HIV-positive og deres familier. I dag er det 
alle former for kamp mod HIV/AIDS: oplysning og rådgiv-
ning til alle befolkningsgrupper om smitte, beskyttelse, 
test– og behandlingsmuligheder osv. Det er også hjælp til 
at komme videre i livet, bekæmpelse af stigmatisering, 
dyrkning af sunde fødevarer, støtte til forældreløse m.m. 
 
I flere år har det kun været muligt for HOPE at opfordre 
til HIV-testing og oplyse om, hvor HIV-test bliver udført. 
Men nu er det igen blevet muligt for HOPE at foretage 
HIV-tests – så testen bliver udført med samme. Dette-
sparer de testede for besvær og udgifter til transport – 
som måske medfører, at de aldrig bliver testet.  
Pga. udbredelse af COVID-19 har HOPE i slutningen af 
marts måned måtte indstille deres testing for HIV/AIDS. 

VORES LAGERMAND I HAVDRUP HAR  
LIGE VÆRET I INDIEN 
 
Anastasijs, vores lagermedarbejder i Havdrup, har et 
særligt forhold til Indien. Han var DI (Development 
Instructor) for nogle år siden i netop Indien, og har siden 
været tilbage flere gange. Han ved, at det er vigtigt at 
rejse for at møde andre mennesker, snakke med dem, 
lære om deres liv, for at få en bedre forståelse for verden 
og for at opleve noget nyt, der kan inspirere til nytænk-
ning. I Indien er UFF-Humanas søsterorganisation bl.a. i 
gang med forbedring af læreruddannelse på en række 
seminarier – og i denne læreruddannelse indgår også en 
undersøgelsesrejse – hvis der er midler til det. 
Anastasijs havde skaffet penge til, at en gruppe på 50 
lærerstuderende kom på en fantastisk 200 km bustur til  
bl.a. museer og fortidsbyer. Turen startede kl. 6 om mor-
genen og varede til kl. 10 om aftenen. Mange af de stu-
derende havde aldrig før været så langt væk hjemmefra. 
Det var en stor oplevelse for dem alle. 
Vi planlægger, at invitere til et  arrangement med 
Anastasijs, for at høre mere om hans oplevelser i Indien, 
når det igen bliver muligt at samles til arrangementer. 

PROJEKTET “FRAME, VOICE, REPORT!”- 
BESØG AF 2 UNGE AKTIVISTER  
FRA ZIMBABWE 
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er at indsamle og pakke det brugte tøj, der udgør 
grundlaget for UFF-Humanas støtte til bl.a. HOPE 
Bindura. Desuden blev de inspireret af at være med i 
et stort sportsstævne. De fik idéer til satse meget me-
re på sport som mobilisering af unge i kampen for Ver-
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VERDENS BEDSTE  NYHEDER (VBN) 
 
Verdens Bedste Nyheder startede i 2010. Det var et 
initiativ med det formål at give danskerne et mere rea-
listisk – og dermed et mere positivt - billede af udvik-
lingen i verden. 
 
Fra 2010 har VBN bl.a. hvert år gennemført en kam-
pagne i september. En fredag morgen fra 7 til 9 står 
hundredvis af frivillige fra mange forskellige organisati-
oner på jernbanestationer, busholdepladser, torve og 
gader for at uddele avisen ”Verdens Bedste Nyheder” 
og fortælle danskerne, at alting ikke er ulykker, krig, 
nød og elendighed – men at der hver dag og hele ti-
den sker mange opmuntrede begivenheder, fremskridt 
og forbedringer på utallige områder og over hele ver-
den.  
 
UFF-Humana har været med fra starten og deltager 
hvert år i en række byer. Derfor var vi også med, da 
der var reception den 21. februar for at fejre 10-år-
jubilæum for starten af VBN. Vi havde også en gave 
med - en indrammet plakat med en collage af billeder 
fra uddeling af VBN-avisen i forskellige år. 

HOPE BINDURA GENOPTAGER  
TESTING FOR HIV/AIDS 
 
UFF-Humana har støttet HOPE Bindura i mere end 20 år. 
I starten var det især hjælp til dem, der var direkte be-
rørt, dvs. de HIV-positive og deres familier. I dag er det 
alle former for kamp mod HIV/AIDS: oplysning og rådgiv-
ning til alle befolkningsgrupper om smitte, beskyttelse, 
test– og behandlingsmuligheder osv. Det er også hjælp til 
at komme videre i livet, bekæmpelse af stigmatisering, 
dyrkning af sunde fødevarer, støtte til forældreløse m.m. 
 
I flere år har det kun været muligt for HOPE at opfordre 
til HIV-testing og oplyse om, hvor HIV-test bliver udført. 
Men nu er det igen blevet muligt for HOPE at foretage 
HIV-tests – så testen bliver udført med samme. Dette-
sparer de testede for besvær og udgifter til transport – 
som måske medfører, at de aldrig bliver testet.  
Pga. udbredelse af COVID-19 har HOPE i slutningen af 
marts måned måtte indstille deres testing for HIV/AIDS. 

VORES LAGERMAND I HAVDRUP HAR  
LIGE VÆRET I INDIEN 
 
Anastasijs, vores lagermedarbejder i Havdrup, har et 
særligt forhold til Indien. Han var DI (Development 
Instructor) for nogle år siden i netop Indien, og har siden 
været tilbage flere gange. Han ved, at det er vigtigt at 
rejse for at møde andre mennesker, snakke med dem, 
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bl.a. museer og fortidsbyer. Turen startede kl. 6 om mor-
genen og varede til kl. 10 om aftenen. Mange af de stu-
derende havde aldrig før været så langt væk hjemmefra. 
Det var en stor oplevelse for dem alle. 
Vi planlægger, at invitere til et  arrangement med 
Anastasijs, for at høre mere om hans oplevelser i Indien, 
når det igen bliver muligt at samles til arrangementer. 
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I efteråret 2019 gennemførte vi projektet "Mød unge 
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BEVILLINGER FRA UDENRIGSMINI-
STERIETS NØDHJÆLPSPULJE DERF 
Udenrigsministeriet har oprettet en særlig nød-
hjælpspulje DERF (Danish Emergency Relief Fund) 
– en fond, hvor mindre civilsamfundsorganisationer 
kan søge om midler til hurtig og fleksibel støtte i 
tilfælde af katastrofer. Denne pulje blev oprettet, 
fordi ministeriet havde indset, at en mindre organi-
sation somme tider kunne arbejde hurtigere og me-
re effektivt end de meget store (som f.eks. WHO, 
UNICEF, Røde Kors) pga. særligt lokalkendskab og 
lokale kontakter.  

BEVILLING NR. 
2 FRA DERF:  
TIDLIG  
INDSATS –  
OGSÅ I  
CHIMANIMANI 
Næste bevilling fra 
DERF gik igennem i 
december 2019, og 
er gået i gang i janu-
ar 2020. Overskriften 
er ”Early Action” alt-
så tidlig indsats – og 
formålet er at hjælpe 
mennesker, der blev 
påvirket af ”Idai” – 
især at øge fødeva-
resikkerheden. Dette 
projekt går ud på at 
genoprette køkken-
haver for 500 familier – inkl. at undervise i bedre dyrk-
ningsmetoder. Bevillingen er på lige under 500.000 kr. 
Det er igen DAPP Zimbabwe, som gennemfører projektet. 
Det har de gode forudsætninger for, da de allerede havde 
et ”Child Aid” projekt i området. Child Aid-projekter hører vi 
måske ikke så meget om i Danmark, fordi UFF-Humana 
Danmark især støtter kampen mod HIV/AIDS og land-
brugsprojekterne ”Farmers’ Clubs”. ”Child Aid” drejer sig 
om at hjælpe familier på mange måder, så de kan sørge 
bedst muligt for deres børn – dvs. tilstrækkeligt med god 
og sund mad, skolegang, sundhedspleje og meget andet. 

BEVILLING NR. 3 FRA DERF - TIDLIG  
INDSATS - I GUTU, MASVINGO-
PROVINSEN 
 
Gutu-området ligger på ca. samme breddegrad som Chi-
manimani, men længere vestpå og i nærheden af det vig-
tige historiske sted ”Great Zimbabwe”. 
Denne bevilling er også på knapt 500.000 kr. – bevilliget i 
slutningen af februar i år, og projektet går i gang nu i 
marts. Projekt er for 500 landbrugsfamilier, som er sårba-
re og i fødevarekrise pga. tørke, cyklonen Idai og Zimbab-
wes generelle økonomiske situation. Også dette projekt 
handler om fødevaresikkerhed, men denne gang drejer 
det sig om husdyrhold – rent drikkevand til mennesker og 
husdyr, uddeling af nye husdyr (høns og geder), forbed-
ring af husdyravl og bedre pasning af dyrene.  

BEVILLING TIL SANITET OG RENT 
VAND FOR OFRE FOR CYKLONEN IDAI 
 
UFF-Humana søgte og fik en bevilling på USD 
100.000 til at hjælpe mennesker, der var ramt af 
cyklonen Idai i Chimanimani i det østlige Zimbabwe. 
Det var denne bevilling, der betalte for det arbejde, 
som vi i samarbejde med vores partnerorganisation 
DAPP Zimbabwe udførte gennem 4 måneder i 2019 
– arbejde med at genetablere forsyning af rent 
vand og med at bygge hygiejniske toilet- og vaske-
faciliteter. 
 
Godkendelsen af ansøgningen betød også, at UFF-
Humana i Danmark og DAPP Zimbabwe nu var god-
kendt til at udføre nødhjælpsarbejde og modtage 
offentlige bevillinger til dette.  
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TØJINDSAMLINGEN -  
KVALITET OG PRISER 
 
Der sker hele ændringer i vores tøjindsamling. I 
omkring et år har vi oplevet, at adskillige kommuner 
selv har henvendt sig til os og været meget ivrige 
for at få aftaler med os om afhentning af tøj mm. 
fra kommunens genbrugspladser.  
Desværre har det vist sig at være en blandet fornø-
jelse. Nogle kommuner har deres egne projekter 
med tøjsortering og genbrugsbutikker, andre har 
aftaler med lokale foreninger om særlig indsamling 
af godt secondhand-tøj.  
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Vi kæmper for at holde priserne oppe – finder nye 
kunder, laver særlige aftaler, frasorterer affald – så 
vi kan fastholde et rimeligt produkt og rimelige pri-
ser. 

TØJINDSAMLINGEN-  
NYT LOGISTIK - SYSTEM 
 
For at effektivisere indsamlingen har vi indført det 
nye logistik-system SmartCollect.  
Det sparer tid for den, der lægger chaufførernes 
ruter, og har mange nyttige muligheder. Vi har nu 
brugt det i et par måneder og er glade for. 

GENBRUG TIL SYD -  
ENDNU EN CONTAINER MED UDSTYR  
ER ANKOMMET TIL GUINEA-BISSAU 
 
Vi fik endnu en bevilling fra Genbrug til Syd i efteråret 2019 
– denne gang kun til 1 container til Guinea-Bissau pga. man-
ge kvalificerede ansøgere. Containeren er ankommet og 
møbler, hospitalsudstyr m.v. er fordelt til ”Farmers’ Clubs”, 
hospitaler m.v. 
Vi havde planlagt en rejse til Guinea-Bissau – dels for at in-
spicere uddelingen af udstyret og dels for at dokumentere, 
hvordan udstyret fra Danmark ikke bare er en konkret hjælp 
til en skole, klub eller hospital, men også er med til at skabe 
yderligere udvikling. Desværre må vi udskyde rejsen pga. 
rejserestriktionerne i forbindelse med Corona-virus.  

RESUME AF ERHVERVS-PhD PROJEKT  
 
”Miljøvurdering af indsamling, genanvendelse og bortskaffel-
se af tøj og tekstilaffald” er titlen på et erhvervs-PhD projekt 
udført af Nynne Nørup, UFF-Humana og Danmarks Tekniske 
Universitet i perioden 2015 til 2019. 
Projektets mål, som anført i projektbeskrivelsen, var blandt 
andet at gennemføre en detaljeret analyse af tekstilstrøm-
mene fra danske husstande, at kvantificere potentialet for 
genbrug og genanvendelse af tekstiler og at bestemme og 
vurdere miljøeffekterne af øget indsamling, sortering, gen-
brug og genanvendelse af tekstiler i Danmark. Til sidst at 
foreslå, hvordan indsamling bedst styres med hensyn til 
håndtering og videreforarbejdning af tekstiler. 
PhD-projektet har givet os mere (dokumenteret) viden om 
vores arbejdsområde. Projektets hovedindhold kommer til 
udtryk i de 4 videnskabelige artikler, det har produceret, og 
som er offentliggjort i forskellige videnskabelige / professio-
nelle tidsskrifter. Hver af disse artikler er solidt forankret i 
praksis, som Humanas produktive enheder har finjusteret 
gennem årene, og som vi har en masse praktisk erfaring 
med. 
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VERDENS BEDSTE  NYHEDER (VBN) 
 
Verdens Bedste Nyheder startede i 2010. Det var et 
initiativ med det formål at give danskerne et mere rea-
listisk – og dermed et mere positivt - billede af udvik-
lingen i verden. 
 
Fra 2010 har VBN bl.a. hvert år gennemført en kam-
pagne i september. En fredag morgen fra 7 til 9 står 
hundredvis af frivillige fra mange forskellige organisati-
oner på jernbanestationer, busholdepladser, torve og 
gader for at uddele avisen ”Verdens Bedste Nyheder” 
og fortælle danskerne, at alting ikke er ulykker, krig, 
nød og elendighed – men at der hver dag og hele ti-
den sker mange opmuntrede begivenheder, fremskridt 
og forbedringer på utallige områder og over hele ver-
den.  
 
UFF-Humana har været med fra starten og deltager 
hvert år i en række byer. Derfor var vi også med, da 
der var reception den 21. februar for at fejre 10-år-
jubilæum for starten af VBN. Vi havde også en gave 
med - en indrammet plakat med en collage af billeder 
fra uddeling af VBN-avisen i forskellige år. 

HOPE BINDURA GENOPTAGER  
TESTING FOR HIV/AIDS 
 
UFF-Humana har støttet HOPE Bindura i mere end 20 år. 
I starten var det især hjælp til dem, der var direkte be-
rørt, dvs. de HIV-positive og deres familier. I dag er det 
alle former for kamp mod HIV/AIDS: oplysning og rådgiv-
ning til alle befolkningsgrupper om smitte, beskyttelse, 
test– og behandlingsmuligheder osv. Det er også hjælp til 
at komme videre i livet, bekæmpelse af stigmatisering, 
dyrkning af sunde fødevarer, støtte til forældreløse m.m. 
 
I flere år har det kun været muligt for HOPE at opfordre 
til HIV-testing og oplyse om, hvor HIV-test bliver udført. 
Men nu er det igen blevet muligt for HOPE at foretage 
HIV-tests – så testen bliver udført med samme. Dette-
sparer de testede for besvær og udgifter til transport – 
som måske medfører, at de aldrig bliver testet.  
Pga. udbredelse af COVID-19 har HOPE i slutningen af 
marts måned måtte indstille deres testing for HIV/AIDS. 

VORES LAGERMAND I HAVDRUP HAR  
LIGE VÆRET I INDIEN 
 
Anastasijs, vores lagermedarbejder i Havdrup, har et 
særligt forhold til Indien. Han var DI (Development 
Instructor) for nogle år siden i netop Indien, og har siden 
været tilbage flere gange. Han ved, at det er vigtigt at 
rejse for at møde andre mennesker, snakke med dem, 
lære om deres liv, for at få en bedre forståelse for verden 
og for at opleve noget nyt, der kan inspirere til nytænk-
ning. I Indien er UFF-Humanas søsterorganisation bl.a. i 
gang med forbedring af læreruddannelse på en række 
seminarier – og i denne læreruddannelse indgår også en 
undersøgelsesrejse – hvis der er midler til det. 
Anastasijs havde skaffet penge til, at en gruppe på 50 
lærerstuderende kom på en fantastisk 200 km bustur til  
bl.a. museer og fortidsbyer. Turen startede kl. 6 om mor-
genen og varede til kl. 10 om aftenen. Mange af de stu-
derende havde aldrig før været så langt væk hjemmefra. 
Det var en stor oplevelse for dem alle. 
Vi planlægger, at invitere til et  arrangement med 
Anastasijs, for at høre mere om hans oplevelser i Indien, 
når det igen bliver muligt at samles til arrangementer. 

PROJEKTET “FRAME, VOICE, REPORT!”- 
BESØG AF 2 UNGE AKTIVISTER  
FRA ZIMBABWE 
 
I efteråret 2019 gennemførte vi projektet "Mød unge 
brobyggere fra Zimbabwe der arbejder med Verdens-
målene”. Vi havde fået en bevilling fra CISU til at invi-
tere 2 unge fra Zimbabwe til Danmark, og omsider 
blev det en realitet i efteråret 2019. Ross og Tatenda, 
der begge er frivillige i HOPE Bindura, besøgte Dan-
mark i en måned. De holdt foredrag og workshops 
mange steder: på skoler, på RUC, hos UFF-Humana i 
Havdrup mm. De fik også selv noget med hjem: et 
førstehåndsindtryk af Danmark og af UFF-Humana 
bl.a. af hvor stort og hvor omfattende et arbejde det 
er at indsamle og pakke det brugte tøj, der udgør 
grundlaget for UFF-Humanas støtte til bl.a. HOPE 
Bindura. Desuden blev de inspireret af at være med i 
et stort sportsstævne. De fik idéer til satse meget me-
re på sport som mobilisering af unge i kampen for Ver-
densmålene og for et sundere liv. 
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blev det en realitet i efteråret 2019. Ross og Tatenda, 
der begge er frivillige i HOPE Bindura, besøgte Dan-
mark i en måned. De holdt foredrag og workshops 
mange steder: på skoler, på RUC, hos UFF-Humana i 
Havdrup mm. De fik også selv noget med hjem: et 
førstehåndsindtryk af Danmark og af UFF-Humana 
bl.a. af hvor stort og hvor omfattende et arbejde det 
er at indsamle og pakke det brugte tøj, der udgør 
grundlaget for UFF-Humanas støtte til bl.a. HOPE 
Bindura. Desuden blev de inspireret af at være med i 
et stort sportsstævne. De fik idéer til satse meget me-
re på sport som mobilisering af unge i kampen for Ver-
densmålene og for et sundere liv. 
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VERDENS BEDSTE  NYHEDER (VBN) 
 
Verdens Bedste Nyheder startede i 2010. Det var et 
initiativ med det formål at give danskerne et mere rea-
listisk – og dermed et mere positivt - billede af udvik-
lingen i verden. 
 
Fra 2010 har VBN bl.a. hvert år gennemført en kam-
pagne i september. En fredag morgen fra 7 til 9 står 
hundredvis af frivillige fra mange forskellige organisati-
oner på jernbanestationer, busholdepladser, torve og 
gader for at uddele avisen ”Verdens Bedste Nyheder” 
og fortælle danskerne, at alting ikke er ulykker, krig, 
nød og elendighed – men at der hver dag og hele ti-
den sker mange opmuntrede begivenheder, fremskridt 
og forbedringer på utallige områder og over hele ver-
den.  
 
UFF-Humana har været med fra starten og deltager 
hvert år i en række byer. Derfor var vi også med, da 
der var reception den 21. februar for at fejre 10-år-
jubilæum for starten af VBN. Vi havde også en gave 
med - en indrammet plakat med en collage af billeder 
fra uddeling af VBN-avisen i forskellige år. 

HOPE BINDURA GENOPTAGER  
TESTING FOR HIV/AIDS 
 
UFF-Humana har støttet HOPE Bindura i mere end 20 år. 
I starten var det især hjælp til dem, der var direkte be-
rørt, dvs. de HIV-positive og deres familier. I dag er det 
alle former for kamp mod HIV/AIDS: oplysning og rådgiv-
ning til alle befolkningsgrupper om smitte, beskyttelse, 
test– og behandlingsmuligheder osv. Det er også hjælp til 
at komme videre i livet, bekæmpelse af stigmatisering, 
dyrkning af sunde fødevarer, støtte til forældreløse m.m. 
 
I flere år har det kun været muligt for HOPE at opfordre 
til HIV-testing og oplyse om, hvor HIV-test bliver udført. 
Men nu er det igen blevet muligt for HOPE at foretage 
HIV-tests – så testen bliver udført med samme. Dette-
sparer de testede for besvær og udgifter til transport – 
som måske medfører, at de aldrig bliver testet.  
Pga. udbredelse af COVID-19 har HOPE i slutningen af 
marts måned måtte indstille deres testing for HIV/AIDS. 

VORES LAGERMAND I HAVDRUP HAR  
LIGE VÆRET I INDIEN 
 
Anastasijs, vores lagermedarbejder i Havdrup, har et 
særligt forhold til Indien. Han var DI (Development 
Instructor) for nogle år siden i netop Indien, og har siden 
været tilbage flere gange. Han ved, at det er vigtigt at 
rejse for at møde andre mennesker, snakke med dem, 
lære om deres liv, for at få en bedre forståelse for verden 
og for at opleve noget nyt, der kan inspirere til nytænk-
ning. I Indien er UFF-Humanas søsterorganisation bl.a. i 
gang med forbedring af læreruddannelse på en række 
seminarier – og i denne læreruddannelse indgår også en 
undersøgelsesrejse – hvis der er midler til det. 
Anastasijs havde skaffet penge til, at en gruppe på 50 
lærerstuderende kom på en fantastisk 200 km bustur til  
bl.a. museer og fortidsbyer. Turen startede kl. 6 om mor-
genen og varede til kl. 10 om aftenen. Mange af de stu-
derende havde aldrig før været så langt væk hjemmefra. 
Det var en stor oplevelse for dem alle. 
Vi planlægger, at invitere til et  arrangement med 
Anastasijs, for at høre mere om hans oplevelser i Indien, 
når det igen bliver muligt at samles til arrangementer. 
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Havdrup mm. De fik også selv noget med hjem: et 
førstehåndsindtryk af Danmark og af UFF-Humana 
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Artikel 3 
 
“ Evaluering af en europæisk tøjsorteringscentral: masse-
strømsanalyse og livscyklusundersøgelse”, offentliggjort i 
Resources, Conservation and Recycling. 
 
Tøjsorteringscentraler (TSC) er en integreret del af tekstil-
affalds håndteringssystemet, da de fleste indsamlede teks-
tiler sorteres på disse faciliteter. De bestemmer, hvad der 
kan genbruges eller genanvendes, og understreger et be-
hov for offentligt tilgængelige data for at kvalificere beslut-
ninger om tekstilstyring. 
 
Øget indsamling indbefatter hele spektret af tekstiler, men 
da fokus indtil videre har været på genbrugelige tekstiler, 
påvirker ny praksis mest tekstiler af lav kvalitet, som igen 
påvirker markedsprisen for indsamlede tekstiler. Priser af-
hænger af kvaliteten af de sorterede kategorier, hvilket 
kræver et højt kvalificeret TSC-personale, der skal være i 
stand til at holde det aftalte kvalitetsniveau, forblive inden 
for de definerede grænser for kategorien og være kyndige 
nok til at justere sorteringen for at imødekomme udsving i 
marked og krav fra købere. Det er ikke realistisk at forven-
te, at frivillige, mennesker i sociale job eller endda offent-
ligheden skal opfylde dette krav. 
 
I den TSC, der blev undersøgt i PhD-projektet, steg mæng-
den af affald i 3-årsperioden 2015-2017. Dette har ført til 
øget ressourceforbrug og sorteringsomkostninger for gen-
brugelige kategorier. En konsekvens af dette er, at TSC 
må sænke prisen på det usorterede tøj, den importerer.  

Artikel 4 
 
“Erstatningsgrader for brugt tøj og husholdningstekstiler - 
en undersøgelse i Malawi, Mozambique og Angola”, of-
fentliggjort i Journal of Cleaner Production. Erstatnings-
graden udtrykker i hvor stor udstrækning købet af et brugt 
produkt erstatter købet af et tilsvarende nyt produkt. 
F.eks. hvis man har brug for en skjorte og køber en brugt 
i stedet for at købe en ny, er erstatningsgraden 100%.  
Baseret på i alt 3.485 respondenter og 14.190 købte styk-
ker tekstil var erstatningsgraden for brugte tekstiler i de 3 
lande: Angola 63%, Malawi 35% og Mozambique 37%. 
 
Erstatningsgraderne var lavere end forventet. Dette indi-
kerer et behov for yderligere undersøgelse af erstatnings-
grad. Respondenternes økonomiske situation viste sig at 
have indflydelse på erstatningsgraden. Et stort flertal af 
respondenternes garderober bestod af brugt tøj, og gene-
relt købte de brugt, fordi de var nødt til at reparere eller 
udskifte et beskadiget produkt, mens respondenterne i en 
anden undersøgelse for Storbritannien så ud til at være 
mere tilbøjelige til at købe brugt tøj som ekstra tøj. 

Artikel 2 
 
”Mængden og kvaliteten af beklædning og hushold-
ningstekstiler i det danske husholdningsaffald”,  
offentliggjort i Waste Management. 
 
Andelen af genbrugelige tekstiler i affaldet i denne 
undersøgelse er næsten den samme som for teksti-
ler, der er doneret til genbrug. Dette indikerer et be-
hov for at instruere borgerne om, hvilke tekstiler, der 
skal kasseres. Det indikerer også, at det er for let at 
bortskaffe tekstiler via affaldssystemet i stedet for at 
sortere dem til genbrug eller genanvendelse. 

Artikel 1 
 
“ Udvikling og afprøvning af en sorterings- og kvali-
tetsvurderingsmetode for tekstilaffald”, offentliggjort 
i Waste Management. 
 
PhD-projektet har udviklet og testet en metode til 
vurdering af mængden såvel som kvaliteten af teks-
tiler i husholdningsaffald. Mens tekstiler udgør en lille 
andel af den samlede mængde affald, er potentialet 
for forbedring af tekstilindsamling stort: 61% af tøj / 
78% af tekstiler i restaffald, og 83% af tøj / 85% af 
tekstiler i småt brændbart kunne være genbrugt eller 
genanvendt. 
 
Kvalitetsvurdering er nødvendig for at afgøre, om 
tekstiler kan genbruges eller genanvendes. En klar 
definition af tekstilfraktionen er afgørende, da de 
mængder, der sorteres og testes, ellers kan variere 
markant. Metoden, der foreslås i projektet, er vigtig 
for at vurdere de specifikke tekstiler og dermed po-
tentialet for forbedring af indsamlingen.  
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produkt erstatter købet af et tilsvarende nyt produkt. 
F.eks. hvis man har brug for en skjorte og køber en brugt 
i stedet for at købe en ny, er erstatningsgraden 100%.  
Baseret på i alt 3.485 respondenter og 14.190 købte styk-
ker tekstil var erstatningsgraden for brugte tekstiler i de 3 
lande: Angola 63%, Malawi 35% og Mozambique 37%. 
 
Erstatningsgraderne var lavere end forventet. Dette indi-
kerer et behov for yderligere undersøgelse af erstatnings-
grad. Respondenternes økonomiske situation viste sig at 
have indflydelse på erstatningsgraden. Et stort flertal af 
respondenternes garderober bestod af brugt tøj, og gene-
relt købte de brugt, fordi de var nødt til at reparere eller 
udskifte et beskadiget produkt, mens respondenterne i en 
anden undersøgelse for Storbritannien så ud til at være 
mere tilbøjelige til at købe brugt tøj som ekstra tøj. 

Artikel 2 
 
”Mængden og kvaliteten af beklædning og hushold-
ningstekstiler i det danske husholdningsaffald”,  
offentliggjort i Waste Management. 
 
Andelen af genbrugelige tekstiler i affaldet i denne 
undersøgelse er næsten den samme som for teksti-
ler, der er doneret til genbrug. Dette indikerer et be-
hov for at instruere borgerne om, hvilke tekstiler, der 
skal kasseres. Det indikerer også, at det er for let at 
bortskaffe tekstiler via affaldssystemet i stedet for at 
sortere dem til genbrug eller genanvendelse. 

Artikel 1 
 
“ Udvikling og afprøvning af en sorterings- og kvali-
tetsvurderingsmetode for tekstilaffald”, offentliggjort 
i Waste Management. 
 
PhD-projektet har udviklet og testet en metode til 
vurdering af mængden såvel som kvaliteten af teks-
tiler i husholdningsaffald. Mens tekstiler udgør en lille 
andel af den samlede mængde affald, er potentialet 
for forbedring af tekstilindsamling stort: 61% af tøj / 
78% af tekstiler i restaffald, og 83% af tøj / 85% af 
tekstiler i småt brændbart kunne være genbrugt eller 
genanvendt. 
 
Kvalitetsvurdering er nødvendig for at afgøre, om 
tekstiler kan genbruges eller genanvendes. En klar 
definition af tekstilfraktionen er afgørende, da de 
mængder, der sorteres og testes, ellers kan variere 
markant. Metoden, der foreslås i projektet, er vigtig 
for at vurdere de specifikke tekstiler og dermed po-
tentialet for forbedring af indsamlingen.  
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Artikel 3 
 
“ Evaluering af en europæisk tøjsorteringscentral: masse-
strømsanalyse og livscyklusundersøgelse”, offentliggjort i 
Resources, Conservation and Recycling. 
 
Tøjsorteringscentraler (TSC) er en integreret del af tekstil-
affalds håndteringssystemet, da de fleste indsamlede teks-
tiler sorteres på disse faciliteter. De bestemmer, hvad der 
kan genbruges eller genanvendes, og understreger et be-
hov for offentligt tilgængelige data for at kvalificere beslut-
ninger om tekstilstyring. 
 
Øget indsamling indbefatter hele spektret af tekstiler, men 
da fokus indtil videre har været på genbrugelige tekstiler, 
påvirker ny praksis mest tekstiler af lav kvalitet, som igen 
påvirker markedsprisen for indsamlede tekstiler. Priser af-
hænger af kvaliteten af de sorterede kategorier, hvilket 
kræver et højt kvalificeret TSC-personale, der skal være i 
stand til at holde det aftalte kvalitetsniveau, forblive inden 
for de definerede grænser for kategorien og være kyndige 
nok til at justere sorteringen for at imødekomme udsving i 
marked og krav fra købere. Det er ikke realistisk at forven-
te, at frivillige, mennesker i sociale job eller endda offent-
ligheden skal opfylde dette krav. 
 
I den TSC, der blev undersøgt i PhD-projektet, steg mæng-
den af affald i 3-årsperioden 2015-2017. Dette har ført til 
øget ressourceforbrug og sorteringsomkostninger for gen-
brugelige kategorier. En konsekvens af dette er, at TSC 
må sænke prisen på det usorterede tøj, den importerer.  

Artikel 4 
 
“Erstatningsgrader for brugt tøj og husholdningstekstiler - 
en undersøgelse i Malawi, Mozambique og Angola”, of-
fentliggjort i Journal of Cleaner Production. Erstatnings-
graden udtrykker i hvor stor udstrækning købet af et brugt 
produkt erstatter købet af et tilsvarende nyt produkt. 
F.eks. hvis man har brug for en skjorte og køber en brugt 
i stedet for at købe en ny, er erstatningsgraden 100%.  
Baseret på i alt 3.485 respondenter og 14.190 købte styk-
ker tekstil var erstatningsgraden for brugte tekstiler i de 3 
lande: Angola 63%, Malawi 35% og Mozambique 37%. 
 
Erstatningsgraderne var lavere end forventet. Dette indi-
kerer et behov for yderligere undersøgelse af erstatnings-
grad. Respondenternes økonomiske situation viste sig at 
have indflydelse på erstatningsgraden. Et stort flertal af 
respondenternes garderober bestod af brugt tøj, og gene-
relt købte de brugt, fordi de var nødt til at reparere eller 
udskifte et beskadiget produkt, mens respondenterne i en 
anden undersøgelse for Storbritannien så ud til at være 
mere tilbøjelige til at købe brugt tøj som ekstra tøj. 

Artikel 2 
 
”Mængden og kvaliteten af beklædning og hushold-
ningstekstiler i det danske husholdningsaffald”,  
offentliggjort i Waste Management. 
 
Andelen af genbrugelige tekstiler i affaldet i denne 
undersøgelse er næsten den samme som for teksti-
ler, der er doneret til genbrug. Dette indikerer et be-
hov for at instruere borgerne om, hvilke tekstiler, der 
skal kasseres. Det indikerer også, at det er for let at 
bortskaffe tekstiler via affaldssystemet i stedet for at 
sortere dem til genbrug eller genanvendelse. 

Artikel 1 
 
“ Udvikling og afprøvning af en sorterings- og kvali-
tetsvurderingsmetode for tekstilaffald”, offentliggjort 
i Waste Management. 
 
PhD-projektet har udviklet og testet en metode til 
vurdering af mængden såvel som kvaliteten af teks-
tiler i husholdningsaffald. Mens tekstiler udgør en lille 
andel af den samlede mængde affald, er potentialet 
for forbedring af tekstilindsamling stort: 61% af tøj / 
78% af tekstiler i restaffald, og 83% af tøj / 85% af 
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tekstiler kan genbruges eller genanvendes. En klar 
definition af tekstilfraktionen er afgørende, da de 
mængder, der sorteres og testes, ellers kan variere 
markant. Metoden, der foreslås i projektet, er vigtig 
for at vurdere de specifikke tekstiler og dermed po-
tentialet for forbedring af indsamlingen.  
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hov for offentligt tilgængelige data for at kvalificere beslut-
ninger om tekstilstyring. 
 
Øget indsamling indbefatter hele spektret af tekstiler, men 
da fokus indtil videre har været på genbrugelige tekstiler, 
påvirker ny praksis mest tekstiler af lav kvalitet, som igen 
påvirker markedsprisen for indsamlede tekstiler. Priser af-
hænger af kvaliteten af de sorterede kategorier, hvilket 
kræver et højt kvalificeret TSC-personale, der skal være i 
stand til at holde det aftalte kvalitetsniveau, forblive inden 
for de definerede grænser for kategorien og være kyndige 
nok til at justere sorteringen for at imødekomme udsving i 
marked og krav fra købere. Det er ikke realistisk at forven-
te, at frivillige, mennesker i sociale job eller endda offent-
ligheden skal opfylde dette krav. 
 
I den TSC, der blev undersøgt i PhD-projektet, steg mæng-
den af affald i 3-årsperioden 2015-2017. Dette har ført til 
øget ressourceforbrug og sorteringsomkostninger for gen-
brugelige kategorier. En konsekvens af dette er, at TSC 
må sænke prisen på det usorterede tøj, den importerer.  
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produkt erstatter købet af et tilsvarende nyt produkt. 
F.eks. hvis man har brug for en skjorte og køber en brugt 
i stedet for at købe en ny, er erstatningsgraden 100%.  
Baseret på i alt 3.485 respondenter og 14.190 købte styk-
ker tekstil var erstatningsgraden for brugte tekstiler i de 3 
lande: Angola 63%, Malawi 35% og Mozambique 37%. 
 
Erstatningsgraderne var lavere end forventet. Dette indi-
kerer et behov for yderligere undersøgelse af erstatnings-
grad. Respondenternes økonomiske situation viste sig at 
have indflydelse på erstatningsgraden. Et stort flertal af 
respondenternes garderober bestod af brugt tøj, og gene-
relt købte de brugt, fordi de var nødt til at reparere eller 
udskifte et beskadiget produkt, mens respondenterne i en 
anden undersøgelse for Storbritannien så ud til at være 
mere tilbøjelige til at købe brugt tøj som ekstra tøj. 

Artikel 2 
 
”Mængden og kvaliteten af beklædning og hushold-
ningstekstiler i det danske husholdningsaffald”,  
offentliggjort i Waste Management. 
 
Andelen af genbrugelige tekstiler i affaldet i denne 
undersøgelse er næsten den samme som for teksti-
ler, der er doneret til genbrug. Dette indikerer et be-
hov for at instruere borgerne om, hvilke tekstiler, der 
skal kasseres. Det indikerer også, at det er for let at 
bortskaffe tekstiler via affaldssystemet i stedet for at 
sortere dem til genbrug eller genanvendelse. 

Artikel 1 
 
“ Udvikling og afprøvning af en sorterings- og kvali-
tetsvurderingsmetode for tekstilaffald”, offentliggjort 
i Waste Management. 
 
PhD-projektet har udviklet og testet en metode til 
vurdering af mængden såvel som kvaliteten af teks-
tiler i husholdningsaffald. Mens tekstiler udgør en lille 
andel af den samlede mængde affald, er potentialet 
for forbedring af tekstilindsamling stort: 61% af tøj / 
78% af tekstiler i restaffald, og 83% af tøj / 85% af 
tekstiler i småt brændbart kunne være genbrugt eller 
genanvendt. 
 
Kvalitetsvurdering er nødvendig for at afgøre, om 
tekstiler kan genbruges eller genanvendes. En klar 
definition af tekstilfraktionen er afgørende, da de 
mængder, der sorteres og testes, ellers kan variere 
markant. Metoden, der foreslås i projektet, er vigtig 
for at vurdere de specifikke tekstiler og dermed po-
tentialet for forbedring af indsamlingen.  
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Kvalitetsvurdering er nødvendig for at afgøre, om 
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markant. Metoden, der foreslås i projektet, er vigtig 
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