
  

 

Juni 

2021 

UFF-Humana 
   NYHEDSBREV 

I løbet af 2020 har vi i UFF-Humana engageret os i at 
støtte op om sportsaktiviteter i Zimbabwe og Guinea-
Bissau. Dette har vi gjort ved at sende brugt sportsud-
styr til vores partnerorganisationer i disse to lande. Når 
børn og unge i landområderne engagerer sig i sport, er 
de med til at udvikle på landområderne. De unge bliver 
en del af et fællesskab, hvilket er med til at holde dem 
ude af problemer med f.eks. stoffer eller alkohol. Sport 
kan være med til at sætte fokus på ligestilling mellem 
kønnene og forbedrer sundhed og trivsel. Med disse po-
sitive resultater glæder vi os til at fortsætte vores arbej-
de med at have fokus på sport og verdensmål. I 2021 
fortsætter vi indsamling af sportsudstyr til vores partne-
re, så det kan komme ud og gøre gavn blandt mange 
flere børn og unge.  

SAMMEN OM SPORT - SAMMEN OM VERDENSMÅL. SPORTSUDSTYR DER SKABER UDVIKLING  

Mange tak for støtten! DAPP Zimbabwe og ADPP Gui-
nea-Bissau sender hilsener og en stor tak til alle og især 
til Gladsaxe - Hero Boldklub, som har doneret sportsud-
styr og sportstøj til vores projekter i Zimbabwe og Gui-
nea-Bissau. Donationen har forbedret forholdene for 
sport på en del skoler. I alt modtog ca. 300 studerende 
og 30 lærere mindst ét bidrag fra donationen. Nu ser 
fodbold-, volleyball- og netboldholdene professionelle ud 
og føler sig endnu mere engageret i et aktivt fritidsliv. 
Sportstøjet har gjort skolens sportsdage meget mere 
farverige. Donationen har med virket til, at uddannelses- 

institutionerne, nu har lettere ved at engagere de stude-
rende i sportsaktiviteter. Alle modtagere af donationen 
er meget glade for tøjet og sender deres bedste hilsener 
til Danmark. Yderligere information om uddeling og brug 
af udstyret lægger vi ud på UFF-Humanas Facebook og 
hjemmeside.  



  

 

VI OG VORES PARTNERE ARBEJDER MED 
FNs VERDENSMÅL 

FNs 17 verdensmål om bæredygtig udvikling passer 
godt som ramme for UFF-Humanas arbejde. Vi ar-
bejder i forhold til alle målene - men især 1. Afskaf 
fattigdom, 2. Stop sult, 3. Sundhed og trivsel, 4. 
Kvalitetsuddannelse, 5. Ligestilling mellem kønnene, 
6. Rent vand og sanitet – men også 7. Bæredygtig 
energi og 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst. 
Desuden spiller 13. Klimaindsats en speciel rolle 
både i Danmark og i Afrika pga. vores arbejde med 
genbrug af tøj, sko og tekstiler.  

Et særligt træk ved de 17 verdensmål er netop, at 
de vedrører hele verden. Der er nødt til at være 
samarbejde på tværs af mange skel, hvis det skal 
lykkes for os at opfylde målene. UFF-Humana har et 
godt samarbejde med vores partnere i Zimbabwe og 
Guinea-Bissau også direkte om Verdensmålene, og 
det er mål nr. 17 Partnerskaber for handling.  

Sport & sundhed. Et aktivt og varieret fritidsliv er 
en vigtig faktor i både fysisk og mental sundhed. 
Det er blevet særligt tydeligt i disse corona-tider.  

Sport & ligestilling. På DAPP Zimbabwes børne- og 
voksenskoler har drenge og piger sport sammen. Dren-
ge og piger lærer at kommunikere direkte med hinan-
den, indgå i fællesskaber sammen, forstå hinanden 
bedre og blive bedre til at løse konflikter. Det giver 
især pigerne større netværk, flere muligheder og mere 
selvtillid bl.a. til at fortsætte i skole og uddannelse, hvis 
de ønsker det, og ikke lade sig presse til tidlige ægte-
skaber eller uønskede graviditeter. 

 
2 

 
Sport & uddannelse. Sportsdonationerne har øget 
de studerendes interesse for holdsport. Gennem 
sporten lærer de studerende at samarbejde og ud-
nytte de forskellige ressourcer, som de har. At kunne 
samarbejde, også omkring læring, forbedrer elever-
nes uddannelse.  

HILSEN FRA HOPE PROJEKTET I ZIMBABWE 
 
HOPE centeret i Bindura er igen åbent for offent-
ligheden! Nogle mennesker kommer til HOPE for at få 
information om HIV/AIDS og for at hente kondomer til 
uddeling, andre kommer for at deltage i forskellige 
ungdomsaktiviteter såsom computerundervisning eller 
sykurser. 

Frivillige i HOPE deltager sammen med HOPEs personale 
i opsøgende arbejde i landdistrikterne. Sammen besøger 
de sårbare grupper af mennesker, deltager i menings-
dannende møder og giver information om forebyggelse 
af HIV/AIDS og COVID-19.   
HOPE Bindura teamet sender mange hilsener. 
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EN FOLKETS VACCINE - IKKE ER EN PROFIT- 
VACCINE 

"En COVID-19-vaccine skal ses som et globalt offentligt 
gode, en folkets vaccine" – sagde FN’s generalsekretær 
Antonio Guterres den 4. juni 2020 på det globale vacci-
ne-topmøde. Men medicinalindustriens monopoler be-
grænser forsyningen og efterlader nogle lande i det glo-
bale syd uden omfattende vaccination indtil 2023. Rige 
lande vaccinerer en person hvert sekund, mens flertallet 
af de fattigste nationer endnu ikke har givet så meget 
som en enkelt dosis COVID-19 vaccine.  

Dette vil føre til yderligere tab af menneskeliv og tillade, 
at virussen spreder sig og muterer, og det truer os alle. 
Vores bedste chance for at gøre en ende på denne pan-
demi er at sikre, at alle overalt i verden har adgang til 
COVID-19-vacciner, -tests og -behandlinger. Vi skal ha-
ve en #PeoplesVaccine til alle, overalt. Det er den bed-
ste måde at beskytte os alle på. 

Sammen har mange organisationer - bl.a. paraplyorga-
nisationen Humana People to People, som UFF-Humana 
er medlem af – henvendt sig til medicinalfirmaerne. 
Derfor henvender Humana People to People sig sammen 
med andre organisationer til medicinalfirmaerne Astra-
Zeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna, Johnson og John-
son samt Novavax og opfordrer dem til at #JoinCTAP 
(CTAP = program, der fremmer og tester behandlings-
former for COVID-19) og dele deres vaccineopskrifter 
med verden. Vi opfordrer også regeringer til at støtte # 
TRIPS waiver’en (= forslaget om et midlertidigt stop for 
patentrettigheder til vacciner, medicin, tests og udstyr 
vedr. COVID-19 – sådan at produktionen kan øges) og 
dermed stoppe med at forsvare de store medicinalfirma-
er i Verdenshandelsorganisationen WTO. 

Hjælp med at sprede budskabet !! For mere informati-
on, læs venligst følgende: https://peoplesvaccine.org/

GUINEA-BISSAU OG COVID-19. INGEN ER 
SIKKER FØR ALLE ER SIKRE 

Guinea-Bissau i Vestafrika har med en befolkning på 
godt 1,8 millioner haft 3.469 smittede og 52 døde pga. 
COVID-19 fra epidemiens start frem til 17 mart 2021. 
Landets regering har gennemført adskillige nedluknin-
ger, og den seneste nedlukning er forlænget frem til 
den 25. marts. 

I følge Guinea-Bissaus vaccinationsplan skal 1. fase nå 
ud til 20 % af befolkningen. Første prioritet har sund-
hedspersonale og patienter med alvorlige sygdomme 
som HIV/AIDS, tuberkulose, diabetes, hjertekarsygdom-
me m.m.  

For et land som Guinea-Bissau – der hører til de allerfat-
tigste i verden – er det helt afgørende med internatio-
nalt samarbejde om udvikling, produktion og retfærdig- 

adgang til såvel tests som behandling og vacciner i be-
kæmpelsen af COVID-19. Ifølge den internationale vac-
cineorganisation COVAX vil Guinea-Bissau modtage 
120.000 doser vaccine fra AstraZeneca inden udgangen 
af maj 2021.  

COVAX blev startet i april 2020, som en del af samarbej-
det mellem WHO, Europakommissionen m.fl. om be-
kæmpelse af COVID-19. Samarbejdet blev kaldt ”Access 
to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator”. Ét af disse 
”tools” (værktøjer) er vaccine – og det internationale 
samarbejde om forskning, udvikling, produktion og di-
stribution af COVD-19-vaccine blev til COVAX (COVID-19 
Vaccines Global Access). COVAX’s motto er ”Ingen er 
sikker, før alle er sikre”, og organisationen samarbejder 
meget bredt - med myndigheder, internationale organi-
sationer, private virksomheder, universiteter, forskere 
og mange flere - og forhandler også priser – for at nå 
målet, som er, at COVID-19-vaccine er nået ud til risiko-
grupper og sundhedspersonale i lav- og mellemind-
komstlande inden udgangen af 2021. Mange lande støt-
ter COVAX økonomisk – også Danmark og de øvrige EU-
lande. 

INDDÆMNING AF COVID-19-SMITTEN I 
ZIMBABWE   

I Makoni-distriktet i det østlige Zimbabwe har UFF-
Humana afsluttet et projekt om COVID-19 - gennemført 
i perioden 19.06.-19.12.2020.  
 
Projektet er finansieret af en bevillig på 1 mio. kr. fra 
DERF (Danish Emergency Relief Fund) og gennemført af 
vores partner DAPP Zimbabwe, som allerede arbejdede i 
området bl.a. med projektet TC-TB (Total Control with 
Tuberkuloses). 

https://peoplesvaccine.org/take-action/


  

 

COVID-19-projektet har bestået af 3 dele: Oplysnings-
kampagne, forbedring af hospitalet i Rusape og større 
fødevaresikkerhed til de mest udsatte.  
 
Oplysningskampagnen har bl.a. omfattet et ”road 
show” med musik og dans, taler fra ladet på lastbiler, 
opsætning af plakater, uddeling af løbesedler, demon-
stration af brug af mundbind og korrekt vaskning af 
hænder. Road show’et kom især til steder med mange 
mennesker – og stor smitterisiko - som Rusapes tæt 
befolkede forstæder og til markeder og busstationer 
med info til kunder, passagerer og ikke mindst til 
sælgere og buschauffører. Andre oplysningsmetoder var 
radioudsendelser og SMS-kampagner, der nåede ud til 
hundredetusindvis af mennesker.  

Rusape Hospital. Er det største i distriktet, men mang
-ler vigtigt udstyr. Projektet har sikret forsyning af ilt til 
intensivafdelingen samt sikret hospitalet en nødforsy-
ning af vand ved at opstille en vandtank på 5.000 liter. 
 
Selv om hospitalet dækker et stort geografisk område, 
havde det ingen ambulance – men har nu modtaget en 
flot én af slagsen fyldt med moderne udstyr. Til hospita-
let er der også skaffet mundbind, engangsforklæder, 
termometre og meget andet, der er vigtigt i bekæm-
pelse af COVID-19.  

Mad til de mest sårbare. Restriktionerne har gjort 
livet vanskeligere for alle – men for dem, der i forvejen 
havde det svært, som familier ramt af AIDS eller tuber-
kulose, blev nedlukningen særligt alvorlig. F.eks. blev 
det umuligt for mange at sælge deres landbrugsproduk-
ter, fordi de ikke måtte rejse hen til deres sædvanlige 
marked, og og andre mistede deres arbejde, fordi de 
ikke kunne tage hen til de store landbrug pga. rejsere-
striktionerne.  

Projektet har hjulpet 500 familier blandt de mest 
sårbare – udvalgt i samarbejde med lokale myndigheder 
og sundhedsarbejdere. Disse familier har modtaget pak-
ker med fødevarer og desuden grøntsagsfrø til dyrkning 
af bønner, tomater eller andre afgrøder – til eget for-
brug og/eller til salg.  

Resultater: Der blev gennemført i alt 10.252 hus-
standsbesøg af uddannende feltarbejdere og lokale fri-
villige. Besøgene fordeler sig på 1.325 landbrug, 6.452 
andre husstande i landområder, 2.200 i byer og 275 i 
minesamfund. Der blev uddelt pjecer og bøger fra 
Sundhedsministeriet og i alt 7.000 PDC’er (Personal De-
cision Cards), som indeholder anbefalinger fra WHO og 
Sundhedsministeriet om retningslinjer og forholdsregler 
vedr. Covid-19.  

Kampagnen blev gennemført under overskriften ”Jeg 
ved alt om Covid-19. Jeg får det ikke og jeg spreder det 
ikke”. Der blev hele tiden holdt social afstand, opfordret 
til god hygiejne og gennemført møder i det fri, hvor der 
er god plads og fri luftcirkulation. 

Samlet kan vi se, at projektet er blevet gennemført med 
megen flid og med stor variation og opfindsomhed. 
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HVAD SKER DER MED DIT DONEREDE TØJ?  
 
Det indsamlede tøj køres til UFF-Humanas lager, hvor 
åbenlyst affald såsom vådt tøj eller genstande, som ikke 
har noget med tøj, sko og tekstiler at gøre, bliver frasor-
teret inden tøjet pakkes i bigbags til eksport. Tøjet sæl-
ger vi i store læs (skibscontainere eller lastbiltrailere) til 
professionelle tøjsorteringscentraler fortrinsvis i Baltikum 
og Østeuropa, hvor kunderne tilslutter sig vores Custo-
mer Compliance.  

Indtægterne fra salget betaler for driften af tøjindsam-
lingen, og overskuddet bruges til UFF-Humanas 3 formål 
ulandshjælp, miljøarbejde og oplysning. 

På tøjsorteringscentralerne bliver tøjet sorteret i op til 
flere hundrede kategorier efter type, kvalitet og sæson. 
Det bedste af det genbrugelige tøj sælges i genbrugsbu-
tikker i Europa, resten sendes til genbrugsbutikker / 
genbrugsmarkeder blandt andet i Afrika, hvor det ud-
over at blive til gavn for mennesker, der savner adgang 
til godt billigt tøj, også bidrager til den lokale økonomi. 
De genanvendelige tekstiler sælges til lokale opkøbere 
til fremstilling af klude eller opkrads som råmateriale for 
andre produkter. UFF-Humana opnår en høj grad af 
genbrug, fordi de sorteringscentraler, som vi sælger 
tøjet til, har professionelle sorterere, som sikrer en opti-
mal udnyttelse af hvert eneste stykke tøj.  

 
MILJØGEVINSTER VED INDSAMLING OG 
GENBRUG AF TØJ 
 
Da fremstilling, brug og bortskaffelse af tekstiler udsæt-
ter naturen for meget stor skadelig påvirkning, medfører 
UFF-Humanas arbejde med at genbruge tøj så lang tid 
som muligt en betydelig miljøgevinst. Konsulentfirmaet 
Mepex Consult AS kontrollerer, hvordan tøjet, som UFF-
Humana indsamler, fordeler sig på henholdsvis genbrug, 
genanvendelse og affald og hvortil det sendes. På denne 
baggrund laver Mepex hvert år en Textile Transparency 
Report for tøjet fra UFF-Humana. Rapporten danner, 
sammen med UFF-Humanas egen statistik over indsam-
lede mængder plads for plads og dag for dag, grundlag 
for regelmæssig rapportering til kommuner, affaldssel-
skaber og andre samarbejdspartnere.  

UFF-Humana er som den eneste tøjindsamler i Danmark 
godkendt og registreret hos Energistyrelsen som ind-
samler af kategorien Tøj og sko i Affaldsregisteret og 
indberetter alle tøjmængder, -kvaliteter og - destinatio-
ner til AffaldsDataSystemet.  

UFF-Humana arbejder i forhold til Affaldshierarkiet, hvor 
genbrug er højeste prioritet, derefter genanvendelse og 
til sidst forbrænding med energiudnyttelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi følger nøje udviklingen frem mod 2025, hvor EU med-
lemsstaterne skal indføre separat indsamling af tekstiler, 
og deltager i undersøgelser og erfaringsudveksling i 
denne forbindelse. UFF-Humana bidrager til vidensde-
ling og research, f.eks. med erhvervs-PhD projektet 
”Miljøvurdering af indsamling, genanvendelse og bort-
skaffelse af tøj og tekstilaffald” (2019) og ”Undersøgelse 
af potentialet for indsamling af tekstiler fra genbrugs-
pladser” (2020).  

DONÉR DIT TØJ DØGNET RUNDT  

I UFF-Humanas containere kan du aflevere tøj, sko og 
tekstiler, som er helt, rent og tørt, døgnet rundt. UFF-
Humana er aktør på det internationale marked for gen-
brugstøj, herved opnår vi den højeste grad af miljø-
mæssig bæredygtighed. Find din nærmeste container 
på   
https://www.uff.dk/…/aflevere-dit-toj-og…/find-din-
container  

Har du større mængder tøj, så bestil en afhentning på 
23 65 67 30. 
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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 

HOPE YOUTH COMMUNICATION CENTER  
 
I september 2020 modtog HOPE Bindura, som er et pro-
jekt drevet af DAPP i Zimbabwe, laptops, printere og 
kontormøbler fra UFF-Humana i Danmark . Målet med 
donationen er at oprette "Hope Youth Communication 
Center" (HYCC), som vil tilbyde adgang til internet, prin-
ter - og scanning service m.m. til folk og firmaer i Bindu-
ra området . HOPE-projektes frivillige er ansvarlige for at 
etablere og drive centeret, som er placeret i HOPEs loka-
ler i Bindura.  

STØT UFF-HUMANA I DIT TESTAMENTE  
 
Du kan gøre en stor forskel i kampagnen mod HIV/AIDS 
og tuberkulose i Zimbabwe, støtte et børnehjem, en tek-
nisk skole eller landbrugsprojekter i Zimbabwe, når du 
donerer arv til UFF-Humana gennem dit testamente. 

 
UFF-Humana har indgået et samarbejde med virksomhe-
den Dokument 24, så du kan oprette dit testamente gra-
tis. Hos Dokument 24 kan du oprette hele testamentet 
online, og det er enkelt og ligetil. 

Du vælger selv, hvem dine arvinger skal være samt, 
hvordan arven skal fordeles mellem dine arvinger. Testa-
mentet bliver gratis så snart, at du vælger at skrive UFF-
Humana ind i testamentet. 

Da UFF-Humana er registreret som en velgørende orga-
nisation, er vi fritaget for at betale arveafgift. Alle dona-
tioner går dermed ubeskåret til vores arbejde. 

Store som små donationer i dit testamente kan gøre en 
stor forskel for menneskers helbred og sundhed, fødeva-
resikkerhed og uddannelse i Zimbabwe. På forhånd 
mange tak for støtten. Læs mere om testamente: 
https://www.uff.dk/nyheder/stot-uff-humana-i-dit-
testamente 

GAVER 

Vi modtager med stor tak penge, godt genbrugstøj, cyk-
ler, symaskiner m.v. Pengegaver indsættes på vores 
indsamlingskonto reg.nr. 8401, kontonr. 0001295221 i 
Merkur Andelskasse eller mobilepay nr. 234357—har du 
ting, så mail til 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 forbli-
ve på ”SKATs liste” over godkendte foreninger iht.  
Ligningslovems § 8A, og din gave bliver skattefri.  

Husk at skrive dit navn på indbetalingen.   

CONTAINER TIL ZIMBABWE  
 
Vi er meget glade for, at en ansøgning om fragt af ud-
styr til DAPP i Zimbabwe er blevet godkendt af Genbrug 
til Syd. Derfor er vi begyndt at forberede os på den sto-
re pakke aktion i slutningen af juni. Du er velkommen til 
at deltage i pakningen af containeren i Havdrup lørdag 
den 26. juni. Tilmelding på mail til greta@uff.dk 

FOTOBOG OM COVID-19 PROJEKTET TIL DIG 
 
Vi er glade for at kunne tilbyde dig vores lille fotobog fra 
vores arbejde i Zimbabwe med forebyggelsen af COVID-
19. Send en mail til greta@uff.dk med navn og adresse, 
så sender vi en fotobog til dig.  

6 

https://dokument24.dk/
https://dokument24.dk/testamente/arveafgift

