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I årsberetningen omtales følgende organisationer og deres forkortede navne:
Civilsamfund i Udvikling (CISU) er en sammenslutning af mere end 270 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde. CISU er en
uafhængig organisation med egne vedtægter, bestyrelse og målsætninger. Størstedelen af CISUs aktiviteter er finansieret af Udenrigsministeriet og er på finansloven.

Danish Emergency Relief Fund (DERF) finansieres af Udenrigsministeriet og
giver støtte til nødhjælpsindsatser i forbindelse med humanitære kriser. DERFbevillingerne forvaltes af CISU.
Genbrug til Syd (GTS) finansieres af Udenrigsministeriet og har siden 1975 ydet
økonomisk støtte til forsendelser af doneret, brugt udstyr til udviklingslande. GTS
er en del af den danske udviklingsbistand og den danske støtte til civilsamfundet i
udviklingslande.
Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer, engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter.
Verdens Bedste Nyheder (VBN) er et uafhængigt medie, der laver konstruktiv
journalistik og kampagner om fremskridt og løsninger på verdens udfordringer.
VBN tager udgangspunkt i FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.
HOPE projektet i Bindura, Zimbabwe arbejder for at stoppe spredningen af HIV/
AIDS. HOPE arbejder med 3 hovedelementer: sundhed, opsøgende arbejde og
meningsdannelse. Projektets vigtigste opgave er at mobilisere mennesker til at
blive testet for AIDS for derefter at støtte de smittede og deres familier til at tage
vare på sig selv.

UFF- Humana I 3

UFF-Humana - Aktivitetsrapport 2020-2021

AKTIVITETER 2020 og 2021
Med denne aktivitetsrapport giver vi
læseren et indblik i UFF-Humanas
aktiviteter og resultater i 2020 og
2021.
2020 var et svært år. I foråret nåede
Corona-krisen et højdepunkt og det
meste af Europa var lukket ned. Men
UFF-Humana fortsatte med at indsamle tøj og overholdt dermed alle
indsamlingsaftaler.
I UFF-Humana indsamlede i alt
2.184 tons tøj i Danmark i 2020, og i
2021 indsamlede vi i alt 2.113 tons.
I løbet af 2020 opgav vi en hel del
indsamlingssteder, som var for dyre
at betjene, gennemførte betydelige
besparelser på visse udgiftsposter
og effektiviserede flere områder af
vores virksomhed. ”Slankekuren”
lykkedes, og vores økonomiske resultat for 2020 er betydeligt bedre
end i 2019.
UFF-Humana har i løbet af 2020 og 2021 doneret penge til udviklingsprojekter og
sociale projekter i Guinea-Bissau, Zimbabwe, Namibia og Danmark. Pengene er især
gået til anti-AIDS-projektet HOPE og til Ponesai Vanhu Børnehjem i Zimbabwe, til
lærerseminarium i Guinea-Bissau, og til fagskole i Namibia. Et mindre beløb er gået
til sociale projekter i Danmark. I 2021 har UFF-Humana doneret i alt 1,2 mil. kr. til
ulandshjælp fra tøjindsamlingen.
Skolemøbler, sportstøj, hospitalsudstyr, computere m.m. er i løbet af 2020 og 2021
blevet doneret til skoler, sportsklubber, hospitaler og klinikker i Zimbabwe og GuineaBissau gennem bevillinger fra puljen Genbrug til Syd.
TAK til alle som støtter UFF-Humanas arbejde i Danmark og i Afrika som tøjgivere,
donorer, medlemmer, samarbejdspartnere, ansatte og frivillige.
God fornøjelse med læsningen.

Else Hanne Henriksen,
Daglig leder, UFF-Humana
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Hovedaktivitet

HOVEDAKTIVITET
UFF-Humanas hovedaktivitet er indsamling af og handel med brugt tøj. Med denne
indtægtsskabende aktivitet finansierer foreningen sine 3 væsentligste formålsbestemte aktiviteter:
Ulandshjælp. Støtte til mennesker i udviklingslande med opfyldelse af grundlæggende livsbehov. Fødevaresikkerhed, uddannelse og sundhed. Støtte såvel i form af
penge som af materialer, service eller arbejdsindsats.
Miljøforbedring. Vi vil beskytte og forbedre det naturlige miljø, først og fremmest
ved at indsamle og genbruge tøj, men også ved at bidrage til en højere grad af miljøansvarlighed i alle led i tekstilsektoren, som er et område med en meget stor miljøbelastning. Formålet afspejles også i typen af de udviklingsprojekter, som UFFHumana støtter.
Oplysning om forholdene i udviklingslande og om miljøforhold. Hvad der virker,
og hvad der skal ændres. UFF-Humana tager både sociale medier, små videoer og
trykte oplysningsmaterialer i anvendelse, men foretrækker at mennesker møder
mennesker, f.eks. til foredrag, kampagner og oplysningsarrangementer, besøg til
eller fra foreningens samarbejdspartnere i syd og ved deltagelse i fælles aktioner
med Globalt Fokus, CISU, Genbrug til Syd og Verdens Bedste Nyheder.
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UDVIKLING I AKTIVITETER OG
ØKONOMISKE FORHOLD
I 2020 indsamlede UFF-Humana 2.184 tons brugt tøj, sko og tekstiler, hvilket er 364
tons mindre end i 2019, men tæt på samme resultat som i 2018. I 2021 indsamlede
vi i alt 2.113 tons.
Den generelle udvikling på markedet for brugt tøj kendetegnes ved hårdere konkurrence og tilførsel af en større andel af tøj af lav kvalitet og tekstilaffald. Disse forhold
udfordrer både UFF-Humanas indsamlingspraksis, de omkostninger, som er forbundet med indsamlingen, og den pris, det er muligt at sælge tøjet for.

Som modspil til denne udvikling og med det formål at forbedre resultatet gik UFFHumana fra midten af 2019 på en slankekur, der fortsatte i 2020. Vi opgav en hel del
indsamlingssteder, som var for dyre at betjene, gennemførte betydelige besparelser
på visse udgiftsposter og effektiviserede flere områder af vores virksomhed. I begyndelsen af 2020 var foreningen økonomisk i bedre form.
Første kvartal gik godt og gav overskud. Så kom COVID-19. Virksomheder og butikker, også genbrugsbutikker, lukkede. Uden genbrugsbutikkerne som aftagere var
sorteringscentralerne nødt til at reducere produktionen, og uden afsætning til sorteringscentralerne var mange tøjindsamlere nødt til at indskrænke eller stoppe indsamlingen. UFF-Humana havde ikke valget at stoppe indsamlingen, da en meget stor
andel af vores tøj indsamles hos boligforeninger, forsyningsvirksomheder og kommuner, som forventer vores service. Hvor UFF-Humana på den ene side var nødt til at
fortsætte med at samle ind, havde vi på den anden side stærkt reducerede muligheder for at sælge tøjet.
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Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Sommeren og efteråret 2020 var en blanding af forsigtige åbninger og nye opbremsninger i mange aktiviteter i Danmark, og med et lignende mønster i andre lande i Europa. UFF-Humanas tøjindsamling registrerede nogenlunde normale mængder. Men
da afsætningsmulighederne – og priserne – var dårlige i mange måneder, hobede
tøjet sig op, lagrene blev fyldt til bristepunktet, og det blev nødvendigt at leje et midlertidigt ekstralager. I august lettede situationen omsider, det blev igen muligt at sælge – omend til lavere priser – og i oktober var situationen vendt.
UFF-Humana fortsatte i løbet af 2020 arbejdet med at effektivisere indsamlingsarbejdet. En række containere fra indsamlingspladser i periferien af vores indsamlingsområder i Jylland samt Fyn blev taget ind. Pladserne var urentable på grund af for store
afstande fra lageret eller for få indsamlede kg. Derudover blev kørselsplanlægningen
forbedret, og der blev indgået en ny og bedre aftale med Amager Ressource Center
(ARC).
UFF-Humana betaler for tøj indsamlet fra blandt andet ARC og Kolding Kommune.
UFF-Humana betalte for ca. 46 % af den indsamlede mængde tøj i 2020. UFFHumana har i 2020 og 2021 fortsat samarbejdet med ARC og Kolding kommune.
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INDTÆGTSSKABENDE
AKTIVITETER
UFF-Humana har 2 indtægtsskabende aktiviteter, tøjindsamlingen og pengeindsamlingskampagnen, og har herudover varierende indtægter fra medlemskontingenter,
CISUs oplysningspulje, puljen Genbrug til Syd, CISUs Civilsamfundspulje og Nødhjælpspuljen DERF.
I regnskabet for 2020, var de samlede indtægter 9.089.799 kr. Til de 3 formålsbestemte aktiviteter er anvendt i alt 770.235 kr. heraf 516.567 kr. til Ulandshjælp,
46.023 kr. til Miljøaktiviteter og 207.645 kr. til Oplysningsaktiviteter. 2020 gav desuden
6 et pænt overskud. Se mere på side 13.
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Indtægtsskabende aktiviteter

Gennemførte indsamlinger
Fra pengeindsamlingen er der i 2020 indkommet i alt 118.196 kr. I 2021 er der indkommet ca. 120.000 kr. Et resultat opnået gennem gavebidrag fra mange af foreningens venner og medlemmer. Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet, og
foreningen aflægger separat regnskab for disse bidrag.

En kvinde testes for HIV på HOPE Binduras testcenter.

En elev fra ADPPs lærerseminarium i Guinea-Bissau
høster tomater.

En lærer på Ponesai Vanhu Children's Home i Zimbabwe
lærer børn håndhygiejne.

ADPPs Fagskoleelever i Guinea-Bissau reparerer
håndpumper.

7
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MILJØFORBEDRING
UFF-Humana har som sit formål at passe godt på vores naturlige miljø og bidrager
derfor til udveksling og udvikling af erfaringer og viden, der fremmer bæredygtig udvikling. Foreningen arbejder for dette formål på flere måder. Til miljøforbedring er der
i 2020 anvendt i alt 46.023 kr.
Tøjindsamlingen er en miljøforbedringsindsats i sin egen ret. Hvert stykke tøj, der
genbruges, repræsenterer en miljøforbedring. Ifølge Forbrugerrådets blad TÆNK (09
-11-2015) bruges i gennemsnit 1 kilo kemikalier og 350 liter vand til produktion af et
kilo færdigt tekstil. Hvis halvdelen af det tøj, som UFF-Humana indsamlede i 2020,
erstattede produktion af nyt tøj, svarer det til en besparelse på over 1.092 tons kemikalier og 382 millioner liter vand.
UFF-Humana er registreret hos Energistyrelsen som indsamlingsvirksomhed for affaldsfraktionen tøj og sko. Konsulentfirmaet Mepex Consult AS kontrollerer mængder
og kvaliteter langs hele ”tøjets vej”, fra UFF-Humanas tøjindsamlingscontainere i
Danmark til slut-destinationen f.eks. på en afrikansk markedsplads. På baggrund af
denne kontrol indberetter UFF-Humana hvert år alle indsamlede mængder tøj, sko
og tekstiler til Affaldsdatasystemet (ADS). UFF-Humana er indtil videre den eneste
tøjindsamler i Danmark, der indberetter til ADS.

UFF-Humana er medlem af DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer) og deltog i løbet af 2020 og 2021 i adskillige møder og konferencer, dels for
at holde sig opdateret med hensyn til ny viden og lovgivning på tekstilområdet, dels
for at dele vores organisations viden og erfaringer om bæredygtig behandling af de
brugte materialer med andre.
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Miljøforbedring

I juni 2020 offentliggjorde Miljøstyrelsen rapporten ”Mod 2025: Erfaring med separat
indsamling og behandling af tekstiler – et nabotjek”. Som registreret indsamlingsvirksomhed for affaldsfraktionen tøj og sko har UFF-Humana bidraget til rapportens afsnit 5.4 ”Indsamling og rapportering af data om behandling af brugte tekstiler” (Boks
4: Registrering af tekstildata i Danmarks Affaldsdatasystem).
I august 2019 påbegyndte UFF-Humanas Miljø- og genbrugsvejleder Kaj Pihl arbejdet med en undersøgelse af, hvordan genbrugspladsers struktur og oplysningerne
om håndtering af materialerne påvirker kvaliteten af de tekstiler, som folk bortskaffer
på genbrugspladserne. Formålet med undersøgelsen er at anbefale bedste praksis
for indsamling af tekstiler til de affaldsvirksomheder / kommuner, der driver genbrugspladser. Undersøgelsen blev færdig i 2020 og den afsluttende rapport og konklusion blev offentliggjort i september 2020.
I 2020 har der været fokus på regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og
cirkulær økonomi”, som kom frem i juni. Klimaplanens Initiativ II, Øget og strømlinet
affaldssortering, indfører ”… krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige
slags affald …”, blandt andet tekstilaffald, og ”… de frivillige velgørende organisationer får let adgang til tekstiler, der kan genbruges”. Klimaplanen forventes at medføre
store miljømæssige forbedringer, men hvordan den i praksis gennemføres, kan ligeledes få betydelige konsekvenser for UFF-Humana. Foreningens ledelse har derfor i
løbet af året engageret sig, hvor der var mulighed for at få viden om ordningen, og
ikke mindst hvor der var mulighed for at få indflydelse på den del, der vedrører tekstiler.
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En bonde i Rusape Distriktet i Zimbabwe har bygget et “tippy-tap”-system for at beskytte sin familie mod at få COVID-19.
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Ulandshjælp

ULANDSHJÆLP
Det er nemt at forstå: når andre mennesker lider nød, skal vi hjælpe. Fordi vi kan. Og
fordi det er dét, mennesker gør: står skulder ved skulder, når livet er hårdt. I UFFs
unge dage gjaldt det ”Bekæmp Apartheid”, og det gjorde vi med brugt tøj, mursten og
proteinkiks.
Apartheid er der ikke længere, men der er stadig brug for at stå skulder ved skulder.
Nu gælder det brugt tøj, mere og bedre uddannelse, sundhed og trivsel, ligestilling
mellem kønnene, begrænsning af global opvarmning, bæredygtig energi, fødevaresikkerhed, partnerskaber, ja i det hele taget at arbejde i forhold til at opnå FNs 17
verdensmål for bæredygtig udvikling.
På baggrund af erfaringerne fra Corona-nedlukningen i foråret 2020, hvor brugttøjsmarkedet i stor udstrækning var gået i stå, valgte UFF-Humanas bestyrelse i slutningen af 2020 at holde igen med donationer til projekter i Zimbabwe og Guinea-Bissau
og til gengæld sikre foreningens fortsatte drift ved at have lidt flere penge på bankkontoen. Heldigvis har efterspørgslen på brugttøjsmarkedet holdt sig på et højt niveau i 2021, og UFF-Humana har 2021 været i stand til at give flere pengedonationer
end budgetteret.
UFF-Humana donerede i løbet af 2020 og 2021 penge til udviklingsprojekter og sociale projekter i Guinea-Bissau, Zimbabwe, Namibia og Danmark. Pengene er især
gået til anti-AIDS-projektet HOPE og til Ponesai Vanhu Børnehjem i Zimbabwe, til
Farmers Clubs og lærerseminarium i Guinea-Bissau, og til fagskole i Namibia. Et
mindre beløb er gået til sociale projekter i Danmark.
I 2020 afsluttede UFF-Humana 2 DERF-projekter bevilliget i 2019. Hver af dem var
på lige knap 500.000 kr., og de handlede begge om fødevaresikkerhed. Det ene var
genetablering af køkkenhaver i Chimanimani, og det andet om forbedring af husdyrproduktion i Gutu.
På næste side omtales endnu et DERF-projekt, denne gang om Covid-19, bevilliget
og gennemført i 2020.
Møbler, sportstøj, hospitalsudstyr, computere m.m. gennem Genbrug til Syd blev doneret til skoler, sportsklubber, hospitaler og klinikker i Zimbabwe og Guinea-Bissau.

7
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Bevillinger fra Udenrigsministeriets Nødhjælpspulje DERF
Udenrigsministeriet har oprettet den særlige Nødhjælpspulje DERF – 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 organisation somme tider kunne arbejde hurtigere og mere effektivt end de
meget store organisationer pga. særligt lokalkendskab og lokale kontakter.

DERF-bevilling: “Contribute towards containing the spread of the
COVID-19 epidemic and decrease morbidity and mortality among vulnerable people in Makoni District in Manicaland Province in Zimbabwe.”
Den 19. juni 2020 fik UFF-Humana en bevilling på 1 mio. kr. fra Nødhjælpspuljen
DERF til et COVID-19-projekt i Zimbabwe. Projektet er blevet gennemført af vores
partner DAPP Zimbabwe i perioden juni-december 2020 i Makoni-distriktet i den østlige del af Zimbabwe. I dette område er DAPP i forvejen veletableret bl.a. med projektet TC/TB (total kontrol med tuberkulose).
COVID-19-bevillingen har haft flere mål:
•
•
•

Nå ud til 10.000 familier med korrekte oplysninger om sygdommen og om midlerne til at forhindre smitte
Yde særlig hjælp til de 500 mest sårbare af disse familier med uddeling af
mad, oprettelse af køkkenhaver, uddeling af mundbind og bedre adgang til
sundhedssystemet
Forbedre forholdene på intensivafdelingen på det lokale hospital i Rusape

Arbejdet er blevet udført af en gruppe nøglepersoner på 24 (4 ansatte Field Workers
og 20 lokale frivillige) i tæt samarbejde med mange andre aktører. Rapport og regnskab er godkendt af CISU i 2021.

Kampagnen - “road show” informerer om forebyggelse af Covid-19 fra ladet på lastbiler.
14 I UFF-Humana

Ulandshjælp

Farmer fra projektet i Makoni, Zimbabwe.

Sælger på markedet informeres om hvordan hun bedst kan
beskytte sig mod at blive smittet med COVID-19.

I ambulancen tager en sygeplejerske blodtryk og blodprøve fra en gravid kvinde.

En kvinde viser stolt sit ”COVID-19 Decision Tool” frem. Nu
ved hun, hvordan hun bedst beskytter sig selv og andre.
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Containere med udstyr til ADPP Guinea-Bissau og DAPP Zimbabwe
ADPP i Guinea-Bissau modtog i foråret 2020 en sending skolemøbler, hospitalsudstyr, sportstøj og cykler. Udstyret var pakket i en 40-fods skibscontainer fra en 2019bevilling fra Genbrug til Syd. Udstyret er doneret af skoler, hospitaler og firmaer.
I september 2020 modtog DAPP i Zimbabwe en container med skolemøbler og andet
fra UFF-Humana. Denne bevilling er fra foråret 2020. Containeren blev også denne
gang pakket i Næstved i samarbejde med Nødhjælpsdepotet. Til denne sending havde UFF-Humana desuden modtaget en større mængde sportstøj samt mange forskellige bolde til DAPPs projekter og partnere i Zimbabwe.
I august 2020 søgte UFF-Humana om en bevilling til fragt af en 40 fods container
med udstyr til Guinea-Bissau. Containeren blev bevilget og pakket i oktober. Den 31.
december ankom containeren til Bissau, hvorefter udstyret blev kørt ud til de forskellige modtagere.
I 2020 fik UFF-Humana bevilget i alt 224.752 kr. fra GTS fordelt på bevilling af 1 container til hver af landene Zimbabwe og Guinea-Bissau. I 2021 er der ligeledes blevet
søgt og bevilget en container med udstyr til Zimbabwe og Guinea-Bissau. Billedet er
fra
8 pakning af container til Zimbabwe i Havdrup i juni 2021.
16 I UFF-Humana

Genbrug til Syd

HOPE Youth Communication Center leverer computertjenester til mennesker i og omkring Bindura i Zimbabwe.

Studerende ved lærerseminariet i Guinea-Bissau, har fået forbedret forholdene for undervisningen, nu har alle nemlig fået
et bord at sidde ved og en stol.

Sportstøj fra Danmark, til pigerne på Ponesai Vanhu Technical College i Zimbabwe.

9
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Sportstøj fra Danmark, til pigerne på lærerseminariet i Cacheu, Guinea-Bissau.

Mere sport i Zimbabwe og Guinea-Bissau i 2021
I løbet af 2020 har vi i UFF-Humana støttet op om sportsaktiviteter i Zimbabwe og
Guinea-Bissau. Dette har vi gjort ved at sende brugt sportsudstyr 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. Vi glæder os til at fortsætte vores arbejde med at have fokus på
sport og verdensmål. I 2022 fortsætter vi indsamling af sportsudstyr til vores partnere, så det kan komme ud og gøre gavn blandt mange flere børn og unge.

8
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Genbrug til Syd

Ponesai Vanhu Children’s Home, Zimbabwe.

Farmers’ Club - Park Estate, Zimbabwe.

Ponesai Vanhu Technical College, Zimbabwe.

Farmers’ Club - Rushinga Youth Center, Zimbabwe.

9
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OPLYSNING
Til oplysning om ulandshjælp og miljø er der i 2020 anvendt 207.645 kr.

Bevilling fra CISUs oplysningspulje
Med overskriften “Jeg ved alt om COVID-19: Jeg får det ikke! Jeg spreder det ikke!”
er formålet med bevillingen at oplyse om, hvordan en bevilling på 1 mio. kr. fra
CISUs DERF-pulje til forebyggelse af COVID-19 er blevet anvendt i Makoni Distriktet
i Zimbabwe. I samarbejde med vores partner DAPP Zimbabwe, to fotografer fra Zimbabwe og en dansk journalist, er der blevet produceret 3 videoer, 2 artikler og et
fotohæfte. Disse materialer informerer om, hvilken oplysning og direkte nødhjælp,
der er kommet ud til sårbare mennesker i Zimbabwe, og hvilken betydning det har for
disse mennesker. Vores målgruppe er mennesker i Danmark, som vi når gennem
videoer på sociale medier, artikler i lokalaviser og gennem fotobøger, som uddeles
bredt til UFF-Humanas medlemmer og samarbejdspartnere m.fl. Bevillingen er på
30.000 kr. og blev afsluttet i juli 2021.

Rapporter til containerværter
En del kommuner, som er værter for vores indsamlingscontainere, har fået rapporter
over resultaterne fra netop ”deres” containere. Dette har givet positive tilbagemeldinger fra kommunerne.

Arrangementer på foreningens kontor i Havdrup
I løbet af 2020 og 2021 har UFF-Humana haft besøg af ulandsfrivillige, studerende
og en skoleklasse, som alle har fået rundvisning på foreningens tøjlager og hørt foredrag om vores 3 formålsbestemte aktiviteter: Ulandshjælp, Miljøarbejde og
Oplysningsarbejde. Foreningens årlige generalforsamling i 2020 og 2021 blev også
afholdt på foreningens kontor i Havdrup.

10
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Oplysning

Økonomiske forhold i øvrigt
Foreningen ejer ikke fast ejendom, men anvender lejede lokaler. Udstyr til
indtægtsskabende virksomhed / tøjindsamling, såsom tøjindsamlingscontainere og
varebiler, er dels ejet af foreningen, dels leaset.

Andel af administrationsomkostninger o.l.
Foreningen har i regnskabsåret 2020 anvendt 5% af indtægterne på administrationsomkostninger og ikke-fordelte fællesomkostninger.

Egenkapitalens størrelse i forhold til planlagte aktiviteter
Foreningen tilstræber at bruge sit økonomiske overskud til de formålsbestemte aktiviteter. Egenkapitalen bør have en beskeden størrelse, medmindre en lignende usikker situation som COVID-19-nedlukningerne igen vil medføre en u-sikker
økonomi.

Verdens Bedste Nyheder
I mere end 10 år har frivillige fra UFF-Humana deltaget i kampagnen Verdens Bedste
Nyheder (VBN), og 2020 og 2021 var ingen undtagelse. Overskriften for årets aktion i
2020 var DER ER HÅB, hvilket bygger på, at der faktisk sker fremskridt mod en mere
bæredygtig verden. Men det er nu, at der for alvor skal handles, for at vi inden 2030
har afskaffet ekstrem fattigdom og bekæmpet klimaforandringerne. Frivillige fra UFFHumana delte aviser med gode nyheder og chokolade ud i bl.a. Køge, Bogense og
Holstebro.
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Medarbejdere
Arbejdet med UFF-Humanas hovedaktiviteter udføres af ansat, lønnet personale.
En væsentlig del af foreningens indtægter anvendes derfor til lønninger. Foreningen
har i alt 9 ansatte, hvoraf 6 arbejder i tøjindsamlingen, heraf 2 i Jylland og 4 på
Sjælland. Derudover er der en administrativ stilling i indsamlingen, som arbejder
med rapportering til kommuner, statistik, logistik samt eksport af tøj m.m.
Foreningens leder har det overordnede ansvar for foreningen, tøjindsamlingen,
partnerskabsarbejdet samt informationsarbejdet. Derudover er der en deltidsansat
informationsmedarbejder.

Også ulønnede frivillige deltager i foreningens arbejde, overvejende i forbindelse
med bestyrelsesarbejde, kampagner som ”Verdens Bedste Nyheder”, udvikling af
modeller til systuen i HOPE Bindura samt pakning af containere til Zimbabwe og
Guinea-Bissau.
Personalets professionelle erfaringer medfører en stor grad af stabilitet, driftssikkerhed og kvalitet i foreningens arbejde.

Forventninger til fremtiden
COVID-19 pandemien medfører en vis usikkerhed, både med hensyn til eventuelle
nye nedlukninger og med hensyn til udviklingen på brugttøjsmarkedet.
På baggrund af de gennemførte besparelser og styrkelse af foreningens
økonomiske situation er det imidlertid foreningens vurdering, at det vil være muligt
at fortsætte tøjindsamlingsvirksomheden og foreningens øvrige drift i 2021 og
fremover.
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Ansvarlighed og gennemsigtighed

ANSVARLIGHED OG
GENNEMSIGTIGHED
UFF-Humana er en dansk forening, som følger danske standarder for procedurer og
interne kontroller. Vores regnskaber revideres af en Statsautoriseret revisor fra firmaet Aaen & Co. i henhold til dansk lovgivning og efter de nationale standarder for revision.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed. UFF-Humanas ledelse har det daglige ansvar og bestyrelsen det overordnede ansvar. Bestyrelsesmedlemmerne bliver
valgt på generalforsamlingen og bidrager hver især med viden og kompetence til
udviklingen af UFF-Humana og vores indsats for nogle af verdens mest sårbare
mennesker.
Som forening er vi primært ansvarlig for flg. tre grupper:
• Vores medarbejdere, som tilsammen varetager tøjindsamling, miljø- og informationsarbejde, partnerskabsarbejde samt administrativt arbejde i Danmark.
• Vores partnere, som arbejder i udfordrende regioner i Afrika, samt
• De mennesker, som vi når gennem vores arbejde i Danmark og i vores programmer i Afrika.
Gennem revision og rapportering af alle aktiviteter, sikrer vi ansvarlighed i foreningens arbejde.
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www.uff.dk

info@uff.dk
Facebook: UFF-Humana
YouTube: UFF-Humana

Adresse:
Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup, Danmark
Tlf. til leder: 23344298 - Tlf. til tøjindsamling: 23656730
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