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TAK FOR STØTTEN 
 
En stor tak til alle jer, som støtter vores arbejde: tøjgivere, samarbejdspartnere, med-
lemmer, frivillige og ansatte. Med denne aktivitetsrapport ønsker vi i UFF-Humana at 
give jer et indblik i foreningens aktiviteter og resultater i 2019 og lidt ind i 2020. 
I UFF-Humana har vi 2 indtægtsskabende aktiviteter, tøjindsamling og pengeindsam-
ling til bl.a. HOPE kampagnen. Vi søger om oplysningsmidler, projektmidler og pen-
ge til nødhjælp fra Civilsamfund i Udvikling (CISU). Derudover søger vi om støtte til 
fragt af skolemøbler, hospitalsudstyr m.m. fra puljen Genbrug til Syd.  
I 2019 pakkede vi 2 skibscontainere med udstyr til vores partnerorganisation DAPP 
Zimbabwe og 1 skibscontainer til vores partnerorganisation ADPP Guinea-Bissau. I 
2020 har vi i juni pakket en container til Zimbabwe og i november pakker vi en con-
tainer til Guinea-Bissau. Vores partner-organisationer sørger for, at alt udstyret bliver 
fordelt og brugt optimalt af de skoler og projekter, som modtager dette udstyr. 
I starten af 2019 ødelagde cyklonen Idai vandforsyning, huse, broer, afgrøder m.m. i 
Chimanimani-distriktet i Zimbabwe. I samarbejde med DAPP Zimbabwe søgte vi om 
midler fra Udenrigsministeriets DERF pulje (Danish Emergency Relief Fund) som 
administreres af CISU. Vi modtog godt 660.000 kr. til at hjælpe mennesker, der var 
ramt af cyklonen. I løbet af 4 måneders indsats sikrede DAPP forsyning af rent vand, 
toilet- og vaskefaciliteter samt uddeling af nødhjælp til mennesker i 2 af de berørte 
områder.  
I sommeren 2019 havde jeg den store glæde at besøge projekter i Zimbabwe. Det 
var som altid en stor fornøjelse at møde de engagerede lærere og elever på samar-
bejdsskoler og projekter. Især er det godt at se og mærke, hvor kendt og respekteret 
DAPPs arbejde er blandt samarbejdspartnere og lokalbefolkningen. I løbet af min 
rejse blev det også til et besøg til DAPPs nødhjælpsindsats i Chimanimani, også her 
var det dejligt at møde DAPPs engagerede projektarbejdere i området. 
Fra UFF-Humanas tøjindsamling er der ikke doneret penge til projekter i Zimbabwe 
og Guinea-Bissau i 2019, som i de foregående år. Dette skyldes først og fremmest 
faldende tøjpriser. I 2019 startede vi en omfattende sparekampagne i UFF-Humana, 
og den er fortsat i 2020 og har forbed-
ret økonomien. 
På trods af udfordringerne med Covid-
19 ser 2020 ud til at blive et godt år for 
foreningen, og jeg glæder mig over, at 
vi i 2020 har videreført mange gode 
tiltag og aktiviteter fra 2019.  
 
TAK til alle jer som bakker op om    
foreningens arbejde. 

Else Hanne Henriksen,  

Daglig leder, UFF-Humana 
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og den er fortsat i 2020 og har forbed-
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FORMÅL  
 

UFF-Humanas hovedaktivitet er indsamling af og handel med brugt tøj. Med denne 
indtægtsskabende aktivitet finansierer foreningen sine 3 væsentligste formåls-
bestemte aktiviteter:  
 
Ulandshjælp. Støtte til mennesker i udviklingslande med opfyldelse af grundlæg-
gende livsbehov: fødevaresikkerhed, uddannelse og sundhed. Støtte såvel i form af 
penge som af materialer og viden. 

  
Miljøforbedring. Vi ønsker at beskytte og forbedre det naturlige miljø, først og frem-
mest gennem en mere bæredygtig praksis i tøjindsamlingen, men også ved at bi-
drage til udvikling af 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 UFF-Humana støtter. 
 
Oplysning om forholdene i udviklingslande og om miljøforhold. Hvad der virker, og 
hvad der skal ændres. UFF-Humana tager både sociale medier og mere håndgribeli-
ge oplysningsmetoder i anvendelse, men foretrækker at mennesker møder menne-
sker, f.eks. ved deltagelse i fælles aktioner sammen med Globalt Fokus, CISU, Gen-
brug til Syd og Verdens Bedste Nyheder.  
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UDVIKLING I AKTIVITETER OG 
ØKONOMISKE FORHOLD  

I 2019 indsamlede UFF-Humana 2.548 tons brugt tøj, sko og tekstiler, en stigning 
på 334 tons fra 2018. UFF-Humana har betalt for tøj indsamlet fra Amager Ressour-
ce Center (ARC), Horsens Kommune, AVV affaldsselskab i Hjørring, Kolding Kom-
mune, Arwos affaldsselskab i Aabenraa samt Sønderborg forsyning. UFF-Humana 
betalte for i alt 44 % af den indsamlede mængde tøj i 2019. Foreningen satsede på 
at opbygge et samarbejde med disse kommuner og forsyningsselskaber, til fordel 
for dem og for UFF-Humana. Sådan blev det desværre ikke. UFF-Humana måtte 
opsige en del af aftalerne pga. for dårlig kvalitet af tøjet og deraf afsætningsvanske-
ligheder og meget lave salgspriser.  

UFF-Humanas tøjindsamling har i 2019 isoleret set skabt et økonomisk overskud, 
men fordi vi havde udgifter til miljøarbejde, oplysning og generel administration, hav-
de vi ikke midler, der kunne doneres til projekter i Zimbabwe og Guinea-Bissau, så-
dan som vi har gjort i de foregående år. Dette skyldes et for højt udgiftsniveau, især 
til køb af tøj, samt de faldende tøjpriser.  

I 2019 gik UFF-Humana på slankekur. Der var masser af brugt tøj på markedet, kva-
liteten faldt og med kvaliteten faldt også prisen. UFF-Humana var som mange andre 
tøjindsamlere nødt til at gøre mere for mindre. Vi iværksatte derfor en række bespa-
relser og effektiviseringer og nedlagde et lager, og i begyndelsen af 2020 var UFF-
Humana økonomisk i bedre form.  

Første kvartal 2020 gik godt og gav overskud. 
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INDTÆGTSSKABENDE  
AKTIVITETER OG  
GENNEMFØRTE  
INDSAMLINGER 

 

Indtægtsskabende aktiviteter 

UFF-Humana har 2 indtægtsskabende aktiviteter, tøjindsamlingen og HOPE kam-
pagnen, og har herudover indtægter fra CISUs oplysningspuljer, puljen Genbrug til 
Syd og flg. CISU-puljer: Civilsamfundspuljen og Nødhjælpspuljen DERF (Danish 
Emergency Relief Fund) samt medlemskontingenter. I 2019 var de samlede ind-
tægter i alt 10.260.781 kr., men da udgifterne var større, blev resultatet et regn-
skabsmæssigt underskud på i alt 175.380 kr.  

 

Gennemførte indsamlinger 

Indsamlingskampagnen til HOPE projektet i Zimbabwe, resulterede i 72.748 kr. til 
bekæmpelse HIV/AIDS. Et resultat opnået gennem salg af HOPE avisen gennem-
ført af frivillige samt gennem gavebidrag fra mange af foreningens venner og med-
lemmer. Denne kampagne er godkendt af Indsamlingsnævnet, og foreningen af-
lægger separat regnskab herfor. 
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Containere med udstyr til ADPP Guinea-Bissau og DAPP Zimbabwe 
 
ADPP i Guinea-Bissau modtog i foråret 2019 en sending skolemøbler, hospitalsud-
styr, computere og cykler. DAPP i Zimbabwe modtog ligeledes to containere med 
udstyr fra UFF-Humana i juli 2019.  
 
I august 2019 søgte UFF-Humana igen om 2 containere med udstyr til Guinea-
Bissau og fik bevilget den ene container. Containeren ankom til Guinea-Bissau i fe-
bruar 2020. UFF-Humana fik i alt bevilget 107.070 kr. til indsamling, fragt, import og 
udkørsel af udstyret m.m. 

 

Partnerskabsrejse til Zimbabwe 

I juni måned rejste foreningens daglige leder Else Hanne Henriksen til Zimbabwe 
sammen med foreningens informationsmedarbejder Greta Simonaviciute og lagerar-
bejder Anastasijs Gabranov. Sammen besøgte de projekter, institutioner og lokale 
skoler, som UFF-Humana støtter gennem sendingerne fra Genbrug til Syd. Ansatte, 
frivillige og studerende på projekterne blev interviewet. HOPE projektets aktiviteter 
blev filmet til små videoer om arbejdet i HOPE Bindura. Greta og Else Hannes rejse 
var støttet gennem midler fra Genbrug til Syd til projektrejse og oplysningsarbejde. 

7 

 

 

 

7 

 
Containere med udstyr til ADPP Guinea-Bissau og DAPP Zimbabwe 
 
ADPP i Guinea-Bissau modtog i foråret 2019 en sending skolemøbler, hospitalsud-
styr, computere og cykler. DAPP i Zimbabwe modtog ligeledes to containere med 
udstyr fra UFF-Humana i juli 2019.  
 
I august 2019 søgte UFF-Humana igen om 2 containere med udstyr til Guinea-
Bissau og fik bevilget den ene container. Containeren ankom til Guinea-Bissau i fe-
bruar 2020. UFF-Humana fik i alt bevilget 107.070 kr. til indsamling, fragt, import og 
udkørsel af udstyret m.m. 

 

Partnerskabsrejse til Zimbabwe 

I juni måned rejste foreningens daglige leder Else Hanne Henriksen til Zimbabwe 
sammen med foreningens informationsmedarbejder Greta Simonaviciute og lagerar-
bejder Anastasijs Gabranov. Sammen besøgte de projekter, institutioner og lokale 
skoler, som UFF-Humana støtter gennem sendingerne fra Genbrug til Syd. Ansatte, 
frivillige og studerende på projekterne blev interviewet. HOPE projektets aktiviteter 
blev filmet til små videoer om arbejdet i HOPE Bindura. Greta og Else Hannes rejse 
var støttet gennem midler fra Genbrug til Syd til projektrejse og oplysningsarbejde. 

7 

 

 

 

7 

 
Containere med udstyr til ADPP Guinea-Bissau og DAPP Zimbabwe 
 
ADPP i Guinea-Bissau modtog i foråret 2019 en sending skolemøbler, hospitalsud-
styr, computere og cykler. DAPP i Zimbabwe modtog ligeledes to containere med 
udstyr fra UFF-Humana i juli 2019.  
 
I august 2019 søgte UFF-Humana igen om 2 containere med udstyr til Guinea-
Bissau og fik bevilget den ene container. Containeren ankom til Guinea-Bissau i fe-
bruar 2020. UFF-Humana fik i alt bevilget 107.070 kr. til indsamling, fragt, import og 
udkørsel af udstyret m.m. 

 

Partnerskabsrejse til Zimbabwe 

I juni måned rejste foreningens daglige leder Else Hanne Henriksen til Zimbabwe 
sammen med foreningens informationsmedarbejder Greta Simonaviciute og lagerar-
bejder Anastasijs Gabranov. Sammen besøgte de projekter, institutioner og lokale 
skoler, som UFF-Humana støtter gennem sendingerne fra Genbrug til Syd. Ansatte, 
frivillige og studerende på projekterne blev interviewet. HOPE projektets aktiviteter 
blev filmet til små videoer om arbejdet i HOPE Bindura. Greta og Else Hannes rejse 
var støttet gennem midler fra Genbrug til Syd til projektrejse og oplysningsarbejde. 

7 

 

 

 

7 

 
Containere med udstyr til ADPP Guinea-Bissau og DAPP Zimbabwe 
 
ADPP i Guinea-Bissau modtog i foråret 2019 en sending skolemøbler, hospitalsud-
styr, computere og cykler. DAPP i Zimbabwe modtog ligeledes to containere med 
udstyr fra UFF-Humana i juli 2019.  
 
I august 2019 søgte UFF-Humana igen om 2 containere med udstyr til Guinea-
Bissau og fik bevilget den ene container. Containeren ankom til Guinea-Bissau i fe-
bruar 2020. UFF-Humana fik i alt bevilget 107.070 kr. til indsamling, fragt, import og 
udkørsel af udstyret m.m. 

 

Partnerskabsrejse til Zimbabwe 

I juni måned rejste foreningens daglige leder Else Hanne Henriksen til Zimbabwe 
sammen med foreningens informationsmedarbejder Greta Simonaviciute og lagerar-
bejder Anastasijs Gabranov. Sammen besøgte de projekter, institutioner og lokale 
skoler, som UFF-Humana støtter gennem sendingerne fra Genbrug til Syd. Ansatte, 
frivillige og studerende på projekterne blev interviewet. HOPE projektets aktiviteter 
blev filmet til små videoer om arbejdet i HOPE Bindura. Greta og Else Hannes rejse 
var støttet gennem midler fra Genbrug til Syd til projektrejse og oplysningsarbejde. 

7 

 

 

 

7 

 
Containere med udstyr til ADPP Guinea-Bissau og DAPP Zimbabwe 
 
ADPP i Guinea-Bissau modtog i foråret 2019 en sending skolemøbler, hospitalsud-
styr, computere og cykler. DAPP i Zimbabwe modtog ligeledes to containere med 
udstyr fra UFF-Humana i juli 2019.  
 
I august 2019 søgte UFF-Humana igen om 2 containere med udstyr til Guinea-
Bissau og fik bevilget den ene container. Containeren ankom til Guinea-Bissau i fe-
bruar 2020. UFF-Humana fik i alt bevilget 107.070 kr. til indsamling, fragt, import og 
udkørsel af udstyret m.m. 

 

Partnerskabsrejse til Zimbabwe 

I juni måned rejste foreningens daglige leder Else Hanne Henriksen til Zimbabwe 
sammen med foreningens informationsmedarbejder Greta Simonaviciute og lagerar-
bejder Anastasijs Gabranov. Sammen besøgte de projekter, institutioner og lokale 
skoler, som UFF-Humana støtter gennem sendingerne fra Genbrug til Syd. Ansatte, 
frivillige og studerende på projekterne blev interviewet. HOPE projektets aktiviteter 
blev filmet til små videoer om arbejdet i HOPE Bindura. Greta og Else Hannes rejse 
var støttet gennem midler fra Genbrug til Syd til projektrejse og oplysningsarbejde. 

7 

 

 

 

7 

 
Containere med udstyr til ADPP Guinea-Bissau og DAPP Zimbabwe 
 
ADPP i Guinea-Bissau modtog i foråret 2019 en sending skolemøbler, hospitalsud-
styr, computere og cykler. DAPP i Zimbabwe modtog ligeledes to containere med 
udstyr fra UFF-Humana i juli 2019.  
 
I august 2019 søgte UFF-Humana igen om 2 containere med udstyr til Guinea-
Bissau og fik bevilget den ene container. Containeren ankom til Guinea-Bissau i fe-
bruar 2020. UFF-Humana fik i alt bevilget 107.070 kr. til indsamling, fragt, import og 
udkørsel af udstyret m.m. 

 

Partnerskabsrejse til Zimbabwe 

I juni måned rejste foreningens daglige leder Else Hanne Henriksen til Zimbabwe 
sammen med foreningens informationsmedarbejder Greta Simonaviciute og lagerar-
bejder Anastasijs Gabranov. Sammen besøgte de projekter, institutioner og lokale 
skoler, som UFF-Humana støtter gennem sendingerne fra Genbrug til Syd. Ansatte, 
frivillige og studerende på projekterne blev interviewet. HOPE projektets aktiviteter 
blev filmet til små videoer om arbejdet i HOPE Bindura. Greta og Else Hannes rejse 
var støttet gennem midler fra Genbrug til Syd til projektrejse og oplysningsarbejde. 

7 

 

 

 

7 

 
Containere med udstyr til ADPP Guinea-Bissau og DAPP Zimbabwe 
 
ADPP i Guinea-Bissau modtog i foråret 2019 en sending skolemøbler, hospitalsud-
styr, computere og cykler. DAPP i Zimbabwe modtog ligeledes to containere med 
udstyr fra UFF-Humana i juli 2019.  
 
I august 2019 søgte UFF-Humana igen om 2 containere med udstyr til Guinea-
Bissau og fik bevilget den ene container. Containeren ankom til Guinea-Bissau i fe-
bruar 2020. UFF-Humana fik i alt bevilget 107.070 kr. til indsamling, fragt, import og 
udkørsel af udstyret m.m. 

 

Partnerskabsrejse til Zimbabwe 

I juni måned rejste foreningens daglige leder Else Hanne Henriksen til Zimbabwe 
sammen med foreningens informationsmedarbejder Greta Simonaviciute og lagerar-
bejder Anastasijs Gabranov. Sammen besøgte de projekter, institutioner og lokale 
skoler, som UFF-Humana støtter gennem sendingerne fra Genbrug til Syd. Ansatte, 
frivillige og studerende på projekterne blev interviewet. HOPE projektets aktiviteter 
blev filmet til små videoer om arbejdet i HOPE Bindura. Greta og Else Hannes rejse 
var støttet gennem midler fra Genbrug til Syd til projektrejse og oplysningsarbejde. 

7 

 

 

 

7 

 
Containere med udstyr til ADPP Guinea-Bissau og DAPP Zimbabwe 
 
ADPP i Guinea-Bissau modtog i foråret 2019 en sending skolemøbler, hospitalsud-
styr, computere og cykler. DAPP i Zimbabwe modtog ligeledes to containere med 
udstyr fra UFF-Humana i juli 2019.  
 
I august 2019 søgte UFF-Humana igen om 2 containere med udstyr til Guinea-
Bissau og fik bevilget den ene container. Containeren ankom til Guinea-Bissau i fe-
bruar 2020. UFF-Humana fik i alt bevilget 107.070 kr. til indsamling, fragt, import og 
udkørsel af udstyret m.m. 

 

Partnerskabsrejse til Zimbabwe 

I juni måned rejste foreningens daglige leder Else Hanne Henriksen til Zimbabwe 
sammen med foreningens informationsmedarbejder Greta Simonaviciute og lagerar-
bejder Anastasijs Gabranov. Sammen besøgte de projekter, institutioner og lokale 
skoler, som UFF-Humana støtter gennem sendingerne fra Genbrug til Syd. Ansatte, 
frivillige og studerende på projekterne blev interviewet. HOPE projektets aktiviteter 
blev filmet til små videoer om arbejdet i HOPE Bindura. Greta og Else Hannes rejse 
var støttet gennem midler fra Genbrug til Syd til projektrejse og oplysningsarbejde. 

7 

 

 

 

7 

 
Containere med udstyr til ADPP Guinea-Bissau og DAPP Zimbabwe 
 
ADPP i Guinea-Bissau modtog i foråret 2019 en sending skolemøbler, hospitalsud-
styr, computere og cykler. DAPP i Zimbabwe modtog ligeledes to containere med 
udstyr fra UFF-Humana i juli 2019.  
 
I august 2019 søgte UFF-Humana igen om 2 containere med udstyr til Guinea-
Bissau og fik bevilget den ene container. Containeren ankom til Guinea-Bissau i fe-
bruar 2020. UFF-Humana fik i alt bevilget 107.070 kr. til indsamling, fragt, import og 
udkørsel af udstyret m.m. 

 

Partnerskabsrejse til Zimbabwe 

I juni måned rejste foreningens daglige leder Else Hanne Henriksen til Zimbabwe 
sammen med foreningens informationsmedarbejder Greta Simonaviciute og lagerar-
bejder Anastasijs Gabranov. Sammen besøgte de projekter, institutioner og lokale 
skoler, som UFF-Humana støtter gennem sendingerne fra Genbrug til Syd. Ansatte, 
frivillige og studerende på projekterne blev interviewet. HOPE projektets aktiviteter 
blev filmet til små videoer om arbejdet i HOPE Bindura. Greta og Else Hannes rejse 
var støttet gennem midler fra Genbrug til Syd til projektrejse og oplysningsarbejde. 

7 



 

 6 

BEVILLINGER FRA  
UDENRIGSMINISTERIETS  
NØDHJÆLPSPULJE DERF  
 
Udenrigsministeriet har oprettet nødhjælpspuljen DERF – en fond, hvor mindre 
civilsamfundsorganisationer kan søge om midler til hurtig og fleksibel støtte i til-
fælde 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.  
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UFF-Humana reagerede på opfordringen “Humanitarian Intervention to Cyclone Idai 
in Zimbabwe”, og fik en bevilling på USD 100.000 til at hjælpe mennesker, der var 
ramt af cyklonen Idai i Chimanimani i det østlige Zimbabwe. Med bevillingen kunne 
UFF-Humanas partnerorganisation, DAPP Zimbabwe, gennemføre 4 måneders ar-
bejde med at genetablere forsyning af rent vand, bygge hygiejniske toilet- og vaske-
faciliteter og dele nødhjælpspakker med mad ud. Indsatsen foregik fra maj til august. 
UFF-Humanas daglige leder, Else Hanne Henriksen besøgte Chimanimani og mødte 
både projektansatte, familier, lærere og elever, som er berørt af cyklonens ødelæg-
gelser af huse, afgrøder, skoler m.m. Godkendelsen af ansøgningen betyder, at UFF
-Humana og DAPP Zimbabwe nu er godkendt til at udføre nødhjælpsarbejde og 
modtage offentlige bevillinger til dette.  
 
UFF-Humana søgte og fik yderligere en bevilling fra DERF i december 2019. Over-
skriften er ”Early Action”, og formålet er at hjælpe mennesker, der blev påvirket af 
cyklonen Idai, med at øge fødevare-sikkerheden. Projektet går ud på at genoprette 
køkkenhaver for 500 familier og undervise i bedre dyrkningsmetoder. Bevillingen var 
på 500.000 kr. DAPP Zimbabwe har gennemført projektet, som snart bliver afsluttet. 
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TØJINDSAMLING 
 

UFF-Humana har som sit formål at passe godt på vores naturlige miljø og bidrager 
derfor til udveksling af erfaringer og viden, der fremmer bæredygtig udvikling. For-
eningen arbejder for dette formål på flere måder. Grundlaget for denne indsats er 
indsamling af tørt og rent tøj, sko og tekstiler til genbrug. 

UFF-Humanas tøjindsamling foregår først og fremmest med containere, som er op-
stillet på genbrugspladser, ved forretninger og sammen med andre containere til ind-
samling af f.eks. papir og glas. Vi frasorterer åbenlyst affald i forbindelse med ind-
samlingen og pakker den anvendelige del i store sække til eksport. Vi sælger tøjet til 
sorteringscentraler i Europa, hvor professionelt personale sorterer tøjet ud i over 
hundrede kategorier til genbrugsbutikker i Europa, markedspladser i Afrika og lokale 
genanvendelsesproduktioner. I alle led i processen skaber tøjet arbejdspladser og 
indtægter. Især i Afrika er der hårdt brug for begge dele.  
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Konsulentfirmaet Mepex Consult AS kontrollerer mængder og kvaliteter af det tøj, som 

UFF-Humana indsamler, langs hele ”tøjets vej”, fra tøjindsamlingscontainerne i Dan-

mark til den endelige destination på en afrikansk markedsplads. Denne kontrol danner 

grundlag for en række rapporter til kommuner og virksomheder, som er interesserede i 

detaljerne i tøjindsamlingen. UFF-Humana offentliggør sammenfattende årlige rappor-

ter fra konsulentfirmaet på sin hjemmeside, så alle har adgang til indsamlingsresulta-

terne. 

UFF-Humana er registreret hos Energistyrelsen som indsamlingsvirksomhed for af-

faldsfraktionen tøj og sko. På baggrund af kontrolrapporten 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 Res-

sourcer), dels for at holde sig opdateret med hensyn til ny viden og lovgivning på teks-

tilområdet, dels for at bidrage til vidensdeling og netværkssamarbejde på genbrugs- og 

affaldsbehandlingsområdet. 

UFF-Humanas formål, ulandshjælp, er af-

gørende for den måde, hvorpå vi behandler 

det indsamlede tøj: genbrug / tøjet brugt 

som tøj har vores største opmærksomhed. 

Denne praksis forholder sig til affaldshierar-

kiets højeste prioritet. På baggrund af vo-

res internationale virkefelt opnår vi en me-

get høj genbrugsprocent. Ved at arbejde 

internationalt kan vi hjælpe på mange for-

skellige steder i Verden med mange for-

skellige kategorier af tøj. 
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MILJØFORBEDRING 
Tøjindsamlingen er en miljøforbed-

ringsindsats i sin egen ret. Hvert 

stykke tøj, der indsamles og bruges 

igen i stedet for at blive smidt ud, 

repræsenterer en besparelse af res-

sourcer, en miljøforbedring. 

Ifølge Forbrugerrådets blad TÆNK 

(nov. 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 2019, erstatte-

de produktion af en tilsvarende 

mængde nyt tøj, svarer det til en be-

sparelse på over 1274 tons kemikali-

er og 446 millioner liter vand.  

 

Miljøvurdering ved indsamling, genanvendelse og bortskaffelse 

af tøj og tekstilaffald 

I 2019 afsluttede vi erhvervs PhD projektet ”Miljøvurdering ved indsamling, genan-

vendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald”, som vi påbegyndte i 2015. Nynne 

Nørup gennemførte PhD’en i samarbejde med UFF-Humana og DTU, Danmarks 

Tekniske Universitet. Ét af projektets mål var at give indsigt i og dokumentation om 

miljøeffekten af genbrug af tekstiler. De konkrete resultater af projektet er blandt an-

det en serie videnskabelige artikler, som bliver studeret og anvendt af forskere og 

professionelle inden for miljø, affald og tekstilområdet. 

Artiklerne er 

• Udvikling og afprøvning af en sorterings- og kvalitetsvurderingsmetode for       

tekstilaffald  

• Mængden og kvaliteten af beklædning og husholdningstekstiler i det danske   

husholdningsaffald  

• Evaluering af en europæisk tøjsorteringscentral: massestrømsanalyse og        

livscyklusundersøgelse  

• Erstatningsgrader for brugt tøj og husholdningstekstiler - en undersøgelse i      

Malawi, Mozambique og Angola. 
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MILJØFORBEDRING 
Tøjindsamlingen er en miljøforbed-

ringsindsats i sin egen ret. Hvert 

stykke tøj, der indsamles og bruges 

igen i stedet for at blive smidt ud, 

repræsenterer en besparelse af res-

sourcer, en miljøforbedring. 

Ifølge Forbrugerrådets blad TÆNK 

(nov. 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 2019, erstatte-
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sparelse på over 1274 tons kemikali-

er og 446 millioner liter vand.  
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Undersøgelse af potentialet for indsamling af tekstiler fra genbrugspladser 

Med udgangspunkt i den metode til kvalitetsvurdering af tekstiler, som blev udviklet i 

forbindelse med PhD projektet, startede UFF-Humana i 2019 en undersøgelse af 

indsamlingspotentialet for tekstiler fra genbrugspladser. Undersøgelsens hoved-

spørgsmål var, hvordan genbrugspladsers struktur og deres information om håndte-

ring af materialer påvirker kvaliteten af tekstiler, som bortskaffes på pladserne. 

Der blev fundet sammenhæng mellem affaldsvirksomhedernes informationsniveau 

og kvaliteten af de tekstiler, som folk leverer til genbrugspladserne. Folk er gode til at 

følge de instruktioner, de får. Når affaldsvirksomhederne efterspørger affald, får de 

affald. Når de efterspørger genbrug, får de noget bedre. Bedre information resulterer 

i en bedre kvalitet. 

Klimaplan for en grøn affaldssektor og  

cirkulær økonomi 

I juni 2020 vedtog regeringen med stor opbak-

ning ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cir-

kulær økonomi”. En del af planen gælder strøm-

lining af affaldsindsamling og -sortering. Der er 

defineret 10 affaldskategorier, som skal indsam-

les for alle husstande over hele landet. Tekstiler 

er én af dem. Klimaplanen forventes derfor at få 

store konsekvenser for UFF-Humana og de an-

dre tøjindsamlere. Et af hovedspørgsmålene er, 

hvordan man kan sikre god sortering af tekstiler-

ne, så genbrugeligt tøj faktisk bliver genbrugt og 

ikke forurenes med / ødelægges af affald og hel-

ler ikke bortkastes sammen med affald. UFF-

Humana er med til at finde svar. 
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OPLYSNING 
Til oplysning om ulandshjælp og miljø er der i 2019 anvendt 548.691 kr. 
 
Folkemødet på Bornholm  

I juni måned 2019 deltog UFF-Humana for anden gang i Folkemødet på Bornholm 
med 3 personer. 

Vi var tilmeldt Folkemødet sammen med CISU og gennemførte et annonceret 
event på foreningen Levende Havs båd. Titlen på vores events var: Hvordan afri-
kanske småbønder tilpasser sig klimaforandringerne. Vi havde lavet en fotoudstil-
ling, holdt foredrag, delte aviser ud, samt havde roll-ups med om Farmers Club 
projektet i Guinea-Bissau. 

Rapporter til containerværter 

Kommuner, som er værter for vores indsamlingscontainere, har fået rapporter over 
resultaterne fra netop ”deres” containere. Dette har givet positive tilbagemeldinger 
fra en del kommuner. 

Arrangementer på foreningens kontor i Havdrup 
 
I løbet af 2019 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 Oplysnings-
arbejde. 
I september og december 2019 blev der afholdt åbent-hus-arrangementer for med-
lemmer og samarbejdspartnere. 
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HOPE-avis om unge frivillige i Zimbabwe 
 
I 2019 udgav UFF-Humana HOPE-avis nr. 34, der bl.a. handler om de unge frivillige 
i HOPE, der arbejder i forhold til FNs 17 verdensmål om bæredygtig udvikling. Avi-
sen bliver solgt for at skaffe penge til HOPEs arbejde med at oplyse om og bekæm-
pe HIV/AIDS og følgerne af epidemien i Zimbabwe. 
 

Verdens Bedste Nyheder 

UFF-Humana deltog for 10. gang i kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder”. 
Frivillige mobiliseret af UFF-Humana uddelte i september 2019 Verdens Bed-
ste Nyheder avisen i 8 byer i Danmark. Kampagnen oplyser om, hvordan det 
går med at opfylde FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Ved uddelingen 
på Køge Station deltog vores 2 gæster fra Zimbabwe, Ross og Tatenda. 

I løbet af 2019 har foreningen udgivet 2 nyhedsbreve på dansk og på engelsk om 
foreningens aktiviteter. De er sendt ud til foreningens godt 320 medlemmer og delt 
ud til foreningens samarbejdspartnere. Derudover er der lavet roll-ups om forenin-
gens arbejde og informeret om foreningens aktiviteter på Facebook og hjemmeside. 
I efteråret 2019 udgav UFF-Humana årsrapporten for 2018, som er et lille hæf-
te med tekst og foto om foreningens aktiviteter i 2018. 
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Bevilling fra CISU til EU projektet: Frame, Voice, Report (FVR) 
 
Oplysningsprojektet "Mød unge brobyggere fra Zimbabwe, der arbejder med Ver-
densmålene” blev bevilget af CISU i 2019. Bevillingen på 60.000 kr. blev brugt til at 
invitere 2 unge fra Zimbabwe, Ross og Tatenda, til Danmark i efteråret 2019. Ross 
og Tatenda holdt foredrag og workshops på flere uddannelsesinstitutioner og hos 
UFF-Humana.    
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og Tatenda holdt foredrag og workshops på flere uddannelsesinstitutioner og hos 
UFF-Humana.    
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I andet halvår af 2019 var UFF-Humana i gang med at reducere udgifter og iværk-
sætte forskellige effektiviseringer, begge dele med henblik på at slanke virksomheds-
driften og gøre organisationen økonomisk mere rentabel. I begyndelsen af 2020 var 
UFF-Humana i 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 pro-
duktionen, og uden afsætning til sorteringscentralerne var mange tøjindsamlere nødt 
til at indskrænke eller stoppe indsamlingen. I UFF-Humana havde vi ikke valget at 
stoppe vores indsamling, da en meget stor andel af vores tøj indsamles hos boligfor-
eninger, forsyningsvirksomheder og kommuner, som forventer vores service. Hvor 
UFF-Humana på den ene side er nødt til at fortsætte med at samle ind, har vi på den 
anden side stærkt reducerede muligheder for at sælge tøjet. 
 
Sommeren og efteråret 2020 har været en blanding af forsigtige åbninger og nye op-
bremsninger i mange aktiviteter i Danmark, og med et lignende mønster i andre lan-
de i Europa. Selve indsamlingen af tøj er ikke faldet. Det virker tværtimod som om, at 
mange har benyttet de påtvungne ophold i hjemmene i foråret til at rydde ud i deres 
garderobe og aflevere mere tøj i tøjcontainere end sædvanligt.  
Da afsætningsmulighederne – og priserne – var dårlige i mange måneder, hobede 
tøjet sig op, vores lagre blev fyldt til bristepunktet, og vi blev nødt til at leje et midlerti-
digt ekstralager. Omsider lettede situationen i august, det blev igen muligt at sælge – 
omend til lavere priser. I oktober var situationen vendt, sådan at vi knapt nok kunne 
følge med efterspørgslen.  
 
Vi har i løbet af 2020 også fortsat 
vores arbejde med at effektivisere 
indsamlingsarbejdet. Vi har inddraget 
en række containere, der var uren-
table på grund af lange kørselsveje 
eller få indsamlede kg, vi har fortsat 
forbedret kørselsplanlægningen, og vi 
har fået nye - og for os bedre - aftaler 
med nogle af genbrugspladserne. 
Som det fremgår af andre afsnit af 
denne rapport, fortsætter vi med at 
gennemføre de projekter, som vi har 
fået bevillinger til. 
Det er derfor vores forventning at 
2020 ender med et positivt regn-
skabsresultat, sådan at vi igen kan 
donere penge til ulandshjælp fra tøj-
indsamlingen, og i øvrigt fortsætte 
vores aktiviteter. 
  

FORVENTNINGER TIL  

RESULTATERNE FOR 2020 
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eninger, forsyningsvirksomheder og kommuner, som forventer vores service. Hvor 
UFF-Humana på den ene side er nødt til at fortsætte med at samle ind, har vi på den 
anden side stærkt reducerede muligheder for at sælge tøjet. 
 
Sommeren og efteråret 2020 har været en blanding af forsigtige åbninger og nye op-
bremsninger i mange aktiviteter i Danmark, og med et lignende mønster i andre lan-
de i Europa. Selve indsamlingen af tøj er ikke faldet. Det virker tværtimod som om, at 
mange har benyttet de påtvungne ophold i hjemmene i foråret til at rydde ud i deres 
garderobe og aflevere mere tøj i tøjcontainere end sædvanligt.  
Da afsætningsmulighederne – og priserne – var dårlige i mange måneder, hobede 
tøjet sig op, vores lagre blev fyldt til bristepunktet, og vi blev nødt til at leje et midlerti-
digt ekstralager. Omsider lettede situationen i august, det blev igen muligt at sælge – 
omend til lavere priser. I oktober var situationen vendt, sådan at vi knapt nok kunne 
følge med efterspørgslen.  
 
Vi har i løbet af 2020 også fortsat 
vores arbejde med at effektivisere 
indsamlingsarbejdet. Vi har inddraget 
en række containere, der var uren-
table på grund af lange kørselsveje 
eller få indsamlede kg, vi har fortsat 
forbedret kørselsplanlægningen, og vi 
har fået nye - og for os bedre - aftaler 
med nogle af genbrugspladserne. 
Som det fremgår af andre afsnit af 
denne rapport, fortsætter vi med at 
gennemføre de projekter, som vi har 
fået bevillinger til. 
Det er derfor vores forventning at 
2020 ender med et positivt regn-
skabsresultat, sådan at vi igen kan 
donere penge til ulandshjælp fra tøj-
indsamlingen, og i øvrigt fortsætte 
vores aktiviteter. 
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