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1. UFF-Humanas opstart og formål 

Foreningen Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People (UFF-Humana) blev startet i 

1977 af tidligere deltagere fra Den Rejsende Højskole. Foreningens formål er at støtte menne-

sker i fattige lande med opfyldelse af grundlæggende behov såsom mad, tøj, bolig, opbygningen 

af skoler, moderne undervisning og forbedring af hygiejne og sundhedsforhold. Foreningen støt-

ter bestræbelser på at opnå langsigtet, bæredygtig og miljøvenlig udvikling. I begyndelsen starte-

de UFF hjælp-til-selvhjælp-projekter i Frontlinie- staterne for at støtte dem i kampen mod apart-

heid i Sydafrika. Da Zimbabwe blev frit i april 1980, oprettede UFF-Humana et delegationshold 

på 60 solidaritetsarbejdere, som tog til Zimbabwe for at bygge Chindundumaskolen, en kostskole 

for de børn, der vendte tilbage til Zimbabwe fra flygtningelejre i Mocambique. Skolen fik bl.a. til-

skud fra Danida, Sida og Norad. Delegationsholdet blev starten på højskolehold for solidaritetsar-

bejdere, som tog til Afrika for at arbejde på fra-folk-til-folk-projekter i det sydlige Afrika. 

 

UFF-Humana har hele tiden holdt fast i at yde støtte til mennesker i det sydlige Afrika. Siden år 

2000 har UFF-Humanas fokusområde været at bekæmpe AIDS-epidemien i det sydlige Afrika, 

da denne epidemi truer hele udviklingen i regionen. Foreningens mange frivillige har samlet pen-

ge ind til AIDS-bekæmpelse ved at sælge TCE og HOPE-avisen (TCE = Total Control with the 

Epidemic) til mennesker i Danmark. Indsamlingen har givet 400-800.000 kr. årligt til oplysnings-

kampagner, testning, rådgivning m.m. i 9 områder i Zimbabwe. 

 

I perioden fra 2008 til 2013 har UFF-

Humana haft 4 CISU-støttede projekter 

(CISU = Civil Samfund i Udvikling), 3 i Zim-

babwe og 1 i Guinea-Bissau. 

 

Foreningens aktiviteter omfatter indsamling 

af brugt tøj til genbrug. Udover at være en 

ressourcebesparende aktivitet i sin egen ret, 

finansierer tøjindsamlingen udviklingsprojek-

ter. 

 

UFF-Humana støtter HOPE-projekterne i Zimbabwe samt Farmers’ Club-projekter i Zim-babwe 

og Guinea-Bissau. Farmers’ Club-projekterne opbygger kapacitet hos småbønder, så de kan for-

bedre deres levevilkår og frigøre sig fra fattigdom. 



2. Indsamling af brugt tøj med tøjindsamlingscontainere 

UFF-Humana indsamler og handler med brugt tøj for at tjene penge til sit formål, nemlig at støtte 

mennesker i fattige lande. Tøjindsamlingen foregår først og fremmest med tøjind-

samlingscontainere. Ved årets start havde UFF-Humana 885 containere udplaceret, og ved årets 

slutning var der 915 containere. 

UFF-Humana indsamlede i 2015 i alt 1.696 tons tøj med containerne, en stigning på 230 tons fra 

2014. 

 

I 2015 indgik UFF-Humana aftale med butikskæden KIWI Danmark om opstilling af tøj-

indsamlingscontainere ved alle kædens butikker. Overskuddet af tøjindsamlingen fra disse con-

tainere skal gavne Farmers’ Clubs i Zimbabwe og Guinea-Bissau, da dette koncept passer godt 

til KIWIs grønne profil. 

Der blev i 2015 i alt fundet 140 nye containerpladser, heraf 60 nye ved KIWI. 30 af pladserne er 

ekspansion, de øvrige 110 containerpladser blev brugt til erstatning for mistede pladser og til ud-

skiftning af dårlige pladser. Containerne ved KIWI-butikkerne indsamlede 123 tons i 2015. 

Containerne ved KIWI butikkerne er produceret af BOEM i Polen. Ud over den meget klare KIWI-

grønne farve adskiller disse containere sig fra vores andre containere ved at være udstyret med 

et særligt sikkert indkast og ved at være produceret i en tykkere stålplade. 

UFF-Humana investerede i 104 af disse containere. Investeringen blev finansieret af Societe Ge-

nerale. 

 



3. Køb af brugt tøj  -  Samarbejde med JobCenter Horsens 

UFF-Humana er i løbet af 2015 indgået i samarbejde med Horsens kommune om køb af over-

skudstøj fra Horsens Jobcenter, der modtager alt tøj indsamlet fra Horsens genbrugsplads. Tøjet 

sorteres af folk på jobcentret, som er i aktivering. En del af det allerbedste tøj sælges i det nye 

genbrugscenter, der er tilknyttet genbrugspladsen, en aktivitet der både skaber nye arbejdsplad-

ser, gode jobtræningsmuligheder og en økonomisk indtægt. UFF-Humana køber det tøj, som 

genbrugscentret ikke kan bruge og tilfører det til vores eget system af genbrug til fordel for udvik-

lingsprojekter i Afrika. 

Vi anser samarbejdet for en win-win ordning både for os og for Horsens kommune. 

 

4. Indsamling til AIDS-bekæmpelsesprojektet HOPE i Zimbabwe 

UFF-Humanas samarbejdsskoler samlede penge ind til AIDS bekæmpelsesprojektet HOPE i 

Zimbabwe ved salg af TCE & HOPE avisen samt ved praktiske aktioner. 

HOPE arbejder med grupper af mennesker og gennemfører følgende aktiviteter : 

 Oplysning om forebyggelse af mor-til-barn smitte 

 Undervisning i hjemmepleje og bedre ernæring. Desuden etablering af køkkenhaver, hvor 

der dyrkes grøntsager som et vigtigt element i den daglige kost. 

 Støtte til børn, som har mistet en af eller begge deres forældre på grund af HIV/AIDS, og de 

voksne, som påtager sig at forsørge børnene. 

 Mobilisering til HIV test og uddeling af kondomer. 

I 2015 opnåede HOPE projekterne i Harare og Bindura i Zimbabwe følgende gode resultater : 

 602.495 kondomer blev delt ud i og omkring Harare og Bindura. 

 75.633 mennesker er blevet kontaktet med henblik på at få deres HIV-status testet 

 32.161 HIV tests er blevet udført gennem HOPE og 

 15.930 aktivister har deltaget aktivt i kampen mod AIDS sammen med HOPE. 

Indsamlingen gav i 2015 i alt 426.250 kr. til HOPE Bindura og HOPE Harare i Zimbabwe. 



5. Indsamling til kampagnen ”STOP EBOLA” i Guinea-Bissau 

Frivillige fra UFF-Humana indsamlede omkring nytår i alt 170.000 kr. til kampagnen ”STOP EBO-

LA”. Pengene er brugt til opstart af et forebyggende Ebola-korps, som startede den 12. januar 

2015 med 60 deltagere. Der er blevet gået, cyklet, kørt på motorcykel og sejlet kilometer efter ki-

lometer for at komme rundt til alle de områder, der er tættest på at blive berørt af en eventuel epi-

demi. Ebola-korpset blev udvidet med ekstra arbejdshold for at dække havne, lufthavn og græn-

seposter. 

Hermed nogle af Ebola korpsets resultater :  

 191.000 mennesker er blevet informeret om Ebola 

 900 lokale aktivister og 2.600 lokale ledere, præster m.fl. er trænet i forebyggelse af Ebola 

 21.000 elever er blevet informeret om sygdommen og hvordan man bedst kan undgå den 

 290 aktioner med 20.200 deltagere er udført  for at forbedre hygiejne. 

Ebola korpset gennemførte oplysningskampagner i perioden januar-juli 2015 i de fleste områder i 

Guinea-Bissau. 

 

 

6. Kandidat studerende ved CBS på arbejde i Guinea-Bissau 

Kandidatstuderende ved Copenhagen Business School (CBS), Lenette Nielsen, blev inviteret til 

Guinea-Bissau af ADPP Guinea-Bissau og UFF-Humana for at interviewe medlemmer af Far-

mers’ Clubs i forbindelse med sit speciale, ”Community based development interventions. The 

case of Farmers’ Clubs in Bissorã, Oio, Guinea-Bissau”. Lenettes speciale handler om udvik-

lingsprojekter inden for landbrugssektoren, og hun har i den forbindelse undersøgt et Farmers’ 

Club projekt i Bissorã-området i Guinea-Bissau i Vestafrika. Projektet blev startet i 2008 med 

støtte fra UFF-Humana gennem en bevilling fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) og fortsætter nu 

med støtte fra EU. Lenette tilbragte en uge i felten hos projektkontoret i Bissorã, hvor hun besøg-

te 6 landsbyer, der deltager i projektet, samt en skole og et forarbejdningscenter. 

Lenette gennemførte 30 interviews, hovedsaglig med bønder i projektet, da opgavens fokus er på 

modtagerne af udviklingsstøtten. Derudover talte hun med repræsentanter fra Landbrugsministe-

riet og projektmedarbejdere fra ADPP i Guinea-Bissau, som er UFF-Humanas samarbejdspart-

ner. 

 

 

7. Partnerskaber 

Genbrug til Syd (GtS) - container til ADPP Guinea-Bissau 

I foråret 2015 fik UFF-Humana bevilget en 40 fods skibscontainer fra GTS med skolemøbler til 

Farmers’ Club Guinea-Bissaus 24 landsbycentre. Fra 14. til 20. september var UFF-Humanas 

daglige leder, Else Hanne Henriksen, i Guinea-Bissau for at planlægge og være med til at uddele 

skolemøbler og andre materialer til klubberne i projektet. I december fik UFF-Humana bevilget 

yderligere køb og fragt af 2 containere til Guinea-Bissau. Bevillingen var på i alt 191.454 kr. 



Bevilling fra CISUs projektpulje 

UFF-Humana fik den 11. november bevilget 169.801 kr. fra CISUs projektpulje til et 4 måneders 

kapacitetsopbygningsprojekt med titlen “Advancing the right to quality education for all children in 

the fragile state of Guinea Bissau through a North-South partnership”. UFF-Humanas partner i 

projektet er den lokale organisation OGD (Organizaçao Guineense de Desenvolvimento), som 

har erfaring med uddannelsesprojekter. 

 

Bevilling fra CISUs oplysningspulje 

I december fik vi bevilget 25.000 kr. fra CISUs oplysningspulje til at indsamle gode fotos fra Gui-

nea-Bissau til en fotoudstilling og en avis, hvor vi med professionelle fotos og korte tekster fortæl-

ler om, hvordan ADPP arbejder i forhold til de nye Verdensmål – 2030 målene. Udstillingen skal 

ud på skoler, gymnasier, biblioteker m.m. 



8. Foreningens miljøarbejde 

Projektet ”The Nordic textile reuse and recycling commitment” 

UFF-Humana er siden 2012 gået målbevidst efter at få en væsentlig rolle i projektet "The Nordic 

textile reuse and recycling commitment", initieret af Nordisk Ministerråd. Projektet er i sin imple-

menteringsfase, hvor en certificeringsordning testes. Certificeringssystemet sikrer, at definerede 

kriterier i en standard for gennemsigtighed og miljømæssige resultater (tidligere kaldet Code of 

Conduct) for alle faser af indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse af brugte tekstiler er 

opfyldt. Én tøjindsamler fra hvert af de 3 nordiske lande Norge, Sverige og Danmark, blev valgt af 

projektledelsen til at afprøve certificering: Fretex (= Frelsens Hær) i Norge, Myrorna (= Frelsens 

Hær) i Sverige, og UFF-Humana i Danmark. I testfasen er et selvevalueringsskema grundlaget 

for forsøget. I Danmark valgte projektledelsen Bureau Veritas som vores revisor. Dette valg anty-

der, at projektledelsen tager certificeringen alvorligt. 

 

Besøg på HPP Baltic’s tøjsorteringscentral, med gæster 

UFF-Humana arbejder også med vidensdeling og udveksling af erfaringer om ”best practices” 

inden for indsamling og behandling af brugt tøj, sko og tekstiler. I denne forbindelse har UFF-

Humana arrangeret besøg på Humana Baltic’s tøjsorteringscentral i Vilnius, Litauen, med delta-

gelse af repræsentanter fra bl.a. Miljøstyrelsen, kommuner og forsyningsvirksomheder. 

 

 

 

9. Erhvervs-PhD’ens første år 

I november 2014 godkendte Styrelsen for Forskning og Innovation UFF-Humanas og DTUs an-

søgning om en erhvervs-PhD med overskriften ”Miljøvurdering af indsamling, genanvendelse og 

bortskaffelse af tøj og tekstilaffald”. Den PhD studerende er UFF-Humanas miljømedarbejder 

Nynne Nørup. 

Studiet startede den 15. januar 2015. Den primære opgave siden PhD’ens start har været at 

skaffe data til at fastslå, hvor mange tekstiler der smides ud i dagrenovationen og småt brænd-

bart på genbrugspladserne. Disse data har Nynne skaffet ved at sortere tonsvis af tekstiler, der 

er udsorteret fra husholdningsaffald fra 17 kommuner, og småt brændbart affald fra 6 kommuner 

over hele landet (blandt andet Lemvig, Esbjerg, Odense, Korsør og Gentofte). Affaldsprøverne er 

skaffet i samarbejde med Econet, en uafhængig konsulentvirksomhed, der tilbyder rådgivning in-

den for miljø med særligt fokus på affald. 

Herudover har Nynne arbejdet med at opbygge databaser og etablere netværk og kontakter til 

videre brug for PhD’en. 

Et særligt projekt i forbindelse med studiet er en ”Survey on the life-cycle of used clothes, shoes 

and home-textiles”, der skal gennemføres i 2016 i Angola, Malawi og Mozambique i samarbejde 

med Humana People to People. Nynne begyndte forberedelserne til undersøgelsen i slutningen 

af 2015. Undersøgelsen skal blandt andet dokumentere, i hvilken udstrækning det er almindelig 

praksis at købe brugt tøj, og i hvilken udstrækning genbrug erstatter indkøb af nyt tøj. 



10. Oplysningsarbejde i Danmark 

Verdens Bedste Nyheder 

UFF-Humana deltog for sjette år i træk i den landsomfattende 2015-kampagne ”Verdens Bedste 

Nyheder”. Den oplyser om FNs otte 2015-mål for reduktion af fattigdom i verden. Kampagnen går 

ud på at fortælle de gode historier fra rundt omkring i verden om og fra mennesker, som er kom-

met op over FN´s fattigdomsgrænse. Kampagnen viser, at det nytter at gøre noget, og at vi kan 

afskaffe fattigdom. Kampagnen, der er støttet af Danida, er sat i gang af Globalt Fokus, som UFF

-Humana er medlem af. Fredag den 9. september deltog hundredevis af frivillige, heraf 100 fra 

UFF-Humana, i at bringe kampagnen ud til folk i Danmark. UFF-Humana delte aviser og chokola-

de ud i 20 byer og ca. hver femte by, der deltog i kampagnen, havde en koordinator, der var mo-

biliseret af UFF-Humana. 

Humana-People-to-People-Day i Boserup 

For 6. år i træk fejrede UFF-Humana den Internationale Humana-People-to-People-Day, denne 

gang med overskriften ”Our climate - Our challenge”. Dagen satte fokus på miljøbeskyttelse, gen-

brug og genanvendelse af tøj og tekstiler. Dagen blev fejret i gode venners selskab, nemlig UFF-

Humanas ansatte sammen med nogle af alle de frivillige, som i årets løb har udført organisatio-

nens velgørende arbejde. 

I alt 60 deltagere fra 18 forskellige lande deltog i dagen, der bød på musik, taler, film, foredrag, 

god mad m.m. 

 

11. Møder og konferencer 

CISUs 20 års jubilæum 

CISUs 20 års jubilæum blev fejret ved CISUs generalforsamling i april. Søndag den 26. april af-

holdt CISU desuden et fagligt seminar om danske organisationers nye roller i udvikling. 

UFF-Humanas daglige leder Else Hanne Henriksen deltog i begge arrangementer. Som en del af 

generalforsamlingen havde CISU opfordret medlemsorganisationerne til at indsende gode fotos 

fra ulandsarbejdet i 5 forskellige temaer. UFF-Humana indsendte fotos til 3 af kategorierne. Et af 

Else Hannes fotos fra kategorien "People’s happy moments" blev nomineret og vandt i sin kate-

gori. Else Hanne fik derfor overrakt en flot statuette med titlen "Der skal folk til" udført af kunstne-

ren Jens Galschiøt. 

 

UFF-Humana indstilles til Ebola-pris 

I forbindelse med UFF-Humanas opbakning og støtte til ADPPs Ebola-korps i Guinea-Bissau og 

korpsets mange resultater, blev UFF-Humana indstillet til “EU Health Award for NGOs Fighting 

Ebola” og inviteret til konferencen "Lessons learned for public health from the Ebola outbreak in 

West Africa - how to improve preparedness and response in the EU for future outbreaks". Vi var 

indstillet til 3 awards, men fik ikke nogen af dem. 

Bestyrelsesmedlem Jesper Wohlert deltog i konferencen i Luxemborg den 12.-14. oktober. Det 

var godt, at han deltog i konferencen, da det gav mulighed for at møde engagerede mennesker 

fra mange andre organisationer. 
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-Tøj der skaber udvikling  

12. Det økonomiske resultat 

Foreningen fik først og fremmest sine indtægter fra salg af brugt tøj, i 2015 i alt 8.437.713 kr. 

Dernæst fra indsamling til TCE og HOPE samt Ebola kampagnen. Fra tipsmidlerne modtog for-

eningen 55.763 kr. til driftsudgifter og 29.137 kr. til computere til DAPP Zimbabwe og ADPP Gui-

nea-Bissau samt til tilbehør til solceller til ADPP Guinea-Bissau. 

UFF-Humana  har i 2015 doneret følgende: 

Guinea-Bissau, Stop Ebola korps 157.000 kr. 

Guinea-Bissau, Farmers' Clubs  163.926 kr. 

Zimbabwe, Farmers' Clubs  225.948 kr. 

Zimbabwe, HOPE    513.424 kr. 

Zimbabwe, Federationen     68.124 kr. 

Andet        49.815 kr. 

    Total       1.178.238 kr. 

Årsregnskabet viser et overkud på 168.597 kr. efter donationer. 

Egenkapitalen øges til 607.032 kr. pr. 31.12.2015.  


