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FORMÅL

UFF-Humanas hovedaktivitet er indsamling af og handel
med brugt tøj. Med denne indtægtsskabende aktivitet fi-
nansierer foreningen sine 3 væsentligste formålsbe-
stemte aktiviteter: 

Ulandshjælp. Støtte til mennesker i udviklingslande
med opfyldelse af grundlæggende livsbehov. Fødeva-
resikkerhed, uddannelse og sundhed. Støtte såvel i form
af penge som af materialer, service eller arbejdsindsats.  

Miljøforbedring. Vi ønsker at beskytte og forbedre det
naturlige miljø, først og fremmest gennem en mere bæ-
redygtig 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 me-
get stor miljøbelastning. Formålet afspejles også i typen
af de udviklingsprojekter, som UFF-Humana støtter.  

Oplysning om forholdene i udviklingslande og om miljø-
forhold. Hvad der virker, og hvad der skal ændres. UFF-
Humana tager både sociale medier og mere håndgribe-
lige oplysningsmetoder i anvendelse, men foretrækker at
mennesker møder mennesker, 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 ØKONOMI-

SKE FORHOLD

I 2017 indsamlede UFF-Humana 2.180 tons brugt tøj,
sko og tekstiler, en stigning på 65 tons fra 2016. Afta-
lerne fra 2016 med f.eks. Amager Ressource Center
(ARC) og Horsens Kommune indebærer nu, at UFF-
Humana betaler for tøj indsamlet herfra. UFF-Humana
betalte for i alt 35,6% af den indsamlede mængde tøj i
2017. Den generelle udvikling på markedet for brugt tøj
kendetegnes ved hårdere konkurrence fra andre ind-
samlere samt tilførsel af en større andel af tøj med en
lavere gennemsnitskvalitet. Disse forhold udfordrer såvel
UFF-Humanas indsamlingspraksis, som den pris det er
muligt at få for tøjet, når det sælges.  
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INDTÆGTS-

SKABENDE

AKTIVITETER

UFF-Humana har 2 indtægtsskabende aktiviteter, tøj-
indsamlingen og HOPE kampagnen, og har herudover
mindre indtægter fra CISUs oplysningspulje, tipsmid-
lerne og medlemskontingenter.  

I 2017 var indtægterne ved alle indtægtsskabende
aktiviteter i alt 10.457.748 kr. Resultatet af indtægts-
skabende aktiviteter var i alt 3.135.129 kr.  

HOPE indsamlingskampagnen resulterede i 159.530 kr.
til bekæmpelse HIV/AIDS i Zimbabwe. Et flot resultat
opnået gennem mindre arrangementer samt salg af
HOPE avisen gennemført af medlemmer og støtter af
HOPE projektet i Zimbabwe. 
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ULANDSHJÆLP

Det er nemt at forstå: når andre mennesker lider nød,
skal vi hjælpe. Fordi vi kan. Og fordi det er dét, menne-
sker 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. Apart-
heid 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. 

I alt 190.404 kr. er fordelt til 2 projekter i 
Guinea-Bissau:  

Farmers Clubs’ Cashew-projekt har modtaget 110.780
kr. til at arbejde med forbedret dyrkning og forarbejdning
af cashew, dels af nødderne, men også af frugten, der
presses til saft. I 2017 er der bl.a. blevet uddannet 6
medarbejdere til selvstændigt at lede plantager og forar-
bejdningsanlæg. 

ADPP Lærerseminarium har modtaget 79.624 kr. til
uddannelse af landsbylærere. På seminariet, der star-
tede i 2012, har 76 lærere gennemført den 3-årige
læreruddannelse. Alle disse lærere arbejder nu på
skoler i landområder, som har stort behov for uddan-
nede lærere. I øjeblikket er 92 elever i gang med ud-
dannelsen til landsbylærer. 

6



I alt 445.896 kr. er fordelt til 3 projekter i Zimbabwe: 

38.220 kr. til projektet TC-TB Makoni. Total kontrol med
tuberkulose (TC-TB) er et relativt nyt projekt, hvor ud-
dannede TC-TB aktivister går fra dør til dør for at finde
mennesker, der har symptomer på TC-TB eller er i risi-
kogruppen. TCTB aktivisterne tilbyder folk at blive testet
for TC-TB. Er prøven positiv, bliver hele familien testet
for TB samt opfordret til at blive HIV testet. TC-TB med-
arbejderne støtter de smittede i den videre behandling. 

106.289 kr. til Farmers Clubs Masvingo. Pengene er
bl.a. brugt til at afholde kurser for de 1.000 bønder, som
deltager i projektet, samt til at introducere nye afgrøder,
dyrkningsmetoder m.m. i projektets 20 modelhaver og
20 modelmarker. 

301.387 kr. til HOPE i Bindura. Donationen til HOPE er
bl.a. brugt til oplysning om sundhed og prævention, til
kampagner for bekæmpelse af HIV/AIDS på arbejds-
pladser, blandt skolelærere, unge mennesker, gravide
m.fl. samt til aktiviteter på HOPE centeret i Bindura.

Gennem puljen Genbrug til Syd har UFF-Humana i
2017 sendt 2 skibscontainere til ADPP i Guinea-Bissau
samt 1 container til DAPP i Zimbabwe. Fragtudgifter
m.m. blev betalt af ansøgninger fra 2016. Containerne
var pakket med skolemøbler, computere, cykler, hospi-
talsudstyr m.m. i samarbejde med Nødhjælpsdepotet i
Næstved, Computergruppen i Holbæk, Multicenter Syd i
Nykøbing Falster samt Kalundborg Produktionsskole. I
løbet af 2017 bevilgede Genbrug til Syd i alt 359.301 kr.
til indsamling, transport, import og udkørsel for 2 con-
tainere med udstyr til Guinea-Bissau og 2 til Zimbabwe.
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MILJØ-

FORBEDRING

Inden for de seneste år har potentialet for ressource-
besparelser og miljøforbedring i forbindelse med gen-
brug af tekstiler fået statens, kommunernes og erhvervs-
livets interesse, og i den forbindelse er mange nye initia-
tiver sat i værk. UFF-Humana ønsker 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: 

UFF-Humanas tøjindsamling er en miljøforbedringsind-
sats i sin egen ret. Hvert stykke tøj, der genbruges, re-
præsenterer en miljøforbedring. Ifølge Forbrugerrådets
blad TÆNK (09-11-2015) bruges i gennemsnit 1 kilo
kemikalier og 350 liter vand til produktion af et kilo fær-
digt tekstil. Hvis halvdelen af det tøj, som UFF-Humana
indsamlede i 2017, erstattede produktion af nyt tøj, sva-
rer det til en besparelse på over 1.000 tons kemikalier
og 370 millioner liter vand. 
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Foreningen arbejder med erhvervs-PhD’en ”Miljøvurde-
ring ved indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af
tøj og tekstilaffald”. Ét af projektets mål er at bidrage
med indsigt og dokumentation om genbrugsbranchen og
miljøeffekten af genbruget af tekstiler med det formål at
skabe større viden og tillid hos forbrugerne, således at
de afleverer deres tekstiler korrekt. 

I juni måned afholdt erhvervs-PhD projektet møde med
sin følgegruppe. Mødet blev holdt på DTU. Projektets
egne punkter var: 

Mængder og kvalitet af tekstilerne i restaffaldet. 
Opsøgende spørgeskemaundersøgelse af
erstatningsgraden for genbrugstekstiler; en
gennemgang af baggrund og metode, samt 
Uddrag af undersøgelsen om menneskers     
tøjindkøb, tøjvaner og købekraft i Mocambique,
Angola og Malawi.

UFF-Humana er medlem af DAKOFA (Dansk Kompe-
tencecenter for Affald og Ressourcer) og deltog i løbet af
2017 i følgende møder og konferencer: 

Konference om genbrug og genanvendelse     
af tekstiler – kan vi øge bæredygtigheden?
Et af programpunkterne var forsøg med     
indsamling af tekstiler fra Københavns     
Kommunes nærgenbrugsstationer. Forsøget
gennemføres i samarbejde med UFF-Humana.
Konference om indsamlingsordninger     
 og sorteringsanlæg.
Opstart af DAKOFAs tekstilnetværk. 
Mødet havde overskriften ”Kan øget 
samarbejde øge indsamlingen?” 
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OPLYSNING

Verdens Bedste Nyheder  
I 2017 deltog UFF-Humana for 8. gang i kampagnen
”Verdens Bedste Nyheder”. Frivillige mobiliseret af UFF-
Humana uddelte i september avisen Verdens Bedste
Nyheder i 14 byer i Danmark. Kampagnen oplyser om,
hvordan det går med at opfylde FNs verdensmål for
bæredygtig udvikling. 

Besøg fra Guinea Bissau Farmers' Club 

Dalanda So og Mariato Seidi fra Farmers' Club projektet
i Guinea-Bissau var på besøg i Danmark i juni måned.
De holdt foredrag om projektet og besøgte bl.a. køkken-
haver og mindre landbrug og fik brugbare erfaringer med
sig hjem. Besøget blev støttet af oplysningsmidler fra
Genbrug til Syd. 

CISUs bevilling 

UFF-Humana udgav i efteråret 2017 hæftet ”Sådan
arbejder vi med Verdensmålene i Zimbabwe”. Hæftet
har fået støtte gennem CISUs oplysningspulje og er
blevet delt ud til ansatte og samarbejdspartnere, ved
arrangementer og udstillinger m.m. Hæftet er også
udgivet på engelsk og bliver brugt af UFF-Humanas
samarbejdspartner DAPP i Zimbabwe til at oplyse om 
og motivere samarbejdspartnere, ansatte, frivillige m.fl.
og til at arbejde målrettet i forhold til verdensmålene. 
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Partnerskabsrejser 

I juli måned var Else Hanne Henriksen på partnerskabs-
rejse til Guinea-Bissau. I løbet af rejsen blev der holdt
samarbejdsmøder med projekter og skoler, som har
modtaget udstyr fra Danmark.  

I august måned deltog frivillige fra Nødhjælpsdepotet i
Næstved, bestyrelsesmedlem Anne Fritzen samt Else
Hanne Henriksen på partnerskabsrejse til DAPP i Zim-
babwe. Projekter og skoler blev besøgt, og delegationen
mødte engagerede lærere, elever, klubmedlemmer og
projektledere. DAPPs hovedkontor samt hovedkontoret
for Federationen for Humana People to People blev
også besøgt, og delegationen blev grundigt orienteret
om både DAPP og Federationens arbejde for at bekæm-
pe fattigdom.  

Besøg fra Zimbabwe TC-TB 

I september måned besøgte Joseph Kondowe fra TC-TB
i Zimbabwe UFF-Humana og holdt bl.a. foredrag for
medarbejderne om arbejdet med at få kontrol med Tu-
berkulose i Zimbabwe. Joseph holdt også foredrag for
frivillige på Nødhjælpsdepotet i Næstved samt på skoler
rundt omkring i landet. 

Samarbejde med mediekonsulent 

UFF-Humana har i 2017 anvendt en mediekonsulent for
at styrke kommunikationen udadtil om foreningens ar-
bejde.
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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. Også ulønnede
frivillige deltager i foreningens arbejde, men det er over-
vejende i forbindelse med kampagner som ”Verdens
Bedste Nyheder” og salg af HOPE-aviser.  

UFF-Humana ser jobskabelse som en af sine aktiviteter.
Vores personale er en alsidig gruppe, som alle udfører
deres arbejde med stor indsigt og ansvarsfølelse. Nogle
af medarbejderne har personlig erfaring som ulandsfri-
villig i Afrika eller Indien. 

Foreningen har ved slutningen af 2017 i alt 15 ansatte
medarbejdere. 11 arbejder med tøjindsamlingen, 2 med
miljøforbedring, 1 med information og 1, foreningens
leder, med ledelse, partnerskaber og information. Der er
i løbet af 2017 afholdt faste månedlige ledermøder samt
andre faste møder for det øvrige personale. Forenin-
gens chauffører og lagerpersonale tilbydes forebyggen-
de behandling på lokale rygcentre.  

Foreningen har i løbet af 2017 haft adskillige arrange-
menter for personalet. I juni 2017 var der udflugt til Hu-
mana i Berlin og besøg til butikker og sorteringscentral. I
september holdt Joseph Kondowe fra TC-TB foredrag
for personalet om arbejdet med at få kontrol med Tu-
berkulose i Zimbabwe. I november deltog det meste af
personalet i fejring af Humana People to People Day for
8. år i træk, denne gang med overskriften "Access to
Energy". Foreningens årlige julefest blev igen i år afholdt
på Munkebo kro i december måned.
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MERE FRA I ÅR

Økonomiske forhold i øvrigt 

Foreningen ejer ikke fast ejendom, men anvender lejede
lokaler (lager, kontor). Udstyr til indtægtsskabende virk-
somhed/tøjindsamling, som tøjindsamlingscontainere og
varebiler, er dels ejet af foreningen, dels leaset. 

Andel af administrationsomkostninger 

Foreningen har i regnskabsåret anvendt 5% af indtæg-
terne på administrationsomkostninger og ikke fordelte
fællesomkostninger. Sidste år var administrationspro-
centen 4%. Det er foreningens målsætning at have en
administrationsprocent, der ikke overstiger 6%.  

Egenkapitalens størrelse i forhold til planlagte
aktiviteter  

Foreningen tilstræber at bruge sit økonomiske overskud
til de formålsbestemte aktiviteter. Egenkapitalen bør
have en beskeden vækst. 

Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ikke usikkerheder ved indregning og måling. Alt
tøj, sko og tekstiler, som UFF-Humana indsamler, vejes
på industrivægte og videresælges efterfølgende. 
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Usædvanlige forhold 

Foreningen besluttede i slutningen af 2016 at anvende
den regnskabsopstilling, som anbefales af indsamlings-
organisationernes brancheorganisation ISOBRO. Med
denne opstilling er det enklere at sammenligne UFF-
Humanas regnskaber med andre organisationers regn-
skaber. UFF-Humana har desuden, ligeledes fra 2016,
valgt at offentliggøre årsregnskaber i deres helhed på
foreningens hjemmeside. Hermed er der skabt meget
større gennemsigtighed i og viden om organisationens
økonomiske forhold. Den nye praksis betyder f.eks., at
man kan se, hvor meget UFF-Humana har brugt på hver
af sine 3 formålsbestemte aktiviteter, ulandshjælp, miljø-
forbedring og oplysning. 

Organisatoriske forhold 

UFF-Humana har i kraft af sin beskedne størrelse en
enkel organisation. Hovedaktiviteten, indsamling af tøj,
sko og tekstiler, har 2 lokale ledere, én i Jylland og én
på Sjælland, som refererer til den daglige leder. Herud-
over har alle adgang til alle.   

Forventninger til kommende regnskabsår 

De generelle priser på brugt tøj er faldende. Derfor
forventer foreningen ikke en stigning i indtægterne i
2018 i forhold til 2017. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt
forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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