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TØJ DER SKABER UDVIKLING 
 
Jeg vil gerne takke alle tøjgivere, ansatte, samarbejdspartnere, frivillige og 

medlemmer, der også i 2018 har gjort det muligt for UFF-Humana at realisere 

foreningens 3 formålsbestemte aktiviteter, som er 1. At hjælpe mennesker gennem 

hjælp til selvhjælps-projekter. 2. At Beskytte og forbedre det naturlige miljø, som er en 

livsbetingelse for os alle og 3. At oplyse om menneskers kamp for at forbedre deres 

leveforhold, herunder oplysning om de udviklingsprojekter og det miljøarbejde, som 

foreningen støtter.  

I 2018 indsamlede vi i UFF-Humana i alt 2.115 tons brugbart tøj, sko og tekstiler. 

Gennem indtægterne fra salget af tøjet har vi betalt donationer og lønnet 11 fuldtids-

ansatte i tøjindsamlingen, samt 3 medarbejdere, der tilsammen har varetaget 

foreningens miljøarbejde, administration og oplysningsarbejde. Donationerne er gået 

til projekter i Zimbabwe, Guinea-Bissau og Namibia, som alle er hjælp til selvhjælps-

projekter, der arbejder i forhold til mange af FNs 17 Verdensmål.  

Nogle af højdepunkterne i løbet af 2018 var besøg hos vores partnere i Zimbabwe og 

Guinea-Bissau, som vi gennemførte med støtte fra Genbrug til Syd og med deltagelse 

af frivillige fra Nødhjælpsdepotet i Næstved og ansatte fra Genbrug og Donation i 

Glostrup. Under besøgene har vi set, hvad det betyder for menneskers udvikling og 

fremtid at få skolemøbler, hospitalsudstyr, computere, symaskiner m.m.  

Jeg ser frem til at fortsætte foreningens samarbejde med alle vores ansatte, partnere 

og støtter, samt at videreudvikle på foreningens 3 formålsbestemte aktiviteter. Jeg 

håber, at I vil give jer tid til at læse denne aktivitetsrapport og nyde billederne fra ar-

bejdet i 2018. God fornøjelse.  

2 

UFF-Humana 

Leder: Else Hanne Henriksen  



3 

 

FORMÅL  
 

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 ønsker at beskytte og forbedre det naturlige miljø, først og 

fremmest gennem en mere bæredygtig praksis i tøjindsamlingen, men også ved 

at bidrage 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 

håndgribelige oplysningsmetoder i anvendelse, men foretrækker at mennesker 

møder mennesker, f.eks. ved deltagelse i fælles aktioner sammen med Globalt 

Fokus, CISU, Genbrug til Syd og Verdens Bedste Nyheder.  

3 



4 

 

UDVIKLING I AKTIVITETER 

OG ØKONOMISKE 

FORHOLD  
 

I 2018 indsamlede UFF-Humana 2.214 tons brugt tøj, sko og tekstiler, en 

stigning på 34 tons fra 2017. UFF-Humana betaler for tøj indsamlet fra 

Amager Ressource Center (ARC) og Horsens Kommune. UFF-Humana be-

talte for i alt 37 % af den indsamlede mængde tøj i 2018. 

Den generelle udvikling på markedet for brugt tøj kendetegnes ved hårdere 

konkurrence samt tilførsel af en større andel af tøj med en lavere gen-

nemsnitskvalitet. Disse forhold udfordrer såvel UFF-Humanas indsamlings-

praksis som den pris, det er muligt at sælge tøjet for. 
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INDTÆGTSSKABENDE  

AKTIVITETER   
 

UFF-Humana har 2 indtægtsskabende aktiviteter, tøjindsamlingen og HOPE 

kampagnen, og har herudover mindre indtægter fra CISUs oplysningspulje, 

puljen Genbrug til Syd samt medlemskontingenter. I 2018 var de samlede 

indtægter i alt 9.929.995 kr. Resultatet af indtægtsskabende aktiviteter var i 

alt 2.613.467kr. 

Gennemførte indsamlinger 

HOPE indsamlingskampagnen resulterede i 65.543 kr. til bekæmpelse HIV/

AIDS i Zimbabwe. Et resultat opnået gennem salg af HOPE avisen gen-

nemført af frivillige samt gennem gavebidrag fra mange af foreningens ven-

ner og medlemmer. Denne kampagne er godkendt af Indsamlingsnævnet, og 

foreningen aflægger separat regnskab herfor. 
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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 ener-

gi, fødevaresikkerhed, partnerskaber, ja i det hele taget at arbejde i forhold til at 

opnå FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 

 

Fra tøjindsamlingen har UFF-Humana doneret i alt 435.255 kr. til projekter i  

Zimbabwe, Guinea- Bissau og Namibia. 

ULANDSHJÆLP 
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I alt 273.395 kr. er fordelt til 2 projekter i Zimbabwe:  

Farmers Clubs Gutu & Mutasa har modtaget 79.162 kr. Formålet med projektet 

er at hjælpe bønderne med at effektivisere og udvide deres landbrugsproduktion, 

så de kan opnå fødevaresikkerhed for deres familier. Resultaterne for 2018 viser, 

at projektet har bidraget til at forbedre bøndernes økonomi. Den økologiske 

produktion var billigere end planlagt, og de penge, som bønderne har sparet, har 

gjort det muligt at købe høns eller geder. Bønderne er blevet undervist i, hvordan 

de beskytter sig mod sygdomme som malaria og diarré og har fået hjælp til at 

organisere sig i klubber, der støtter og hjælper hinanden. Projektet har i 2018 haft 

afgørende betydning for bøndernes forbedrede fødevaresikkerhed og ernæring. 

 

HOPE Bindura har modtaget 194.232 kr. til bekæmpelse af HIV/AIDS. I 2018 

nåede projektet ud til 42.100 mennesker med oplysning om vigtigheden af at 

blive testet for HIV og med information om teenagers seksuelle og reproduktive 

sundhed og rettigheder. HOPE teams uddelte knapt 90.000 kondomer med hjælp 

fra de mange frivillige aktivister i HOPE. Næsten 11.000 aktivister har støttet 

HOPE-projektet, og 1.445 nye medlemmer er blevet uddannet til at fortsætte 

HOPEs mange aktiviteter og kampagner. 
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I alt 97.116 kr. er fordelt til 2 projekter i Guinea-Bissau: 
 
 
Farmers’ Clubs Guinea-Bissau har modtaget 19.423 kr. til at fortsætte ’Cashew’ 
projektet, som er et 3-årigt projekt, der startede i 2016 og allerede omfatter 2.720 
landmænd i 31 landsbyer i Oio-regionen. Hovedformålet med projektet er at ka-
pacitetsopbygge småbønder økonomisk ved at øge værdien af deres produkter 
gennem forarbejdning og marketing af cashewnødder og frugter. I løbet af 2018 
er følgende 3 aktiviteter blevet implementeret: afgrødeforvaltning og markedsfø-
ring af cashew, klargøring af jord samt ledelse af plantning og forarbejdning. Pro-
jektet har i 2018 uddannet 1.612 bønder i disse aktiviteter, de øvrige bønder vil 
blive uddannet i løbet af 1. kvartal 2019. 
 
ADPPs Lærerseminarium har modtaget 77.693 kr. til uddannelse af landsbylæ-
rere. I løbet af 2018 har 88 lærerstuderende været i praktik i grundskolen, hvor de 
med deres aktiviteter har inspireret lærere og elever og været med til at højne 
kvaliteten af undervisningen i landområderne. De lærerstuderende har derudover 
gennemført oplysningskampagner om seksuel og reproduktiv sundhed og om 
menneskerettigheder, og startet klubber for kvindelige småbønder. 45 grundsko-
ler har haft praktikanter fra seminariet gennem en længere periode, og 5 nabo-
skoler til seminariet har haft glæde af praktikanter i kortere forløb. 500 forældre 
har deltaget i arrangementer på seminariet om god undervisning m.m. 
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64.744 kr. til DAPP Namibia. 
 
ADPP Vocational Training School i Namibia har modtaget et tilskud på 
64.744 kr. til faglig undervisning. Dette projekt giver eleverne mulighed for at 
lære tekniske fag og at få erfaringer, som giver dem mulighed for at komme ind 
på arbejdsmarkedet. I øjeblikket har projektet 203 studerende og 20 lærere. 
Udover den teoretiske undervisning har fagskolen også startet 8 nye produk-
tionsenheder. Disse enheder består bl.a. af en børnehave, et murstensprojekt, 
en hønsefarm, bageri, trykkeri, systue og madproduktion. 
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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. 

 

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 

2018, erstattede produktion af nyt tøj, svarer det til en besparelse på over 1.000 

tons kemikalier og 370 millioner liter vand. 

 

Foreningen arbejder med erhvervs PhD’en ”Miljøvurdering ved indsamling, genan-

vendelse og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald”. Ét af projektets mål er at give ind-

sigt i og dokumentation om miljøeffekten af genbrug af tekstiler for at skabe større 

viden og tillid hos forbrugerne, således at de afleverer deres tekstiler korrekt. Er-

hvervs PhD’en forsvares i foråret 2019. 
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UFF-Humana er medlem af DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald og 

Ressourcer) og deltog i løbet af 2018 i adskillige møder og konferencer, dels for 

at holde sig opdateret med hensyn til ny viden og lovgivning på tekstilområdet, 

dels for at dele organisationens viden og erfaringer om bæredygtig behandling af 

de brugte materialer med andre: 

• Tekstilnetværket: Indsamling af brugte tekstiler – erfaringer og nye mulig-

heder. 

• Konference: Nye EU-regler og målsætninger - hvad bliver fremtidens ram-

mebetingelser? 

• Studietur til Holland - Indsamling og genanvendelse af brugte tekstiler. 

• Konference: Klassificering og affaldstilsyn – hvordan sikrer vi lige  

           konkurrence og et miljømæssigt højt niveau? 

 

UFF-Humana deltog også i andre møder og konferencer med disse formål for øje, 

bl.a. Miljøstyrelsen / Nordisk Ministerråds konference ”Taking the pulse of the 

Nordic fashion and textile industry 2018” i København og den Nordisk-Baltiske 

konference ”Used textiles: Waste or value?” i Tallinn, Estland. Engagementet i 

disse møder har haft en positiv virkning for UFF-Humanas kapacitetsopbygning 

og positionering. Samtidig har foreningen hermed bidraget til vidensdeling og net-

værkssamarbejde på genbrugs- og affaldsbehandlingsområdet. 
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Bevilling fra CISU til project med OGD i Guinea-Bissau 
 
CISU projektet “Advancing the right to quality education for all children in the 

fragile state of Guinea Bissau through a North-South partnership - Step II –  

Implementation of the main Diagnostic Report recommendations med organisa-

tionen OGD (Organização Guineense de Desenvolvimento) startede den 1. 

marts 2018. Projektet skal styrke det eksisterende partnerskabssamarbejde 

mellem UFF-Humana og OGD og bygger på hovedkonklusioner og anbefalinger 

fra den diagnistiske rapport udarbejdet efter implementeringen af det tidligere 

CISU-støttede projekt i Guinea-Bissau.  

Projektet skal gennem "formidling og anvendelse af de eksisterende nationale 

uddannelsespolitikker, uddannelseslovgivning, rammer og uddannelsessyste-

met blandt civilsamfundsorganisationer, der arbejder i uddannelsessektoren i 

Bafatá og Cacheu-regionerne", bidrage til udviklingsmålet at "opbygge civilsam-

fundets kapacitet til at kræve kvalitativ, relevant og inklusiv undervisning og læ-

ring i Guinea-Bissau".  

I november 2018 havde projektet monitoreringsbesøg af 2 konsulenter fra CISU. 

Besøget gik godt, og CISU udkom med en monitoreringsrapport i starten af 

2019. 

PARTNERSKAB 
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Partnerskabsrejser til Guinea-Bissau og Zimbabwe  

 

I maj og november måned var Else Hanne Henriksen på partnerskabsrejse til 

Guinea-Bissau i forbindelse med rapportering af forsendelserne til Guinea-

Bissau. Ved begge rejser var der gæster med fra Danmark. 2 frivillige fra 

Nødhjælpsdepotet i Næstved deltog i rejsen i maj måned og i november måned 

deltog 2 af de ansatte fra Genbrug og Donation samt 2 ansatte fra UFF-

Humanas tøjindsamling. I løbet af rejserne blev der holdt samarbejdsmøder 

med projekter, hospitaler og skoler, som har modtaget udstyr fra Danmark. 

 

I september måned rejste Else Hanne til Zimbabwe sammen med foreningens 

pladsfinder Humma Ali og konsulent Peter Kvetny for at besøge de projekter, 

foreningen støtter, og for at tjekke at tingene fra Genbrug til Syd er vel ankom-

met og fordelt til brugerne. Ansatte, frivillige og studerende på projekterne blev 

interviewet til artikler om uddannelse og sundhed i Zimbabwe. 



14 

 

Zimbabwe: Shamva Primary School  

UFF-Humana støtter kampagnen 

’For at lære ordentligt, skal man 

sidde ordentligt'.  
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Containere med udstyr til ADPP Guinea-Bissau og Zimbabwe  

 

ADPP i Guinea-Bissau modtog i foråret 2018 en sending skolemøbler, hos-
pitalsudstyr, computere og cykler. To 40-fods skibscontainere fra en 2017-
bevilling fra ”Genbrug til Syd”, som får sine midler fra Danida. Alle tingene er 
brugte ting fra bl.a. skoler, hospitaler og firmaer. Alt er givet gratis, og tinge-
ne er blevet tjekket og i nogle tilfælde sat i stand. 

 

DAPP i Zimbabwe modtog ligeledes i juni 2018 to containere med udstyr fra 
UFF-Humana, ligeledes via en bevilling fra Genbrug til Syd fra 2017. Contai-
nerne pakkes i samarbejde med Nødhjælpsdepotet i Næstved og modtager 
udstyr fra Computergruppen i Holbæk, Genbrug og Donation i Glostrup 
samt Multicenter Syd i Nykøbing Falster. 

 

I august 2018 søgte UFF-Humana om to containere med udstyr til Guinea-
Bissau. Containerne blev bevilget i september, pakket i november og ankom 
til Guinea-Bissau i februar 2019. UFF-Humana fik i alt bevilget 172.730 kr til 
indsamling, fragt, import og udkørsel af udstyret m.m. 
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OPLYSNING  
 

Det Fælles Bedste i Vejle  

I samarbejde med Civilsamfund i Udvikling (CISU) deltog UFF-Humana i Fol-

ketræffet ”Det Fælles Bedste” i Vejle d. 10.-13. maj 2018. Det Fælles Bedste 

handler om at opbygge fællesskaber med sammenhængskraft, at opbygge en 

økonomi, der tager hensyn til klima, natur og mennesker – og en mentalitet, der 

fremmer disse ting. Da UFF-Humana indsamler tøj, sko og tekstiler til genbrug 

og genanvendelse, var det oplagt at deltage i dette arrangement. 

 

Folkemødet på Bornholm  

I juni måned 2018 deltog UFF-Humana for første gang i Folkemødet på Born-

holm. Vi var tilmeldt Folkemødet sammen med CISU og gennemførte 2 annon-

cerede events på foreningen Levende Havs båd. Titlen på vores events var 

TEST DIN VIDEN OM GENBRUG AF TØJ OG TEKSTILER og HVOR 

BÆREDYGTIG DU SELV ER. Vi havde store roll-ups sat op foran arrangemen-

tet med teksterne: ”Brug dit tøj lidt længere, det gør vi” og ” Så gennemsigtige 

er vi”. 
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CISUs oplysningspulje  
 
I november 2018 modtog foreningen 25.000 kr. fra CISUs oplysningspulje til en 
foredragstourné med to aktivister fra HOPE projektet i Zimbabwe. De to aktivister 
skal i løbet af 2019 ud og møde mennesker i folkeskoler, efterskoler, højskoler, 
universiteter med workshops om Verdensmålene. Titlen for aktiviteten er ” Mød 
unge brobyggere fra Zimbabwe, der arbejder med Verdensmålene”.  
 
I efteråret 2018 udgav UFF-Humana årsrapporten for 2017, som er et lille hæfte 
med tekst og foto om foreningens aktiviteter i 2017. 

Søndag den 16. december afholdt UFF-Humana åbent-hus-arrangement i loka-
lerne i Havdrup for 28 mennesker i alderen fra 8 til 94 år. Dagen bød på æbleski-
ver m.m, film fra Zimbabwe, foredrag om foreningens miljøarbejde samt rundvis-
ninger på foreningens lager.  

I 2018 har UFF-Humana fået produceret 3 små film, som bruges på Facebook 
og hjemmeside: om pakning af en container med udstyr til Zimbabwe, samt 2 
med interviews med lærerstuderende fra Seminariet i Cacheu, som har modtaget 
støtte fra UFF-Humana. 

UFF-Humana har i 2018 anvendt en mediekonsulent for at styrke kommunikatio-
nen udadtil. 
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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. 

 

Verdens Bedste Nyheder  

UFF-Humana deltog for 9. gang i kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder”. Frivillige 

mobiliseret af UFF-Humana uddelte i september avisen Verdens Bedste Nyheder i 

10 byer i Danmark. Kampagnen oplyser om, hvordan det går med at opfylde FNs 

verdensmåI november 2018 modtog foreningen 25.000 kr. fra CISUs oplysningspul-

je til en foredragstourné med to aktivister fra HOPE projektet i Zimbabwe. De to akti-

vister skal i løbet af 2019 ud og møde mennesker i folkeskoler, efterskoler, højsko-

ler, universiteter med workshops om Verdensmålene. Titlen for aktiviteten er ” Mød 

unge brobyggere fra Zimbabwe, der arbejder med Verdensmålene”.  
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Foreningen skifter adresse  

I juni 2018 flyttede UFF-Humana ud af kontoret på Ndr. Strandvej i Hellebæk til 

større og bedre lokaler i Havdrup ved siden af foreningens lager. Nu er alt per-

sonalet på Sjælland samlet på ét sted og har fået bedre arbejds- og personale-

forhold. 

 

Optagelse på SKATs liste over almennyttige organisationer  

I 2018 blev UFF-Humana optaget på SKATs liste over almennyttige organisatio-

ner efter ligningslovens § 8a. 

 

Økonomiske forhold I øvrigt  

Foreningen ejer ikke fast ejendom, men anvender lejede lokaler (lager, kontor). 

Udstyr til indtægtsskabende virksomhed / tøjindsamling, såsom tøjindsamlings-

containere og varebiler, er dels ejet af foreningen, dels leaset. 

 

Andel af administrationsomkostninger o.I. 

Foreningen har i regnskabsåret anvendt 7 % af indtægterne på administrations-

omkostninger 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 vækst. 

 

Usædvanlige forhold  

Der har ikke været nogle usædvanlige forhold. 

 

Usikkerhed ved indregning og måling  

Der er ikke usikkerheder ved indregning og måling. Alt tøj, sko og tekstiler, som 

UFF-Humana indsamler, vejes på certificerede industrivægte og videresælges 

efterfølgende. 
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MEDARBEJDERE  

12 

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, overvejende i forbindelse med 

bestyrelsesarbejde, kampagner som ”Verdens Bedste Nyheder” og salg af HOPE 

aviser.  

 

UFF-Humana anser jobskabelse som et af sine aktiver. Vores personale er en alsi-

dig gruppe, som alle udfører deres arbejde med stor indsigt og ansvarsfølelse. 

Nogle af medarbejderne har personlig erfaring som ulandsfrivillig gennem arbejde 

på Humana projekter i Afrika eller Indien. Foreningen har ved slutningen af 2018 i 

alt 14 ansatte medarbejdere. 10 arbejder med tøjindsamlingen, 2 med miljøforbed-

ring, 1 med information og 1, foreningens leder, med ledelse, partnerskaber og in-

formation. 

 

Der er i løbet af 2018 afholdt faste månedlige ledermøder samt andre faste møder 

for det øvrige personale. 
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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. Herudover har 

alle adgang til alle. 

 
 
Forventinger til kommende regnskabsår  

 
De generelle priser på brugt tøj er faldende. Derfor forventer foreningen ikke 
en stigning i indtægterne i 2019 i forhold til 2018. 
 
 
 
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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BRUG DIT TØJ LÆNGERE 

ELLER GIV DET NYT LIV  

Fordelingen af sorterede tekstiler 
(indsamlet af UFF-Humana) vises i neden-
stående figur. En stor del sendes til lande i 
Asien (48,7%), men store mængder sen-
des også til Europa og Afrika. Mængden 
af de genbrugelige tekstiler sendt til de 
nordiske lande er 2,5 tons. Afrika modta-
ger kun tekstiler til genbrug, mens en stor 
del af det genanvendelige materiale sen-
des til Asien.  
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VI ARBEJDER MED  

VERDENSMÅLENE 
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    Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup 

Tlf nr. 23344298   info@uff.dk 

CVR 79075914    www.uff.dk 

ULANDSHJÆLP FRA FOLK TIL FOLK- 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE 


