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CARE International nåede i 2014 ud til 
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CARE International er en af verdens største humanitære organisationer. I 
2014 styrkede CARE Internationals arbejde 72 millioner mennesker i 90 
lande. CARE Danmark arbejder med langsigtede projekter i ni af landene.

CARE Danmark hjælper verdens fattigste familier med at skaffe mad på 
bordet og arbejde sig ud af fattigdom. Når man bor i de fattigste områder 
i verdens udviklingslande, er det hårdt arbejde overhovedet at skaffe mad 
nok til at overleve. I landområderne er klimaet, adgang til markeder og 
mangel på oplysning og rettigheder store udfordringer. 

CARE Danmark sætter ind i samarbejde med lokale partnerorganisationer. 
Målet er gennem uddannelse og træning at ruste de fattige til selv at tage 
kampen op. CARE Danmarks arbejde er fokuseret på hjælp til selvhjælp og 
på forebyggelse, fordi det sparer liv, lidelse og penge. 

Vi sætter ind, før katastrofen rammer og skaber sammen med de  
fattige mennesker løsninger, der holder på lang sigt. Det er derfor, vi i 
CARE Danmark siger: Jo før, jo bedre.
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BESTYRELSENs
BERETNING 2014

2014 blev det varmeste år målt nogensinde, 
og eksperterne er ikke i tvivl: Det er vores  
massive udledning af drivhusgasser, der  
får termometeret til at stige. I CARE Danmark 
skruede vi op for klimakampen. I september 
indtog CARE sammen med 400.000 klima-
forkæmpere gaderne i New York i en fælles 
klimamarch. I december var vi på gaden igen 
i Lima under FNs årlige klimaforhandlinger. 
Alle krævede politisk handling. 

For at give syn for sagn rejste CARE til 
Andesbjergene sammen med en række  
medier. Verden skulle se, at for fattige  
familier er klimaforandringer en katastrofe, 
der vokser dag for dag. Artikler om børn, 
som lever i konstant frygt for laviner, og  
landsbyer, som snart står uden drikkevand, 
ramte aviser i Frankrig, England og Danmark. 
Voldsomme beretninger, som understreger 
et akut behov for at få styr på klimaet. Vores 
skuffelse var derfor stor, da topmødet endte i 
en tynd hensigtserklæring. 

Det er nemt at miste håbet, men i CARE 
holder vi fast i håbet om en retfærdig  
klimaaftale. Det håb deler vi med vores  
kolleger i Syd. Klimaforkæmperen og vores 
CARE-partner Herbert Mwalukomo fra Malawi 
er ikke i tvivl om, at håbet er vores stærkeste 
våben. Han besøgte CARE Danmark, da FNs 
klimarapport blev lanceret i København.  

Herbert Mwalukomos budskab til danskerne 
var klart: Klimakampens største problem er 
ikke mangel på data, men mangel på værdier 
og aktivisme. Verden kan vinde klimakampen, 
hvis blot vi tror nok på det. 

I det forgangne år såede CARE Danmark også 
håb på landets folkeskoler. 2000  skoler fik 
tilsendt materialet Styr på klimaet, som er 20 
plakater med klimaløsninger fra hele verden. 
Formålet er at give børnene en fornemmelse 
af, at de er en del af et globalt klimafæl-
lesskab. En af plakaterne viser et fødevare-
marked, som nedbringer madspild, mens 

en anden plakat afbilleder et solcelledrevet 
fly. De fleste børn flyver på ferie og mange 
har prøvet at smide mad i skraldespanden. 
Klimaplakaterne viser situationer, som  
eleverne kan relatere sig til. CARE Danmarks 
håb er at se en ny generation af bevidste 
grønne børn vokse op.

De mange skuffelser, FN producerer i klima-
forhandlingerne, viser tydligt, at politikerne 
ikke kan bære klimakampen alene. Derfor 
foregår CARE Danmarks klimaarbejde både 
på danske skoler, ude i de fattige bønders 
marker og i de politiske korridorer. 

I Asien præsenterede vi et nyt klima- 
program, som H.K.H. Prins Joachim var med 
i Laos for at lancere. I 2014 fejrede vi også  
prinsens femogtyvende år som protektor for 
CARE Danmark.

Det er ikke kun klimaet, der forandrer sig. 
Det gør magtbalancen i verden også. Gamle 

HANS KONGELIGE 
HØJHED 
PRINS JOACHIM 
PROTEKTOR FOR 
CARE DANMARK

NIELS TOFTE
GENERALSEKRETÆR I 
CARE DANMARK

CHRISTIAN S. 
NISSEN
KONSULENT OG 
FOREDRAGSHOLDER
FORMAND

CATHARINA 
COLLET
FIL.KAND.

BJARNE H. 
SØRENSEN
TIDLIGERE AMBASSADØR
NÆSTFORMAND

MARIANN 
FISCHER BOEL
TIDL. FØDEVAREMINISTER 
OG EU-KOMMISSÆR 

INGELISE 
BOGASON
DIREKTØR
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magtcentre må vige for nye vækstøkonomier. 
CARE International skal være klædt på til at 
forblive relevant i den nye verdensorden.  
En organisationsstruktur baseret på rige 
lande i Nord, der samler penge ind til fattige i 
Syd er ikke længere tidssvarende. 

Sidste år tog CARE International derfor fat på 
en global samtale om, hvordan den fremtidige  
organisation skal se ud. Magtbalancen i  
organisationen skal flytte længere mod Syd, 
det er alle enige om. Præcis hvordan det skal 
ske, er ikke faldet på plads. Arbejdet fortsæt-
ter i 2015 med en ny direktør for CARE Inter-
national ved roret.  

CARE Danmarks projekt Himalayas glemte 
børn blev valgt til at modtage overskuddet fra 
Børnenes Ulandskalender i 2015. CARE skal 
derfor arbejde sammen med DR og DANIDA 
om at formidle historier om børneliv i Nepal. 
Målgruppen er eleverne i de yngste klasser 
på de danske folkeskoler. CAREs bidrag  

kommer i høj grad til at udspille sig i et digitalt 
undervisningsunivers. Her kan vi  nedbryde 
fysiske barrierer og bringe to vidt forskellige 
verdener helt tæt på hinanden. 

Sidste år satte CARE Danmark det digitale  
initiativ My Village i søen. Også her er 
formålet at bringe danskerne helt tæt på en 
hverdag langt væk – i en klimatruet landsby 
i Tanzania. Medlemmer af CARE, og andre, 
har mulighed for at støtte og løbende mod-
tage nyheder i takt med, at træerne vokser, 
vandet stiger i brøndene og spare-låne-grup-
perne giver medlemmerne nye økonomiske  
muligheder.

Økonomisk blev 2014 et særdeles godt år. 
Det gode samarbejde med DANIDA og EU 
fortsatte, og der blev indgået nye kontrak-
ter for de kommende år. Der er investeret 
mange ressourcer i samarbejdet med danske 
fonde og virksomheder, som endnu ikke har 
vist et tilfredsstillende udfald. Samlet set har 

CARE Danmark nået et positivt resultat på 
5.250.000 millioner kroner og en fri egen-
kapital på 12,8 millioner kroner. 

Det resultat er nået, fordi mange enkelt- 
personer  fortsat bakker op om vores arbejde. 
En ny undersøgelse viser, at CARE Danmark 
er det medlem af CARE-famillien, som ind-
samler flest private midler per indbygger. Vi 
fik især skabt et solidt resultat på grund af en 
arv, vi modtog sidst på året.

Ved årets udgang fik CARE Danmark de højest 
mulige karakterer i Udenrigsministeriets  
årlige gennemgang af danske udviklings- 
organisationer. CAREs robuste strategier 
medfører en årlig stigning på 4,1 millioner 
kroner til vores langsigtede arbejde fra 2016. 

Den anerkendelse betyder meget for CARE 
Danmark og vores partnere i Syd.

CATHARINA 
COLLET
FIL.KAND.

ANETTE 
FØLSGAARD
BESTYRELSESMEDLEM

NIELS ELERS 
KOCH
DIREKTØR, 
PROFESSOR

ORLA GRØN 
PEDERSEN
BESTYRELSESFORMAND

SUSANNE 
LARSEN
FHV. ADM. DIREKTØR

HENRIETTE 
FRANDSEN-MELAU
HR UNDERDIREKTØR

ANDREAS
HASTRUP
LAND- OG 
SKOVBRUGER

ULLA 
RÖTTGER
DIREKTØR
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REGNSKAB 2014

CARE Danmark havde i 2014 en samlet indtægt på 123 millioner  
kroner. De 48 millioner kroner kom fra CARE Danmarks rammeaftale 
med Danida. CARE Danmark fik derudover projektstøtte fra EU og 
regeringerne i Storbritannien, Finland og Østrig. Hertil kom væsentlige 
bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde.

INDSAMLINGSAKTIVITETER
I 2014 indsamlede CARE Danmark i alt 32 millioner kroner fra privat-
personer, virksomheder og fonde, hvilket udgjorde 26 procent af de 
samlede indtægter. Indtægterne fra privatpersoner, virksomheder og 
fonde ligger over 2013-niveauet takket være en stor arv, som CARE 
Danmark modtog i 2014. 

Størstedelen af årets privatindsamling fra faste bidragydere og  
støttemedlemmer beløb sig til 24,4 millioner kroner – 4 millioner  
kroner af dem kom fra medlemskontingenter. I 2013 havde CARE 
Danmark 15.295 støttemedlemmer, mens antallet i 2014 var faldet 
til 13.745. Antallet af bidragydere faldt fra 26.022 i 2013 til 24.831 
i 2014. Antallet af nye hvervninger faldt på grund af omstrukturering 
i hverveaktiviteterne. 

Samarbejde med virksomheder er vigtig i CARE Danmarks ind- 
samlingsstrategi. CARE Danmarks strategiske partnerskab med Coop 
i Kenya fortsatte i 2014, og samarbejdet omkring Velgørenheds- 
knappen på pantautomaterne i Coops supermarkeder indbragte i 
2014 cirka 3 millioner kroner til CARE Danmark. 

CARE Danmark var også i 2014 en del af Danmarks Indsamling, som 
nåede 87 millioner kroner. CARE Danmarks andel af midlerne var 3 

millioner kroner. De penge går til et projekt i Nepal, som skal reducere 
dødeligheden blandt mødre og spædbørn.  

Det er tilfredsstillende, at CARE Danmark holder et højt niveau på 
indsamlingsresultatet. CARE Danmark oplever dog i lighed med andre 
organisationer et øget frafald af medlemmer og et fald i donationernes 
størrelse. Bestyrelsen og CARE Danmarks daglige ledelse arbejder 
fokuseret på at forbedre situationen. Den fortsat stabile opbakning og 
støtte fra private danskere er helt central for CARE Danmarks arbejde 
og fremtid. CARE Danmark takker alle støttemedlemmer og bidrag-
ydere, som valgte at bidrage til udviklingsarbejdet i 2014. 

ÅRETS RESULTAT OG FORVENTNINGER TIL 2014
Økonomisk blev 2014 et særdeles godt år. Det afsluttende  
regnskab for 2014 fremviser et overskud på 5.250.000 kroner. Per 31.  
december 2014 udgør den frie egenkapital 12,8 millioner kroner. 
Årets resultat er meget tilfredsstillende i forhold til CARE Danmarks 
langsigtede mål om opbygning af egenkapitalen.

Administrationsprocenten er faldet fra 13 procent i 2013 til 12  
procent i 2014. Det skyldes en stigning i de samlede indtægter fra 
offentlige institutioner og privatindsamlingen i året. 

CARE Danmark forventer i 2015 et positivt resultat på i alt 1,2  
millioner kroner til en yderligere konsolidering af egenkapitalen.  
Rammebevillingen med Danida er på 48 millioner kroner, og der  
forventes i 2015 at være mulighed for supplerende enkeltprojekter 
fra Danida. Samtidig forventes det positive samarbejde med EU og 
udenlandske institutionelle donorer at fortsætte i 2015.
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  2014
(t.kr.)

2013
(t.kr.)

Indtægter
Formålsbestemte indtægter
Andre indtægter

Periodisering af formålsbestemte indtægter

Indtægter i alt

86.647
36.195

122.842

6.972

129.814

85.050
29.627

114.677

7.309

121.986

Udgifter 
Anvendt af formålsbestemte midler
Anvendt af andre midler

Udgifter i alt

96.943
27.621

124.564

91.218
29.078

120.296

Årets resultat
Årets resultat er disponeret således:
Overført til disponibel kapital
Overført til kapitalkonto for formålsbestemt kapital

   5.250  

  8.574
 -3.324 

1.690  

  549
 1.141

  2014
(t.kr.)

2013
(t.kr.)

Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

Aktiver i alt

2.612
36.122

  38.734

2.778
36.934

  39.712

Passiver  
Egenkapital

Bunden kapital
Disponibel kapital

Egenkapital i alt
 

203
17.153

17.356

200
11.903

12.103

Gæld i alt 

Passiver i alt
21.378

38.734

   

27.609

39.712

BALANCE
per 31. december 2014

RESULTATOPGØRELSE
for perioden 1. januar 2014-31. december 2014

Se hele årsregnskabet på www.care.dk/regnskab  
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OM CARE 

Læs mere om CARE Danmarks arbejde på 
www.care.dk/det-gor-vi

CARE INTERNATIONAL
 
CARE er politisk og religiøst uafhængig og består af 
13 selvstændige organisationer i Australien, Canada,  
Danmark, Frankrig, Holland, Indien, Japan, Norge,  
Storbritannien, Thailand, Tyskland, USA og Østrig. 

Organisationerne arbejder selvstændigt med hver deres 
specialer inden for udvikling og nødhjælp, men ude på 
CAREs landekontorer koordineres arbejdet tæt. 

Internationalt er CARE en af verdens største humanitære 
organisationer med programmer i 90 lande, der i 2014 
nåede ud til mere end 72 millioner mennesker. 

Kernen i CAREs udviklingsprogrammer er at hjælpe  
verdens fattigste og mest udsatte mennesker til selv at 
kunne forbedre deres eget og familiens liv.

CARE DANMARK
 
CARE Danmark fokuserer på langsigtet udviklingsarbejde 
i ni lande i Afrika og Asien ud fra princippet om hjælp til 
selvhjælp. Derfor opererer organisationen i tæt samarbejde 
med lokalsamfundene. 

CAREs arbejde i udviklingslandene varetages af lokalt 
ansatte, der udgør 97 procent af alle ansatte i CARE. Det 
sikrer en bæredygtig og effektiv lokalforankret drift. 

CARE Danmark arbejder derudover gennem lokale  
partnerorganisationer og NGOer. På den måde støtter 
CARE Danmark græsrødderne i samarbejdslandene, så de 
får en stærkere stemme og kan øve indflydelse på deres 
regeringer. Det er med til at sikre deres ret til mad, vand, 
jord, sundhed, medbestemmelse og ligebehandling.

CARE INTERNATIONAL PROGRAMLANDE
CARE DANMARK PROGRAMLANDE

CARE INTERNATIONAL MEDLEMMER

NIGER

GHANA
UGANDA
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Læs mere om CARE Danmarks organisation på 
www.care.dk/organisationen

CARE DANMARK
STRUKTUR

CARE Danmark blev oprettet i 1987 som en selvstændig 
fond. Derfor har CARE Danmark en fondsbestyrelse, der 
vælges af CARE Danmarks repræsentantskab. 

CARE Danmark har derudover en støtteforening, der 
repræsenterer organisationens medlemmer.

På det faglige niveau giver et programudvalg sparring og 
rådgivning til CARE Danmarks programafdeling.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim er protektor for CARE 
Danmark.

CARE Danmark har derudover en række frivillige tilknyttet 
som ambassadører og storytellers. De rejser for og med 
CARE Danmark og holder foredrag eller stiller på andre 
måder op for CARE i Danmark.

CARE INTERNATIONAL PROGRAMLANDE
CARE DANMARK PROGRAMLANDE

CARE INTERNATIONAL MEDLEMMER

UGANDA
TANZANIA

MOZAMBIQUE

NEPAL

VIETNAM

KENYA

LAOS
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Institutionelle donorer
ADA – det østrigske udenrigsministerium, 
CCAFS – internationalt forskningsprogram om klimafor-
andringer, landbrug og fødevaresikkerhed, Danida – det 
danske udenrigsministerium, Den Nordiske Udviklingsfond, 
EU, Finida – det finske udenrigsministerium, UKaid – det 
britiske udenrigsministerium, UNEP – FNs Miljøprogram 

Fonde
Augustinus Fonden, Asta og Jul P. Justesens Fond, Birthe 
Justesens Fond, Civilingeniør H. C. Bechgaard og Hustru 
Elly Bechgaards Fond, Erik Thunes Legat af 1954, Fonden 
af 17-12-1981, Hesse-Ragles Fond, Jubilæumsfonden af 
12. august 1973, Konsul Grosserer Osvald Christensens 
Mindefond, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, 
Nikolai og Felix Fonden, Oticon Fonden, STGs Gavefond, 
Toyota-Fonden.

Projektudvalg
Bjarne H. Sørensen (formand), ambassadør
Thomas Augustinus, NRM Consultant
Jens Dragsted, docent dr.agro
Hanne Hübertz, konsulent
Søren Mark Jensen, sektionsleder
Marianne Wiben Jensen, Afrika-programkoordinator
Søren Lund, lektor
Hans Paakjær, chefkonsulent
Ole Stage, chefkonsulent
Rasmus Hundsbæk Pedersen, postdoc
Anna Cecilie Tang Varnild-Jørgensen, konsulent og 
projektleder

Erhvervsudvalg
Catharina Collet (formand), fil.kand. i psykologi og sociologi
Peter Buch Lorentzen, erhvervsrådgiver
Orla Grøn Pedersen, bestyrelsesformand
Ulla Röttger, direktør

Støtteforeningens bestyrelse 
Orla Grøn Pedersen (formand), bestyrelsesformand
Christian S. Nissen (næstformand), konsulent og  
foredragsholder
Søren Elkrog Friis, journalist
Christina Gadiel, journalist og foredragsholder
Ulla Röttger, direktør Amagerforbrænding
Morten Søgaard, journalist
Marie Sisse Brown (suppleant), journalist
Kirsia Isabella Olufsen (suppleant), forfatter og musiker 

Ambassadører og storytellers 
Emilia van Hauen, sociolog
Jacob Holdt, fotograf
Marianne Kemp, filmproducent
Jan Lund, operasanger
Mikael Melbye, billedkunster og operainstruktør
Karen Mukupa, musiker
Hans-Georg Møller, journalist
Louise Dorph-Petersen, designekspert
Flemming Pless, præst og regionspolitiker
Kirsten Vaupel, operasanger
Ulla Bech, pensionist
Luna Christine Christensen, studerende og skuespiller
Celine Deela, cand.scient 
Trine Mortensen Didriksen, cand.scient.
Claire Dungey, ph.d.-studerende
Christina Gadiel, freelancejournalist

Bue Heckmann, studerende 
Mathilde Elisabeth Merolli, studerende
Nikolaj Houmann Mortensen, studerende
Esben Boutrup Møller, konsulent og rådgiver
Nikolaj Boutrup Møller, studerende
Maria Runøe Møller, journalist
Nadia Sander Strange, cand. mag.
Camilla Krabbe Sørensen, studerende
Bo Sørensen, studerende
Vibeke Volder, videojournalist

CARE Danmarks 
repræsentantskab 

Formand
Mariann Fischer Boel, tidligere fødevareminister og 
EU-kommissær

Næstformand
Anette Reenberg, professor

Kollektive medlemmer
Annelise Bastholm, overtandlæge, Tandlægernes Nye 
Landsforening
Niels Dabelstein, chefrådgiver, Ingeniørforeningen i 
Danmark
Eva Maria Olhoff, Dansk Kvindesamfund
Lise Warren Pedersen, repræsentant, DGI Danske 
Gymnastik & Idrætsforeninger
Kirsten Holst Sørensen, formand, Jordbrugs-
akademikernes Forbund
Johannes Østergaard, chefkonsulent/manager, 
Landbrugsraadet

CARE TAKKER 
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Udvalgte virksomheder, 
der har støttet CARE i 2014:

ERAORA Logo Brunt.pdf   1   07-03-2012   11:31:00

Personlige medlemmer
Stig Andersen, direktør
Dorthe Arnoldi, direktør
Thomas Augustinus, adm. direktør
Leo Bjørnskov, fhv. departementschef
Ingelise Bogason, direktør
Hans Henrik Brydensholt, landsdommer
Klaus Bustrup, fhv. adm. direktør
Jens N. Christiansen, direktør
Signe Marie Cold-Ravnkilde, ph.d. internationale  
udviklingsstudier
Catharina Collet, fil.kand. i psykologi og sociologi
Sophie Vedel Dalgaard, PR- og marketingchef
Bjerne Ditlevsen, skovrider
Frans Dolberg, lektor
Jens Dragsted, docent dr. agro.
Pia Olsen Dyhr, MF, Socialistisk Folkeparti
Charlotte Dyremose, MF, Det Konservative Folkeparti
Henning Dyremose, fhv. adm. direktør
Jørgen Egelund, galleriejer
Flemming Frandsen, fhv. prorektor
Henriette Frandsen-Melau, HR underdirektør
Steen Frederiksen, rådgivende ingeniør
Søren Elkrog Friis, journalist
Jan O. Frøshaug, adm. direktør
Anette Følsgaard, bestyrelsesmedlem
Steen Gade, MF, Socialistisk Folkeparti
Martine Cardel Gertsen, lektor
Susanne Grubb, oversætter
Henrik Grüttner, konsulent
Carl Gyllenhoff, tekstforfatter
Christian Gylstorff, markedsdirektør
Jan Hassing, forsker
Andreas Hastrup, land- og skovbruger

Per Holten-Andersen, rektor på CBS
Hanne Hübertz, konsulent
Aase Jensen, husmoder
Hans Jørgen Jensen, fhv. generaldirektør
Svend Kaare Jensen, ledende partner
Henrik Toft Jensen, lektor, cand.mag.
Marianne Wiben Jensen, Africa Programme Coordinator
Søren Mark Jensen, sektionsleder
Jørn Jespersen, konsulent
Ole M. Jung, fhv. direktør
Anne-Lise Klausen, partner
Henning Klestrup, direktør
Niels Elers Koch, direktør, professor
Susanne Larsen, fhv. adm. direktør
Karsten Lauritzen, MF, Venstre
Karen Lauterbach, assisterende professor
Henning Lehmann, professor, dr.phil.
Peter Buch Lorentzen, erhvervsrådgiver
Christian Lund, forsker og professor
Søren Lund, lektor
Mogens Lykketoft, Folketingets formand
Henrik Secher Marcussen, professor
Birgit Meister, redaktør
Charlotte Münter, direktør
Kjeld Møllgård, professor, med.dr.
Christian S. Nissen, konsulent og foredragsholder
Per Nørhaven, direktør
Orla Grøn Pedersen, bestyrelsesformand
Bitten Petersen, husmoder
J.C. Briand Petersen, statsskovrider
Ellen Lindskov Plesner, fhv. overlærer
Hans Paakjær, chefkonsulent
Michael Schultz Rasmussen, projektchef
Mogens Munk Rasmussen, fhv. koncernchef

Helle Munk Ravnborg, seniorforsker
Karin Riis-Jørgensen, cand.jur
Ulla Röttger, direktør
Anders Samuelsen, MF, Liberal Alliance
Hans-Otto Sano, leder af forskningsafdeling
Bent Schmidt-Nielsen, fhv. rektor
Gunhild Lange Skovgaard, speciallæge
Carsten Smith-Hall, lektor
Jørgen Stubgaard, naturvejleder
Morten Søgaard, cand.scient.soc.
Bjarne H. Sørensen, fhv. ambassadør 
Lars Toksvig, skovrider
Steen Uhrskov, fhv. direktør
Jens Vestgaard, afdelingsleder
Anna Vinding, kommunikationschef
Nicolai Wammen, forsvarsminister 
Christian Wedell-Neergaard, godsejer
Lars Øgaard, direktør

CARE Danmark Prisen
CARE Danmark Prisen uddeles hvert år for at give ’lidt 
tilbage’ til de mennesker, der yder en ekstraordinær indsats 
for at støtte CARE Danmarks arbejde. I 2014 modtog Hans 
Kongelige Højhed Prins Joachim prisen for lang og tro tjene-
ste. Prinsen kunne fejre sit 25 års jubilæum som protektor 
for CARE Danmark i 2014. Siden sin første rejse til Nepal 
med CARE Danmark i 1991 har prinsen bidraget til, at 
CARE Danmarks indsats og resultater har fået bred omtale 
i de danske medier og er blevet plantet solidt i danskerne 
bevidsthed. Prinsens engagement og store indsigt i CAREs 
arbejde har samtidig spredt stor glæde og anerkendelse 
hos de mennesker, han har haft kontakt med i hele verden 
gennem sin indsats som repræsentant for CARE.
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Jemtelandsgade 1
2300 København S

Tlf: + 45 35 200 100 
E-mail: care@care.dk 

CARE Danmark 

www.care.dk
www.facebook.com/caredanmark


