
Nyhedsbrev december – Året der gik 2021  
  
Julen nærmer sig og vi kaster lys over året der gik for Solens Børn.  
  
Til at starte med vil vi gerne takke for jeres støtte og engagement. Det har intet mindre end været en 
fornøjelse at se, at i har været med til at gøre en forskel med jeres støtte endnu engang.  
  
I år har vi fået et nyt bestyrelsesmedlem: Oscar Allen, der har mange års erfaring fra Operations Dagsværk. 
Til dagligt studerer han geografi på Københavns Universitet og hans bidrag til NGO’en er enormt værdsat.   
  
Casa Mantay er fortsat selvkørende og den vedvarende støtte til gadebørn og deres familiemedlemmer lykkes 
og opretholdes fortsat.  
  
Som fortalt i det sidste nyhedsbrev har vi igen i år doneret 15.000 kroner til Mantay i foråret samt efteråret.  
  
I 2022 kan vi se frem til større aktivitet på de sociale medier, hvor i bedre kan følge med i udviklingen af 
projektet Casa Mantay. Det vil vores kommende bestyrelsesmedlem, Frida Skøtt, bidrage til på Facebook og 
Instagram. Hun har meget erfaring med at skrive og Sociale Medier, da hun er journaliststuderende på 
Syddansk Universitet. Trods hun endnu ikke er bestyrelsesmedlem, så er hendes bidrag værdsat i NGO’en.   
  
Vores formand Jens, som er bosat i Cusco, har jævnligt kontakt til projektet og sørger for at vi kan opdatere 
hjemmesiden, Facebook og Instagram – i samarbejde med Frederick og Frida.   
  
Derudover fortsætter vi med at søge nye fonde og midler til projektet – og vi glæder os til at se hvad det nye 
år bringer. Ligesom sidste år tyder det nye år endnu engang på et tæt og langvarigt samarbejde, hvilket vi i 
Solens Børn er meget taknemmelige og glade for.   
  
Solens Børn ønsker jer alle en glædelig jul og godt et nytår! 
  
På vegne af Solens Børn 
 
Mvh.  
Frederick  
 
 
 
 


