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Året 2020 har budt på en masse nyt. Som forventet er vores tidligere samarbejde med Inti 

Runakunaq Wasin afsluttet. Vi takker for et godt samarbejde gennem 20 år og ønsker dem 

held og lykke fremover. Det har været en fornøjelse at se, at vi har været med til at gøre en 

forskel med vores støtte. For godt og vel 20 år siden, da vi startede projektet op, var vores 

håb at tilbyde en vedvarende hjælp til gadebørn og deres familiemedlemmere. Det er 

lykkedes, projektet er selvkørende den dag i dag.  

Som I tidligere er informeret om på vores årlige generalforsamling, har vi sagt farvel til nogle 

tidligere bestyrelsesmedlemmere Åse, Johannessen, Merete Vexby, Merete Boye Hansen, 

Bente Larsen og Svend Vexby. Samme dag bød vi velkommen til nye 

bestyrelsesmedlemmerne Barbara Rousset Thomsen, Bertha Pagaza, Manon Kristensen og 

revisor Thomas Enggaard Nielsen. Jens Laurits Sørensen, Jette Espersen og Frederick Jovan 

Rousset er forsat i bestyrelsen, hvor Jens konstituerer formand og Frederick næstformand. 

Som tidligere nævnt er vores nye samarbejde med Mantay projektet for alvor trådt i kraft. S 

amtidig er vores nye hjemmeside, Facebook og Instagram oppe at køre. Vi har doneret 

15.000 kroner til Mantay i foråret og efteråret. Vores formand Jens, som er i Cusco, har 

jævnlig kontakt med Mantay. I samarbejde med dem videregiver han alle informationer, som 

vi har brug for. På Facebook deler vi nyheder en gang om måneden fra Mantay projektet. Der 

kommer ligeledes opdateringer på hjemmesiden. Vi lægger nye billeder op i anledning af jul 

og nytår fra projektet. Vi glæder os til at tage fat på 2021 og have et fortsat godt samarbejde 

med Mantay. Alt tyder på et langvarigt og tæt samarbejde, hvilket vi er meget glade for. Her 

med ønsker Solens Børn alle sine medlemmere en glædelig jul og et frugtbart år.   
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