Stairway Danmark – beretning for 2016
Fremlagt på generalforsamlingen d. 2. april 2017.
2016 var egentligt forventet at blive et stille år, ovenpå jubilæumsåret i fjor, hvor der var utroligt
mange og store aktiviteter.
Men når 2016 summeres op, har det igen været et år med mange spændende aktiviteter og stor
udvikling.
I Filippinerne:
Alle bygninger på Stairway står nymalede, med god hjælp og maling fra Jotun Paints, Philippines.
Ledelsen fra Jotun var på besøg og startede så småt op med at male og siden har resten af
bygningerne fået med penslen.
Det store projekt med at få lavet en ordentlig boldbane er også blevet færdigt, til stor glæde for
drengene.
Noget af det nyeste er en generator- og batteribygning, der næsten er færdig. Når
solcelleanlægget på administrationsbygningen starter op vil det kunne producere 70 -80 % af
strømforbruget på hele Stairway.
Scenen er som altid en central del af aktiviteterne på Stairway og har længe kunnet behøve en
opdatering på bl.a. lysanlægget. De gamle 1000 watt lamper er nu skiftet ud med LED-lamper med
digital styring, købt naturligvis med stor rabat og opsat af hollandske venner.
Som sædvanligt er der stor aktivitet med kurser, træning og møder med politi, sociale
myndigheder og skolevæsen.
Break the Silence netværket (stop child sexual abuse and exploitation) går støt fremad. Det blev
officielt lanceret i starten af februar, med deltagelse af ministre og den danske ambassadør. 45
NGO er med i netværket og efter lanceringen henvender flere store og stærke Ngo’er sig for at
være med. Når den digitale e-læringsplatform bliver klar, vil udbredelse af dette program kunne
blive massiv.
Scholarship-programmet er større end tidligere, nu med pt. 330 børn. Der er fokus på sociale
færdigheder, sundhed, seksuelle rettigheder og meget mere, der tilsammen støtter dem videre i
skolesystemet. Programmet har fået ny hovedsponsor: Phoenix Foundation.
EACY, Environmental Awareness for Children and Youth, den sejlende miljøskole, har stor succes.
Bankaen er opgraderet med nye pontoner og skrue og er blevet mere stabil og sejler klart bedre,
med mindre brændstofforbrug. Den er efter sigende også blevet mere elegant at se på. Der er stor
aktivitet og målet er mindst 45 ture med op mod 1000 elever i år. En udvikling er også, at det nu er
elevernes egne science lærere der underviser.

Baclayan-projektet skrider godt fremad. Der er lavet ny vej op til landsbyen. Vi holder stadig klinik
2 gange om måneden med hjælp fra lokal læge. Charlotte Willemann Stecher (læge på Skejby
Sygehus) har igen været derude for at hjælpe med yderligere at udbygge programmet. Gartneriet
ser godt ud og der bliver produceret en masse grøntsager.
Det er imponerende at opleve det store engagement og enorme energi både Lasse og Monica,
efter 25 år, stadigt yder, for at gøre Stairway til den kæmpe succes, den er.
I Danmark:
En af de helt tydelige ting der er sket i Stairway Danmark er vores nye hjemmeside. Den har fået
en alvorlig modernisering med fokus på kerneområdet, arbejdet mod misbrug af børn og støtte til
arbejdet for børns rettigheder.
Gennem mødet med engagerede folk i CFU-Vejle og med kæmpe indsats fra Tune er det lykkedes
af få lagt ”Red leaves falling”, filmen og undervisningsmaterialet ud til lån for alle skoler på alle
landets CFU’er. Materialet kan bruges på mange niveauer i fagene dansk, engelsk og samfundsfag
I løbet af året regner vi med at få Michalas film om Stairway at se. Det bliver meget spændende at
se reaktionerne på filmen og mærke hvilken betydning den vil få for kendskabet til f.eks. overgreb
på børn og det uegennyttige arbejde der bliver gjort på Stairway.
Også i år har vi fået stor økonomisk støtte til vores arbejde i Stairway Danmark fra fonde og
indsamlinger. Vi har haft indtægter på 1,5 million kr. Ca. halvdelen fra Danida og resten fra fonde
og indsamlinger
De 2 gymnasier Rødovre og Rødkilde har igen været utrolige i deres indsamlinger.
Rødovre Gymnasium med 71.679 kr. og Rødkilde Gymnasium med 206.342 kr. Imponerende.
Det betyder at vi har overført 1.462.564 til SFI, Stairway Foundation Inc.
Generelt er økonomien i Stairway Danmark altså rigtig god og vi står ved udgangen af 2016 igen
med en egenkapital på over 2 millioner kroner.
En gruppe elever, fra Rødovre med vicerektor Preben Philipson i spidsen, var på Stairway i februar
2016. Rødkilde Gymnasium have en klasse og tre lærere på Stairway i februar i år.
Begge ture var store succeser og eleverne fik oplevelser for livet, med sig hjem
Alt i alt går det ikke så ringe endda, og der er da også ideer til nye projekter og ansøgninger, der
skal afprøves i fremtiden.
Tak for jeres støtte, tak det store arbejde mange af jer gør.
Det er det brændstof, der får vores lille forening til at leve og vokse.
På bestyrelsens vegne
Lars Kruse
formand

