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Forsiden:
Farver for sjov
Et stort, hvidt lærred, en masse farver og en flok børn, som får lov at gå fuldstændig amok i en blanding af leg og
kunstnerisk udforskning. Det var situationen en februardag på Stairway, hvor
drengene fik lov til at lege igennem.

Fornem pris til
Stairway
Stairway har modtaget en fornem pris
på 50.000$ fra Stars Foundation i London, som hvert år belønner en særlig
indsats for udsatte børn. Stairway var
indstillet til prisen af nogle af vores store samarbejdspartnere. I marts fulgte
Stars op med et seminar for børneorganisationer fra hele Asien - som selvfølgelig på holdt på Stairway!

Rødovre Gymnasium
på besøg på Stairway
Eleverne fra Rødovre med unge
mangyanere i vores camphouse i
bjerglandsbyen Baclayan

I februar havde Stairway besøg af 12
elever fra Rødovre Gymnasium. Eleverne var udvalgt fra forskellige klasser og
havde ansøgt om at komme med ud fra
både faglige og personlige kvalifikationer.
Eleverne arbejdede fagligt med emner
som globaliseringens konsekvenser for
social ulighed, mangyanernes kultur og
religion, forurening af havmiljøet, uddannelses betydning, klimatiske ændringer,
gadebørns forhold og formidling af rejsen i form af en mini dokumentarfilm.
Den største oplevelse var helt klart mødet og de fælles oplevelser med Stairways drenge og kendskabet til deres
baggrund. Det gjorde et stort indtryk

Hele Stairway er
blevet malet
Mere om maling: Hele Stairway er i de
seneste uger blevet totalt nymalet, så
alle bygninger skinner i klare farver. Malingen er doneret af Jotun, som har en
stor produktion i Filippinerne.

at se, hvor langt de var kommet med at
lægge fortiden bag sig og tro på en bedre fremtid.
Men også skolebesøget i Puerto Galera,
vandreturen op til skolen i Baclayan og
campsite mødet med mangyanske scholars, Sea Adventure School med miljøundervisning og koralsnorkling var fantastisk spændende.
Og ikke at forglemme: Den utrolige
stemning og atmosfære på Stairways
center - som er så inspirerende og opbyggelig for alle.
Preben Kærsgaard Philipson,
Vicerektor, Rødovre Gymnasium

Et varmt farvel til Amihan
En af Stairways mest skattede medarbejdere, Amihan Bajade, har besluttet at
sige op og søge nye udfordringer - en
kliché, som i dette tilfælde er fuldstændig korrekt.
Amihan har arbejdet for Stairway siden
1997, afbrudt af tre år hos Medicins Sans
Frontier i starten af nullerne. Hun er uddannet socialarbejder, men har gennem
tiden haft næsten alle tænkelige jobfunktioner på Stairway, som administrativ leder. Hendes efterfølger, Cassandra Sta
Maria, er allerede ansat, men vi kommer
til at savne dig, Amihan!

I marts 2015 spillede det
danske rockband D-A-D en
forrygende støttekoncert for
Stairway i Manila for flere
hundrede begejstrede gæster.
Koncerten var støttet af
bl.a. Grundfos, ARLA, NNIT,
og den danske ambassade i
Filippinerne. Den er et godt
eksempel på, hvordan det
igen og igen lykkes Stairway
at gennemføre tilsyneladende
umulige projekter med mange
gode menneskers hjælp.

Generalforsamling 10. april
På Stairway Danmarks generalforsamling kan vi se tilbage
på et fantastisk jubilæumsår,
men der venter nye udfordringer i fremtiden, som vil kræve
kræfter og kreativitet.
2015 var endnu et godt år for Stairway,
hvor organisationen i Filippinerne kunne markere sit 25 års jubilæum, og hvor
vi opnåede en lang række imponerende
resultater: Vores samarbejde med det filippinske politi bliver stadig tættere. Socialministeriet bruger Stairway til at udvikle nye sociale programmer, og sammen med Undervisningsministeriet har

vi udviklet nye moduler om børns rettigheder og sikkerhed på internettet, som
skal bruges på alle skoler. Vores netværk
af partnere arbejder med lokale skoler
og myndigheder, og internationalt bliver
der trukket på Stairways viden fra stadig
flere lande. Det er fantastisk!
Men der er også udfordringer forude:
Som det fremgår neden for, er vores
støtte fra Danida snart slut, og det bliver
en stor udfordring at finde andre donorer, som kan fylde hullet på 6-800.000
kr. om året. Heldigvis har Stairway Danmark igen i år haft et solidt overskud på
en halv million.

Det er også nødvendigt, for vi skal have
en solid reserve, når Danidas støtte rinder ud i 2017. Vi tror på, at det vil lykkes. Vores resultater er imponerende, og
med så mange gode mennesker i vores
støttekreds bør næsten alt være muligt!
Med tak for et godt år
Søren H. Sørensen
Formand for Stairway Danmark.
Generalforsamlingen finder sted søndag d.
10. april kl. 13.00-15.00 i Asia House, India Kaj 16, 2100 Kbh. Ø.
Meld dig gerne til på shs@kamp.dk, så vi
ved, hvor mange vi skal lave kaffe til.

Tak til Danida for vores sidste bevilling
I mere end 20 år har Stairway
fået støtte fra Danida. Men nu
er det slut: Vi har fået vores
sidste bevilling fra den danske
stat.

Civilsamfundspulje, som skal bruges til
at afrunde vores Danida-støttede projekt om at træne et netværk af 50 andre
børne-NGOer i hele landet. Men det
bliver så den sidste bevilling, vi får.

Filippinerne er nemlig nu formelt blevet
et mellemindkomstland, og så kan vi ikke
længere få støtte fra u-landsmidlerne.
Det er ærgerligt for os, men grundlæggende er det jo helt rimeligt, at pengene
går til de fattigste lande.

Sammen med en tidligere Danida-bevilling til støtte for vores samarbejde med
politi og myndigheder er vi sikret frem
til udgangen af 2017. Det bliver en stor
udfordring at finde andre kilder til erstatning for Danida, men vi tror på, at
det nok skal lykkes. Og så må vi bare
sige TAK for mange års støtte og opbakning fra Danida og den danske stat.

Vi har dog netop fået godkendt en sidste ansøgning på 500.000 kr. fra Danidas

Snart skal drengene videre i livet
Drengene på Stairway må se i
øjnene, at deres tid på centret
snart er slut. Når skoleåret
slutter i maj, skal de videre i livet - til familie og slægtninge
eller til institutioner og skoler
i Manila, hvor de kan fortsætte
deres uddannelse.
Der er lagt en plan for hver enkelt, og
selv om det bliver hårdt at forlade Stairway, har de alle noget helt konkret at se
frem til. Og tiden på Stairway har givet
dem et helt nyt fundament under deres
tilværelse, som de vil kunne bygge på i
årene fremover.

Alle drengene har været igennem en
lang udviklingsproces med terapi, skolegang og introduktion til utallige nye oplevelser og færdigheder. De har lært at
læse og skrive. At male, synge og spille teater. At svømme, snorkle og dyrke
alle mulige former for idræt. Og de har
mødt andre unge fra hele verden gennem de mange skolebesøg fra ind- og
udland i årets løb.
Samtidig har de året igennem arbejdet
med at bearbejde deres vanskelige og
ofte traumatiske fortid og har lært at
tro på sig selv og finde styrke til at komme videre.

Og de har god grund til at være optimistiske omkring fremtiden. Stairway har
fundet tilbage til alle drengene fra fem
tidligere 'årgange', og af de 60 unge var
hele 57 i arbejde eller i gang med en
uddannelse. Kun tre var faldet tilbage til
gaden. Det er en utrolig høj succesrate,
som vi kan være stolte af.
På billederne ses Nello i biblioteket på
vores egen skole, hvor der findes masser af bøger og materialer. Til højre øver
Mark, Nube og Lasse og Monicas datter
Izana sig på at spille på fløjter, som de
selv har lavet.

Stairway har fået sit eget stadion

Efter lange overvejelser har Stairway besluttet at investere en del kræfter i at få
sin egen sportsplads på det sted, hvor
Det Blå Hus tidligere lå. Sportspladsen
skal især bruges af Stairways egne unge.
Men den kan også bruges til turneringer,
koncerter og andre arrangementer for
folk i lokalområdet.

På billedet til venstre ses unge fra Rødovre Gymnasium i gang med foldbolden
sammen med Stairways drenge. Til højre er håndværkerne i gang med at støbe støttepiller, som skal sikre, at væggen
op mod banen ikke skrider sammen, når
regnen for alvor kommer. I baggrunden
anes kontorbygningen.

Pladsen neden for muren skal plantes til
med træer og buske, og der skal indrettes højbede, hvor drengene kan dyrke
deres egne grøntsager. Hele projektet er
betalt af bl.a. Rødovre Gymnasium, Rødkilde Gymnasium i Vejle, VEM fra Sverige,
Marchall Fund i Schweiz. og dele af den
pris, vi har fået fra Stars Foundation.

Stairway hjælper
stadig flere børn i skole
Stairway støtter nu 260 børn fra de fattigste familier i sit lokalområde til en high school uddannelse - en fremgang på 50% i forhold til forrige skoleår. Om tre år forventer vi at støtte op mod
600 børn.

Dokumentar om
Stairway på vej
Filminstruktør Mikala Krogh er i fuld
gang med at filme en dokumentarfilm
om Stairways arbejde blandt belastede
gadebørn. Filmen produceres af Danish
Documentary med støtte fra bl.a. Det
Danske Filminstitut og DR og vil få premiere i foråret 2017.
For at kunne optage filmen er Mikala
flyttet til Stairway i et helt år sammen
med sin mand og tre børn. Hun ses her
sammen med Lars Jørgensen under en
optagelse til filmen.

Målet med scholarship-programmet er
at sikre lige muligheder for uddannelse
også for børn fra de fattigste og socialt
mest udsatte familier. Det betyder helt
konkret, at fattige familier kan søge om
tilskud til, at deres børn kan fuldføre en
high school uddannelse - svarende til et
dansk gymnasium.
Og det er der rigtig mange, som gør: I
de senere år er sholarship-programmet
vokset med ca. 50% om året, og det har
i skoleåret 2015-16 haft 260 deltagere.
Heraf går ca. 200 i high school, mens 57
er i gang med en kompetencegivende
college-uddannelse.

Herover er alle scholars samlet til undervisning på Stairway. Nederst er der uddeling af hæfter og blyanter.
Væksten skyldes især to ting: At regeringen har forlænget skoleforløbet fra 10
til 12 år, og at stadig flere af de fattige
familier i området har indset, at uddannelse er nøglen til en bedre fremtid for
deres børn.
De børn, som bliver godkendt, får ikke
bare støtte til transport, skoleuniformer,
bøger og skolemad. De bliver også undervist i sundhed, økonomisk ansvarlighed, miljøbevidsthed, familieplanlægning
osv. Også forældrene er forpligtede til
at deltage i møder om bl.a. reproduktiv
sundhed og beskyttelse af børn mod
misbrug og vold.
Scholarskip-programmet vil i 2015-16
koste ca. 400.000 kr. - eller ca 1.500 kr.
om året pr. elev. Pengene kommer fra
bl.a. Rødovre Gymnasium, Rødkilde
Gymnasium i Vejle, Lauritzen Fonden og
den Hong Kong-baserede Firetree Foundation. I de kommende år vil udgiften
stige til det dobbelte - så vi er på jagt
efter nye sponsorer til programmet.

Stairway hjælper
ministeriet
Det filippinske undervisningsministerium
har i efteråret 2015 inviteret Stairway
til at udvikle et nyt undervisningsmodul
til alle landets folkeskoler og gymnasier
om Cyber Safety - altså hvordan børn
og unge begår sig på internettet og sociale medier.
Modulet bliver formelt lanceret i foråret
2016, og det vil blive en fast del af alle
skolernes læseplaner fra næste skoleår.
Vi er utrolig stolte af, at netop vi er blevet inviteret ind i så stort et projekt.
Det er endnu et bevis på, at Stairway
laver et enestående godt arbejde, som
har stadig større effekt. På billedet ses
en gruppe eksperter fra Undervisningsministeriet under et af de arbejdsmøder på Stairway, hvor materialet blev
udviklet.

Miljøskolen er en stor succes
Stairways Sea Adventure
School, SAS, lærer børn og
unge at værdsætte og beskytte
de sårbare tangskove, mangrovesumpe og koralrev i Puerto
Galera området på vores egen
sejlende miljøskole.
Stairway inviterer unge fra alle områdets
highschools ud på havet, hvor de lærer
om det fascinerende og skrøbelige havmiljø: Tangskovene, mangrovesumpene
og koralrevene rummer et mangfoldigt
dyre- og fiskeliv, som de færreste lokale
nogensinde har set med egne øjne, selv
om de lever langs kysten hele deres liv.
De unge får ikke bare teoretisk undervisning. De bliver også sendt på snork-

ling på revene og vader gennem mangroven. Det er en kolossal øjenåbner, og
de unge er dybt berørt af skønheden og
den overvældende oplevelse.
Stairway har haft alle områdets science
teachers med på sejltur, og vi har udviklet et nøglefærdigt undervisningsmateriale, så elevernes tur på havet bliver fulgt
op af undervisning hjemme i klassen.
Samtidig har vi etableret syv lokale miljøklubber, som eleverne opfordres til at
blive aktive i. Rigtig mange elever er interesserede i at være med, og klubberne
er så småt ved at få gang i arbejdet:
I landsbyen White Beach har en gruppe
unge genskabt værdifuld mangrove-

Til venstre er de unge i mangroveskoven
for at samle plastik og andet affald - vi
samlede over 1 ton plast sidste år! Til højre er de på vej ombord på Stairways miljøskib Berge Apo.
skov ved at plante stiklinger på et stort
område, hvor mangroven var udryddet.
I Baclayan har andre unge malet skilte,
som opfordrer til bedre hygiejne og
affaldshåndtering. I Balatero har de unge
renset grøfter og afløb for at forhindre
oversvømmelser.
I den kommende tid vil vi bl.a. lægge
15-20 ankerbøjer ud i hele området,
som alle kan bruge - og derved skåne
koralrevene for at blive ødelagt af, at
småbådene kaster anker igen og igen.

Gang i Stairways farm i bjergene
For et års tid siden opførte Stairway fire
store drivhuse på vores forsøgslandbrug
i landsbyen Baclayan i bjergene bag Puerto Galera. Nu er drivhusene kommet
i fuld produktion - og resultatet er imponerende: Lange rækker af kål, persille,
broccoli, blomkål og sågar jordbær af en
særlig robust dansk sort fra Karen Skous
køkkenhave i Danmark!

På markerne uden om drivhusene dyrker vi desuden store mængder af bønner, bladsalat, tomater og krydderurter. Afgrøderne bruges dels på Stairway
selv, dels til bespisning af børnene i den
lokale skole. Samtidig skal vores landbrug teste afgrøder og dyrkningsmetoder, som de lokale mangyanere kan bruge på deres egne marker.

På billederne ses til venstre det indre af
et af drivhusene. I midten er børn fra
landsbyen, som deltager i vores scholarship-program, i gang med at prikle
stiklinger. Til højre Stairways Baby Luz
Bunquin, som arbejder på scholarshipprogrammet og på vores klinik i Baclayan. Udsigten over vores grund og bugten neden for fejler ikke noget!

FAKTA OM STAIRWAY

Stairways center ligger på øen Mindoro på en
1 hektar stor skovklædt grund ud mod vandet.
Gennem 25 år har vi opbygget et velfungerende
børnehjem og et professionelt uddannelsescenter
med plads til flere end 80 kursister.

Scenebygning, køkken, gæstehuse, børnehus osv
er opført med støtte fra bl.a. Lauritzen Fonden,
Erik Thunes Legat, ØKs Almene Fond, Aksel og
Paula Nissens Legat, Fonden af 17-12-1981
samt Rødkilde Gymnasium i Vejle.

Grundplan over Stairways center. Nederst mod
venste ligger scenen og gæstehusene. Til højre ligger børnenes hus og skolen samt værksteder.
I midten mødes alle omkring køkkenet og kontoret. Øverst ligger Lasse og Monicas hus samt
Det Hvide Hus med værksted og grupperum..

Stairways samlede udgifter var i
2015 ca. 4,5 mio. kr. Indtægt–
erne var fordelt således:

Stairway - en uafhængig NGO
Stairway Foundation Inc. er en uafhængig organisation, der arbejder for at styrke
børns rettigheder og sikre børn en værdig
og tryg opvækst efter principperne i FNs
børnekonvention. Arbejdet foregår især i
Filippinerne men i stigende grad også i andre lande.

■■Direkte hjælp og rehabilitering
af svært belastede gadebørn
fra hovedstaden Manila. Børnene får
ophold, pleje og uddannelse på Stairways ‘mønsterbørnehjem’. Efter ca 1 års
ophold bliver de sluset videre, enten til
familie eller til andre børneinstitutioner,
der kan sikre dem uddannelse og en
god fremtid.

Stairway er startet i 1990 af Lars Jørgensen og Monica Ray. I dag har Stairway ca.
30 ansatte og har samarbejdspartnere og
støtter i mange lande.

Danidas Civilsamfundspulje - 20%
Marshall Fund (Schweiz) - 12%
Stairway Danmark - 10%
Leger Foundation (Canada) - 10%
Kindernothilfe (Tyskland) - 8%
AAP (DK), Unicef m.fl. - 8%
Stairways egne indtægter - 33%
Stairways egne indtægter dækker over bl.a.
betaling for træninger af NGOer i hele Asien,
overskud fra besøg af internationale skoler
samt en lang række mindre donationer, direkte
til centret i Filippinerne. Den store egenfinansiering gør Stairway helt usædvanlig i forhold til
de fleste andre NGOer.
Stairway Danmark har udgifter i Danmark på
ca. 300.000 kr. til bl.a. administration, tilsynsrejser og afrapporteringer (dækkes af Tipsmidler
og Danida) samt til forsikringer og pension til
Lars Jørgensen og Monica Ray.

Tre indsatsområder:
■■Kampen mod sexmisbrug af
børn under overskriften ’Break the
Silence’. Stairway har opbygget et landsdækkende netværk af 50 andre børneinstitutioner, som vi træner i vores
metoder til forebyggelse af sexmisbrug
i tæt samarbejde med det lokale politi
og sociale myndigheder.
Vi samarbejder med både det nationale
politi, socialministeriet og undervisningsminisetriet om styrkelse af børns
vilkår og forebyggelse af misbrug gennem træning og oplysning bl.a. i skolerne.
Stairways arbejde er internationalt
anerkendt. Vi samarbejder med organisationer i mange lande og har træningsprogrammer i bl.a. Vietnam, Thailand,
Indien og Nepal.

■■Lokal indsats i området omkring
Stairway med bl.a. et scholarshipprogram, behandling af ofre for sexmisbrug
samt støtte til Mindoros oprindelige
folk, mangyanerne, der oplever stor diskrimination. I 2014 har Stairway desuden
startet et klima- og miljøprojekt i lokalområdet.
Foreningen Stairway Danmark
Stairway Danmark er den danske støtteforening for projektet. Stairway Danmark
har ca. 500 betalende medlemmer og rejser hvert år 1-1,3 mio. kr. fra fonde, virksomheder og privatpersoner. Hertil kommer støtte på 7-800.000 kr. årligt fra Danidas Civilsamfundspulje.
Alt arbejde i Stairway Danmark er frivilligt
og ulønnet. Vores beskedne driftsomkostninger er 100% dækket af tilskud fra en
særlig pulje under Tips & Lottomidlerne.
Det betyder, at alle bidrag fra fonde og
private går ubeskåret til arbejdet i Filippinerne.

Læs mere om Stairway

Læs om vores arbejde og hvordan du kan støtte vores indsats på www.stairway.dk og www.stairwayfoundation.org
Følg med fra dag til dag på Facebook.com/StairwayDanmark
Tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev på www.stairway.dk

AFSENDER:
STAIRWAY DANMARK
Sankelmarksvej 15
4760 Vordingborg

Efterlysning: Brugt videokamera med night shot
Har du et brugt HI8 videokamera, som kan optage i mørke? Stairway bruger ét i teaterforestillingen
Cracked Mirrors, hvor natbilledet
bliver projekteret på et lærred,
men det gamle er brudt sammen.
Hvis du har et fungerende kamera,
du vil donere, er vi meget taknemmelige. Skriv til tune@tnk.dk, så får
vi det hentet og sendt derud.

DE STØTTER STAIRWAY
Alle gaver på 1.000 kr. og derover bliver nævnt her i spalten. Vi siger også
tak til de mange, som har sendt os
mindre beløb.
Gaver i 2016:
Kram telecom A/S:
12.000kr.
Lisbeth Liebmann:
1.000kr.
Paula og Axel Nissens Legat: 150.000 kr.
Fonden af 17-12-1981:
40.000kr.
3. real årgang 1977
Kirkebakkeskolen, Vejle:
1.142kr.
Anne Risborg Madsen:
1.000 kr.
Ebbe Stehouwer:
1.500kr.

Støt Stairways arbejde
Giv et bidrag til Stairway på
konto 3543 - 0004499
Send sms STAIRWAY til 1414
og støt Stairway med 100 kr.
Træk gaven fra i skat
Stairway er godkendt som velgørende
forening. Derfor kan alle gaver op til
14.500 kr. pr. person trækkes fra i skat.
Husk at sende os dit cpr-nummer, så
indberetter vi dit bidrag til SKAT. Se
nærmere på www.stairway.dk

Grundfos støtter Stairway
Grundfos' it-afdeling i Manila
har i januar overrakt Stairway
en check på 180.000 pesos,
svarende til ca. 25.000 danske
kroner. Pengene kommer fra
besparelser på strøm og vand i
2015.
Grundfos har et strategisk mål om at
blive mere miljømæssig bæredygtig, og
derfor har de 130 ansatte i afdelingen
gjort en lang række små og store ting
for at reducere el- og vandforbruget. Aftalen er, at besparelserne bliver doneret
til en lokal NGO, og i år er valget altså
faldet på Stairway. På billedet ses to repræsentanter for Grundfos, Alfie Marie Geronimo og Claire Fransisco, som
overrækker checken til Stairways Lars
Jørgensen og Monica Ray.
Grundfos har i forvejen støttet Stairway
med 100.000 pesos i forbindelse med
Tak til

vores 25 års jubilæumskoncert sidste
sommer, så vores samarbejde med den
danske virksomhed er rigtig godt.
Solcelledrevet vandpumpe
Pengene vil blive brugt til at nedsætte
Stairways eget energiforbrug: Grundfos
har udviklet en solcelledrevet vandpumpe specielt til udviklingslande, som vi
meget gerne vil installere på centret.
Stairways vand kommer fra vores egen
brønd ved floden nogle hundrede meter fra centret, men det er dyrt i strøm
at pumpe det op ad bjerget til vores
vandbeholdere og vandrensningsanlæg.
Samtidig vil vi gerne øge kapaciteten.
Stairways vandhaner bruges nemlig også
af et stort antal lokale familier, som på
den måde får adgang til rent drikkevand.

Om Stairway News

Stairway Danmarks medlemsblad udkommer 2-3 gange årligt. Bladet er
sponseret af Lasertryk.dk og portoen betales af Tipsmidlerne. Derfor er
udgivelsen helt gratis for Stairway.
Redaktion: Tune Nyborg, tune@tnk.dk

