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2019 har været inspirationens og håbets år for

foreningen i både Danmark og Sydafrika.

 

Sammen med vores partner har vi set hvordan

vores Girl Game Changer program for alvor

har tændt en gnist i de unge og skabt nyt håb

i et lille lokalsamfund på landet.

Denne måned afslutter vi fase 1 af vores første

større indsats støttet af danske designere,

medlemmer og CISU. 

 

Kulminationen på året har været en aften i de

unges tegn, hvor familie og borgere i Grabouw

blev inviteret ind. 

Her så vi en stor opbakning fra frivillige og

lokale virksomheder, som bidrog til at gøre

aftenen til en succes. 

På aftenen delte de unge deres egne historier

og projekter.

Der var mange stolte forældre, deltagere og en

meget rørt projektleder, som kunne se og

mærke den betydning, arbejdet har haft.

 

Gennem året er vi samtidig blevet bekræftet i,

at den ekstreme fattigdom, voksende ulighed

og stigende vold mod piger og kvinder

påvirker de unge i deres dagligdag. 

Vores fortsatte indsats og arbejde med

civilsamfund og unge på græsrodsniveau er

derfor vigtigere end nogensinde. 

 

Vi ser derfor frem til både at støtte, guide og

følge dem og forhåbentlig et nyt hold

aktivister i 2020.  

 

På den danske side har vi fået udvidet

partnerskaberne med danske designere, og

kan tilføje følgende sponsorer til listen;

Knowledge Cotton Apparel, Flora D, Froks og

Lofina Shoes. Vi ser frem til at få alle designere

på vores nye hjemmeside, som går i luften

januar 2020.

ET FANTASTISK
ÅR!

Af stifter og projektleder Maria Liv Claudi Pedersen
& Bestyrelsesforkvinde Iben Højer Hansen.



Nordic Designers Aid (NDA) er en dansk græsrodsbevægelse, stiftet af den danske antropolog Maria

Liv Claudi i 2012. Foreningen er drevet 100% af frivillige kræfter. 

 

I Danmark består foreningen af bestyrelsen, stifter og projektleder, 3 faste frivillige og 10-20 løst

tilknyttede unge frivillige.

 

I Danmark arbejder organisationen med at igangsætte og drive kreative og nytænkende initiativer,

som kan rejse midler til foreningens fokus på civilsamfundsudvikling og projekter, der styrker piger

og unge kvinder i Sydafrika.

 

Foreningen igangsætter egne initiativer til at indsamle midler gennem samarbejde med danske

tekstildesignere, som har fokus på bæredygtighed. Flere danske designere donerer deres

overskudslager til foreningen og bidrager derigennem til mindre spild og større bæredygtighed

indenfor den nordiske tekstilindustri. NDA pakker tøjet i København og det fragtes derefter med

skib til Cape Town.

Al transport af tøj CO2 neutraliseres, og vi transporterer mellem 2 og 3 paller til Sydafrika årligt, ca.

omkring 2000-3000 stykker tøj.

I Sydafrika sælges det til lokale Fashion Fundraiser events, drevet af frivillige, og i en lille lokal butik,

som drives af vores sydafrikanske, lokale partner Designers Without Borders SA.  

Alt overskud fra events og butik går til de civilsamfundsprojekter, som vores partner driver, og som

støtter piger og unge kvinder i Sydafrika.

 

Foreningens aktiviteter finder sted i Sydafrikas vestlige provins, i den mindre by Grabouw, som

ligger i de landlige og mere isolerede områder. Projekterne i syd drives i samarbejde med den

lokale partner; Designers Without Borders SA. 

DWB SA er stiftet i samarbejde mellem stifteren og lederen af den danske forening og en lokal

sydafrikansk kvinde i 2017. Den består i dag af en frivillige bestyrelse, samt to ansatte og to frivillige

unge facilitatorer, samt en større gruppe frivillige, som hjælper til under events

Nordic Designers Aid forpligter sig til at fokusere

på udviklingsarbejde, der tager sit udgangspunkt

i unges rettigheder og ligestilling, med et fokus

på piger og unge kvinder.

Projekter skal ikke kun drives for men

også med unge kvinder.

Målet er at skabe en social og entreprenant

ungdomsbevægelse i Sydafrika, som giver dem en

stemme og redskaberne til selv at skabe

forandring.

INTRODUKTION
TIL FORENINGEN



HØJDEPUNKTER 2019

 12 
unge aktivister har færdiggjort
Girl Game Changer programmet

i Sydafrika

 3 
 projekter opstartet af unge

aktivister i Sydafrika 

191.585 DKK 
i støtte fra CISU.

6500 DKK 
givet i støtte af danske

medlemmer.

2 
 ung-til-ung facilitatorer har
gennemgået et års træning i

Sydafrika

1731

30.000
DKK doneret direkte til

projektet med hjælp fra danske
designere

 1 
 Fashion Fundraiser i Sydafrika

1 
 not-for-profit butik åbnet i

Grabouw, Sydafrika

4 
Nye danske designsponsorer

 24 
 unge frivillige rekrutteret af

GGC aktivister

+/-400 
skole elever i Sydafrika nået
gennem GGC aktivisters egen

projekter.

+/-2000
indbyggere nået i Grabouw

gennem kampagner,
netværksmøder og radio

interviews.

1 
 andelsvirksomhed, drevet af

kvinder, registreret 



PROJEKTER I SYDAFRIKA

Som ung kvinde er Sydafrika et af verdens farligste steder at vokse op og bo. 

Landet har en af verdens højeste rater af kønsbaseret vold og mord, og i de fleste lokalsamfund

dominerer en traditionel opfattelse af kønsroller og hvad piger og kvinder ’bør og kan’. 

Samtidig vokser hovedparten af Sydafrikas piger og unge kvinder op i ekstrem fattigdom og med

få muligheder for at tage en uddannelse længere end grundskolen. 

 

Flere og flere unge kvinder kæmper for deres rettigheder og for at blive hørt, men størstedelen

har ikke værktøjerne eller en platform, hvorfra de kan være med til at få indflydelse. 

 

I samarbejde med vores partner har vi i de sidste tre år arbejdet med at oplyse unge kvinder om

deres rettigheder og muligheder. 

Vi underviser dem samtidig i at stille spørgsmålstegn til samfundet omkring dem ved at lære

dem at tænke kritisk, selvstændigt og kreativt.

Det gør vi gennem undervisning i projektudvikling og med inspiration fra FN’s 17 verdensmål for

bæredygtig udvikling. 

Under forløbet udvikler og implementerer de unge deres egne projekter, der har til formål at

skabe positiv forandring i deres lokalsamfund. 

Gennem projektet lærer de om betydningen af aktivt medborgerskab, demokratiske processer

og at organisere sig og skabe positiv forandring gennem fredelig aktivisme. Vi oplever også, at

deres selvtillid og troen på hvad de kan, vokser. De bliver stærke rollemodeller for andre unge og

er med til at skabe håb om en bedre fremtid.

FOKUS PÅ AT GIVE UNGE KVINDER EN STEMME



I år har alle tolv unge, som startede i marts, gennemført vores forløb på ti måneder. De er mellem 15-

18 år og kommer alle fra meget fattige familier i Grabouw.  To ud af de tolv er unge mænd, som også

ansøgte om at være med, og de blev selvfølgelig optaget. 

Vi synes, at det er fantastisk sejt at unge mænd gerne vil være en del af et 'Girl Game Changer'

program. Drenge og piger, mænd og kvinder er nødt til at arbejde sammen, hvis vi skal nå

ligestilling mellem kønnene!

 

Under forløbet har der været fokus på at opbygge de unges selvtillid og tro på sig selv. 

Vi arbejdede aktivt med musik (tromning), bevægelse og performance under forløbet, Musik og

bevægelse kan med sine legende, rummende og udtryksfulde kvaliteter bidrage til at opbygge

selvtillid, selvværd og selvforståelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidig blev de introduceret til de 17 Verdensmål for 2030, og fik en introduktion til hvordan

man kan arbejde med ’design tænkning’ i projektudvikling. 

De var på flere lokale byvandringer, hvor der blev talt om netop de udfordringer, de som unge

står overfor, og hvordan disse knytter sig til de 17 Verdensmål. 

Herigennem blev de inspireret til at finde egne løsninger på de socio-økonomiske og

miljømæssige problemstillinger, som påvirker dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGE SAMARBEJDER FOR FREMTIDEN 



Mens vi har inspireret og guidet, var det dog helt afgørende, at de unge selv skulle vælge deres

projektemner.

Tolv stærke og handlekraftige unge satte deres fokus på vigtige emner af eget valg - og har været

med til at oplyse og skabe positiv forandring i deres lokalsamfund.

 Det er blevet til tre lokale projekter drevet af de unge, og til rekruttering af 24 frivillige.

 

 

 

Det første projekt er et efter-skole læseprojekt for en stor gruppe børn, som leger alene i nogle
bygningsruiner tæt på det sted, hvor vi har et safe space for vores egne unge. To eftermiddage
om ugen kommer børnene nu ind og får the, saftevand og læser med tre af vores aktivister.

UNGE SKRIDER TIL HANDLING
SÆTTER FOKUS PÅ UDSATTE BØRN, TEENAGE GRAVIDITET OG MOBNING.

HØJTLÆSNING FOR UDSATTE BØRN



Det andet projekt, som de unge har udviklet, er en kampagne til forebyggelse af teenage

graviditet. 

Flere af de frivillige, som aktivisterne har rekrutteret til dette projekt, er drenge. 

Dette har givet en fantastisk mulighed for debat mellem drenge og piger omkring ulighed

mellem køn og årsager til teenagegraviditet. 

Kampagnen er blevet implementeret på skolen og aktivisterne ønsker at fortsætte med at

udbrede kampagnen i 2020.

 

 

 

 

 

KAMPAGNER MOD TEENAGE GRAVIDITET OG MOBNING

Det tredje projekt er en kampagne med fokus på mobning i skolen. Aktivisterne beretter hvordan

de efter kampagnen, er blevet kontaktet personligt af elever på skolen, som har spurgt om deres

råd til at håndtere mobning. De ønsker også at fortsætte med dette emne i 2020.



De unge præsenterede deres projekter og delte også deres personlige ’stories of change’ til

familie og netværk den 26. november 2016. 

 

Det blev en fantastisk aften med meget rørte deltagere, forældre og projektarbejdere.

Aftenen startede med en fælles tromme seance, hvor de unges forældre var med.

 

ÅRSAFSLUTNING



 

 

 

 

 

 

 

Bagefter var der middag, og de unge fortalte om deres projekter, og fik overrakt deres deltager

certifikat.

 

 

 

Vores ung-facilitator Kyle Hendricks havde arrangeret en paneldebat, hvor de unge fortalte om, hvad

de hver især har fået ud af projektet.

 

 

 

Leverne: "noget af det vildeste jeg har lært gennem projektet, er at man
kan være med til at gøre en forskel på store, globale problemer gennem
små græsrodsinitiativer! At jeg kan være med til at gøre noget her i lille
Grabouw, det synes jeg er stort"
 

 



Chloe: Noget af det største for mig, er at jeg har fået modet til at sige fra
og at gøre noget ved de ting, som jeg synes er unfair.
Sidste år, blev jeg mobbet meget på skolen, og det var rigtig hårdt. 
Men nu har jeg vist, at jeg ikke vil finde mig i det - og jeg kan hjælpe andre
til at få modet til også at sige fra. Jeg troede ikke, at man faktisk kunne
ændre noget bare ved at tale om det - men det kan man!" 
 

 

 

Cameron: Jeg tror, at det der har været helt særligt for mig er, at jeg ikke
kun har lært en masse, men også haft et sted, hvor jeg følte mig sikker. Og
hvor jeg ved, at der var nogen, der var parate til at hjælpe og støtte mig,
hvis jeg havde brug for det.



Gennem projektet har vi mærket en stor opbakning fra lokale virksomheder, fra kommunen,

skolen og andre uddannelsesinstitutioner. Vores partner er derfor godt på vej til at opbygge et

lokalt netværk af mentorer indenfor både den private og offentlige sektor, som ønsker at hjælpe

og støtte vores unge fremover. 

Dette er særligt vigtigt, når de unge snart skal videre efter skolen.



KVINDELIGE ENTREPRENØRER I
TEKSTILBRANCHEN

Vi har i år taget de første spadestik til et nyt projekt, som

handler om at uddanne kvindelige entreprenører og

dygtige håndværkere indenfor tekstilbranchen, med fokus

på social- og miljøansvarlig produktion. 

 

Projektet er et samarbejde mellem os, vores lokale partner

og Cape Peninsula University of Technology (CPUT) i Cape

Town. Formålene med projektet er at uddanne kvinder i

Grabouw og Elgin Valley indenfor håndværket, med fokus

på vævning, syning, strik og print på tekstil. Der arbejdes

med miljøvenlige og, hvis muligt, lokale råmaterialer. En

anden vigtig del af projektet er at give kvinderne ejerskab

over deres eget arbejde. Kvinderne uddannes til at opstarte

og drive andelsvirksomheder, hvor kerneprincipperne helt

traditionelt er fordeling af udbyttet, fælles brug af f.eks.

maskiner og demokratisk styreform ud fra princippet ”ét

medlem, én stemme”. Kvinderne har gennem 2019

gennemgået flere kurser og den første andelsvirksomhed

’Elgin Devine Design’ er officielt registreret hos

myndighederne.



Næste projekt er screen printing på tekstil, og den danske designvirksomhed Eva & Claudi har

doneret arbejdskraft og designet prints, som kan bruges til blandt andet puder og viskestykker. 

 

De færdige produkter er netop nu i produktion, og som yderligere hjælp til opstart får Elgin

Devine Design en hylde i vores not-for-profit butik, hvor de kan sælge deres produkter. Vi

planlægger at søge midler til at opskalere projektet i 2019, og har indgået et 3-årigt samarbejde

med CPUT, som tilbyder uddannelse indenfor håndværket samt kvalitetstjek af produkterne.

 

Print til screen print, pude
forside, af Eva og Claudi

Print til screen print, pude
bagside, af Eva og Claudi



NOT-FOR-PROFIT BUTIK I SYDAFRIKA
I 2019 åbnede vi i samarbejde med vores partner en en lille not-for-profit butik i Grabouw,

Sydafrika.

Her sælges doneret overskudstøj fra de danske designere; Knowledge Cotton Apparel, Stig P,

Sophia lee, Storm & Marie, Ganni, Green Cotton Group (Fred's World & Muesli), Lofina shoes, Eva &

Claudi, Flora D, Froks, og The Tolsing Collection,

Alt overskuddet fra butikken går til Girl Game Changer projektet. På nuværende tidspunkt kører

butikken dog kun rundt. Så længe vi ikke kører med tab, beholder vi alligevel butikken, da det er

en god måde for de unge at få træning i at møde ind til en bestemt tid, tale med kunder,

håndtere penge og holde butikken præsentabel. Bag disken står unge, som er aktive i projektet

Girl Game Changer.Det er samtidig også en mulighed for at fortælle om vores arbejde til de

lokale som kommer i butikken. Butikken ligger i Elgin Railway Market i Grabouw. 

Hver weekend kører et gammeldags damptog fra Cape Town til Elgin Railway Market med

gæster som kommer for at besøge markedet.

 



Vi har i organisationen igennem længere tid talt om at skifte navn. Det er en stor beslutning, så

for og imod er blevet diskuteret meget. Vi er dog blevet enige om, at vi ønsker et navn, som i

højere grad fortæller historien om, hvem vi er og hvad vi står for.

 

Vi har blandt andet ønsket at bevæge os væk fra ordet ’aid’, da vi arbejder med udvikling og ikke

nødhjælpsarbejde. 

 

Organisationen vil derfor i det nye år komme til at hedde Designere uden Grænser, og i

internationalt regi; Designers without Borders Dk. 

 

Vi har også valgt at få lavet nyt logo og ny hjemmeside, hvilket alligevel skulle ske snart, da den

gamle ikke længere kan opdateres med hverken tekst eller billeder, og vi for eksempel ikke kan

sætte nye sponsorer på.

 

Da vi vendte vores plan med vores partner i Sydafrika, fandt de det selv nærliggende at følge os,

og er derfor også i gang med et officielt navneskifte fra Crafting Hope til Designers without
Borders SA. 
 

Deres hjemmeside og logo bliver ligeledes offentliggjort i det nye år, og vi føler, at vores fælles

værdier som partnere nu også udtrykkes i navn og visuel identitet. 

 

 

VI SKIFTER NAVN



ÅRETS FASHION FUNDRAISERS
I foråret afholdte vores partner i Sydafrika, Designers Without Borders SA, og en stor gruppe

frivillige endnu en Fashion Fundraiser i smukke Stellenbosch,

 

Det blev vores bedste event hidtil, med et overskud for partner på lidt over 30.000 DKK efter

fragt og event udgifter er betalt.

 

Planen var at afholde endnu en event her før jul, men skibet med donerede varer fra Danmark

blev desværre forsinket, og lagde til i havnen i Cape Town 4 uger forsinket. Pga. feriesæsonen i

Sydafrika, har vi derfor valgt at flytte den til efter nytår.

 

 

 

 

EN STOR TAK TIL DE
SPONSORERENDE DESIGNERE OG
SYDAFRIKANSKE FRIVILLIGE!



Bestyrelsesforkvinde 

Iben Højer Hansen

 

 

Næstforkvinde 

Sara Sofie Theibel

 

 

Kasserer 

Claus Højer Hansen

 

 

Bestyrelsesmedlem

Emma Hjortdal

 

 

Bestyrelsesmedlem

Pia Claudi Bentsen Larsen

 

 

Bestyrelsesmedlem

Julie Claudi Pedersen

 

 

 

 

 

 

ÅRSRAPPORT FOR 2019,
UNDERSKREVET AF BESTYRELSEN



Til sidst vil vi gerne sende en stor tak til alle jer, som støtter os herhjemme og som gør det muligt

for os at gøre en forskel for unge kvinder i Sydafrika!

 

Vi ønsker jer en glædelig jul og et fantastisk nytår - og glæder os allerede til, alt det vi skal opnå

sammen til næste år!

 

De bedste hilsner

Nordic Designers Aid & team

 

 

TAK FOR JERES STØTTE


