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Hilsen fra børnene på Young Life’s Childrens Home, IUG’s WASH-projekt i Kenya



IUG er præget af fremgang og 
udvikling. I 2014 har vi haft større 
projektaktiviteter end nogensinde før 
og dermed også en større omsæt-
ning. Medlemstallet er stigende, 
hvilket især vores fokus på virksom-
hedspartnerskaber har bidraget til. 
Medlemmerne er IUG’s fundament, 
dels som ressource til løsning af 
opgaver og dels som kilde til at 
finansiere vores administration – et 
område, firmaer og fonde nødigt 
donerer til.

Stærkt øget antal missioner
I 2014 har 37 medlemmer været 
udsendt på 16 missioner. (2013: 22 
udsendte på 12 missioner). Et stort 
antal, der dels skyldes et helt holds 
udsendelse til Ghana for at træne 
studerende i at bruge doneret ud-
styr, og dels vores følordning, hvor 
der udsendes to personer til samme 
projekt. Følordningen er vigtig for at 
sikre læring mellem generationer, 
og en generøs donation fra Den A. 
P. Møllerske Støttefond er med til at
sikre, at vi fastholder ordningen.

Den gennemsnitlige varighed af en 
mission har været 12 dage (2013: 
13 dage). Disse korte forløb kræver 
både grundig forberedelse og en 
stærk, kompetent, lokal partner. Vi 
vil fremover reducere antallet af 
lande, hvor vi er aktive for at kunne 
opbygge endnu stærkere relationer 

til vores lokale samarbejdspartnere. 
I den kommende 5-årsplan styrker vi 
projektopfølgningen, så vi kan doku-
mentere den langsigtede kvalitet og 
bæredygtighed af vores indsats.

De vigtigste samarbejdspartnere i 
2014 har i Danmark været Dansk 
Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, 
SOS Børnebyerne, CISU (Civilsam-
fund i Udvikling) og FNs Enhed for 
Projektservice (UNOPS). Interna-
tionalt er vores største engagement-
er med Engineers Without Borders, 
Sierrra Leone og Karwan Develop-
ment Foundation, Pakistan.

Ebola – en udfordring, vi er med 
til at løse
Vores to hovedområder set i stør-
relse af engagement er fortsat 
Pakistan og Sierra Leone, hvor en af 
årets største udfordringer har været 
udbruddet af Ebola i sidstnævnte. 
Her blev de menneskelige lidelser 
bragt helt tæt på IUG, da vores 
samarbejde med Ingeniører Uden 
Grænser, Sierra Leone netop er i de 
hårdest ramte regioner. Via gavmilde 
donationer har det været muligt at 
indgå aktivt i det lokale arbejde med 
at imødegå effekterne af epidemien 
– også de længerevarende.

Udvikling af organisationen
Vi har fortsat vores arbejde med at 
strømline administrationen og imple-
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menteringen af aktiviteter. De vigtig-
ste elementer er en anti-korruptions-
politik med absolut nul-tolerance og 
overgang til regnskabsstyring via 
Ingeniørforeningens system – en 
nødvendighed med vores efterhån-
den komplekse projektøkonomi og 
øgede økonomiske volumen. Hertil 
kommer etableringen af nye fag-
tematiske arbejdsgrupper på vores 
kerneområder, som i langt højere 
grad muliggør teknisk sparring for 
IUGs projektgrupper og udnyttelse 
af den specialiserede viden, som 
vores medlemmer kan levere.

Bliv medlem af IUG

Kontakt:
Ingeniører uden Grænser

Sankt Annæ Plads16, 1., 1252 København K
Telefon +45 70 27 40 06

Hjemmeside: www.iug.dk - Email: info@iug.dk
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Ingeniører uden Grænser (IUG) er 
en teknisk-humanitær organisa-
tion, hvis medlemmer primært er 
ingeniører, maskinmestrer og andre 
teknikere. Vores medlemsbase har 
dog i stigende grad også tilslutning 
fra mennesker med andre faglige 
baggrunde, så som sociologi, øko-
nomi og kommunikation, m. v. IUG 
ser denne tværfaglighed som en 
væsentlig styrke i vores organisation 
og i vore projekter.

Hvad laver vi? 
IUG’s tekniske bistand er målrettet 
marginaliserede befolkningsgrup-
per, der ofte lever under fattigdoms-
grænsen. Vi yder støtte til projekter 
i udviklingslande, hvor medlem-
mernes tekniske viden afhjælper 
nød og bekæmper fattigdom. 
I samarbejde med andre interna-
tionale organisationer arbejder vi 
også i katastrofeområder, og sikrer 
hurtigst muligt adgang til rent drik-
kevand, ordnede sanitære forhold 
og tag over hovedet.

IUG’s kerneområder
* Miljø
* Vand, sanitet, hygiejne og sundhed
* Fødevaresikkerhed
* Beredskabs- og katastrofearbejde

Hvor mange er vi?
Organisationen blev stiftet i 2001 og 
har i dag over 900 medlemmer. IUG 
har hovedkontor i København og 
fire lokalafdelinger i Århus, Aalborg, 
Odense og København.

Hvem samarbejder vi med?
IUG er en del af Engineers Without 
Borders International, og vores sa-
marbejdspartnere er, ud over vores 
lokale partnere, blandt andre Dansk 
Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, 
Caritas samt afdelinger inden for 
FN, m. fl.

Medlemskab 
Du kan læse mere om Ingeniører 
uden Grænser på www.iug.dk, 
hvor du også kan melde dig ind. Et 
ordinært medlemskab koster 250 
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Bestyrelse
Formand  

8 medlemmer, 2 suppleanter

Sekretariat
Dorte Lindegaard Madsen, 

Sekretariatschef
Line Barslund, Fundraiser

Økonomi
Merete Them Kjølholm,

Kasserer

Medlemsadministration
Anders Hedelund

IT / Web

Kommunikation
Ole Østergaard

Projektindentifikationsgruppe (PIG)
Bauke Van Weringh

Projektudviklingsgruppe (PUG)
Troels Theilby

Projektstyregruppe (PSG)
Tine Boye Andersen

Beredskab
Georg Garbutt

Lokalafdeling København
George Garbutt

Lokalafdeling Ålborg
Esben Holm

Lokalafdeling Århus
Daniel Blom Hansen

Lokalafdeling Odense
Line Petersen

IUG’s organigram

kr. årligt. Et studentermedlemskab 
koster 100 kr. årligt. Firmaer har 
mulighed for at tegne et medlem-
skab for 5.000 kr. årligt. Du kan også 
blive støttemedlem, hvor du betaler 
100 kr./år i kontingent, der trækkes 
automatisk én gang om året og et 
støttebeløb, som du selv vælger. 
Mindste støttebeløb er 300 kr.

Fordelen ved et støttemedlemskab 
er, at du kan få skattefradrag for alle 
dine bidrag på nær de 100 kroner 
i kontingent og IUG modtager et 
større beløb.

Vil du vide mere
Vil du høre mere om denne mu-
lighed eller IUGs arbejde generelt, 
er du velkommen til at kontakte 
sekretariatet på tlf. 70 27 40 06 eller 
på mail: info@iug.dk. IUG kommer 
gerne ud og fortæller om vores pro-
jektaktiviteter.

OM IUG
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Land / Projekt Mandedage i alt 
JANUAR   
Sierra Leone: Wash-projekt, Kenema 19 
Indien: Inspektion af børnehjemsbygning, Malandighi 18 
FEBRUAR   
Ghana: Træning, Kwame Nikrumah University of Science 
and Technology 59 
MARTS   
Togo: Fact-finding mission, affaldsprojekt 26 
APRIL   
Burundi: Vurdering af stormflodsskader 22 
MAJ   
Sierra Leone: Wash-projekt, Kenema 22 
AUGUST   
Ghana: Træning, Kwame Nikrumah University of Science 
and Technology 86 
SEPTEMBER   
Indien: Inspektion af børnehjemsbygning, Malandighi 24 
Cambodja: Teknisk assistance, Dansk Røde Kors 16 
Palæstina: Teknisk assistance, WASH 17 
Congo DR: Teknisk assistance, Dansk Missionsråds 
Udviklingsafdeling 24 
OKTOBER   
Bolivia: Projektvalidering, miljøhandlingsplan, Coroico 30 
Gambia: WASH-projekt 18 
DECEMBER   
Tanzania: Teknisk assistance, SOS Børnebyerne Danmark 19 
Missioner i alt 16 
Dage i alt 400 
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Den overordnede målsætning med IUG’s fokus på vand, sanitet og hygiejne er at sikre fattiges adgang til rent drik-
kevand og tilstrækkelige sanitære forhold. Gode sanitære forhold, hvilket også vil sige muligheden for at kunne 
vaske hænder, er uden sammenligning den enkeltforanstaltning, der har den største indflydelse på vores sundhed. 
Livet uden ville ikke blot være mere besværligt, men også væsentligt mere plaget af sygdom. Og - med usvigelig 
sikkerhed - en hel del kortere.

Med teknisk bistand fra vores medlemsskare bestående af højtuddannede ingeniører redder IUG liv ved at gøre det, 
vi er allerbedst til: At skaffe rent vand, forbedre latriner og undervise i at vaske hænder.

Med vores samarbejdspartnere i modtagerlandet sikrer vi relevante tekniske løsninger, der tager afsæt i de konkrete 
behov samt i de lokale muligheder for tilvejebringelse af rent drikkevand, adgang til latriner og undervisning i basal 
hygiejne.

I Sierra Leone lever næsten 
halvdelen af befolkningen, der er lidt 
større end Danmarks, med vand, 
hvis kvalitet i praksis er livstruende. 
Sammenhængen mellem kvaliteten 
af drikkevandet og levealder er 
direkte læsbar. Den gennemsnitlige 
levealder er 46 år, og spædbarns-
dødeligheden er blandt verdens 
højeste.

I Sierra Leone er kloakvand og 
drikkevand i mange områder ikke til-
strækkeligt adskilt, og en fjerdedel af 
indbyggere har ikke adgang til noget 
så basalt som et toilet.

Siden 2008 har IUG samarbejdet 
med søsterorganisationen Engi-
neers Without Borders, Sierra Leone 
om en ambitiøs indsats for en bedre 
fremtid for befolkningen i Kenama-
distriktet i det sydøstlige hjørne i 
Sierra Leone.

Vi bygger brønde, toiletter og under-
viser i hygiejneforanstaltninger i et 
samarbejde med lokale chiefs såvel 
som regionale og statslige auto-
riteter. Vi tog hul på fase 2 i oktober 
2013, og de succesfulde resultater 

Rent vand redder liv. Så simpelt er det.
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fra det foregående arbejde har dan-
net grundlag for, at vi nu er oppe på 
at arbejde med i alt 20 landsbysam-
fund.

Behovet for indsatsen 
demonstreret
Epidemiudbruddet i maj måned 
2014 betød, at vi måtte neddrosle 
og nogle steder sågar sætte en 
midlertidig stopper for vores projek-
taktiviteter i Kenema-distriktet. Dette 
var dybt tragisk, da vores indsats 
netop havde til formål at oplyse 
befolkningen om sygdomsrisici og 
sundhedsskabende faktorer. 

Ebola-virussen er ikke luftbåren. 
Smitterisikoen er størst, hvis man 
kommer i berøring med opkast, af-
føring eller blod. 

Efter en omstrukturering af vores 
indsats, som havde fokus på at øge 
fokus på basal sundhed, er IUG 
og samarbejdspartner, Engineers 
Without Borders, Sierra Leone 
lykkedes med at fastholde de lokale 
uddannelses- og træningsaktiviteter, 
der sætter sundhed og hygiejne i 
centrum. Samtidig har dette arbejde 

VAND OG SANITET 

knyttet tættere bånd til de lokale 
myndigheder, så vi danner fælles 
front i kampen mod Ebola-epide-
mien. 

IUG har gennem generøse dona-
tioner formået at bidrage til indsat-
sen mod Ebola-epidemien. Dette 
er blandt andet sket ved hjælp af 
vidensdeling og uddannelse af lokal-
befolkningen i basal sundhed i vores 
WASH-projekter.

Sygdomme stoppes bedst ved håndvasken



Innovativ tilgang til opdæmning af vand, Kenya
I det nordlige Kenya er IUG ved at planlægge et pionérprojekt, der på sigt 
kan forbedre konstruktionen af dæmninger i udtørrede flodlejer. Sådanne 
dæmninger er typisk den eneste mulighed for at opsamle vand i tørre 
områder, hvor grundvand er en mangelvare. Projektet vil undersøge an-
vendelsen af en geomembrandug som materiale i dæmningen, der tjener 
som erstatning for traditionelle underjordiske dæmninger i ler. I fremtiden vil 
geomembrandugen kunne gøre arbejdet væsentligt hurtigere og billigere.
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Vand og sanitet på drengehjem i 
Kenya
På børnehjemmet Young Life Africa 
Children Home i byen Ruiru i Kenya 
har IUG i 2014 skaffet bedre ad-
gang til rent drikkevand, opførelse 
af toiletter, vaskefaciliteter og 
baderum. Projektet medvirker til, at 
kapaciteten på børnehjemmet kan 
blive forøget til ca. 40 børn fra de 
nuværende 28, der er mellem 5-18 
år. Den næste del af projektet består 
af et system for kunstvanding af 
børnehjemmets egne afgrøder, så 
børnene opnår bedre og mere sta-
bile ernæringsforhold, blandt andet i 
tørketider. 

Vandforsyning i landsby, Gambia
I samarbejde med Young People Without Borders og Børn uden Grænser, 
Danmark har IUG sikret bedre vandforsyning til byen Sifou, der ligger i Gam-
bia. Den forbedrede vandforsyning er sket ved en udvidelse af det eksister-
ende distributionsnetværk samt en solenergidrevet vandpumpe, og op mod 
10.000 indbyggere har i løbet af 2014 fået bedre adgang til rent vand. Børn-
ene har nu lettere ved at passe deres skole, da mange af dem ikke længere 
skal bruge tid på at hente vand langt væk. Via brugerbetaling er projektets 
økonomiske bæredygtighed sikret, da der fremover vil være tilstrækkelige 
midler til rådighed til reparation og vedligeholdelse. 

Sundhed og Sanitet i Sierra Leone
Som en del af IUG’s alsidige virke i Sierra Leone har fokus i et specifikt 
projekt været at etablere og udvikle driften af en lokal sundhedsklinik i lands-
byen Norway. Ønsket er at opkvalificere lokale kvinder til ”barfods-syge-
plejesker” for derigennem at skabe bedre adgang til basale sundhedsydelser 
og styrke sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter til fordel for om-
rådets indbyggere. I efteråret 2014 sendte IUG, med donationer fra Region 
Syddanmark, Rigshospitalet samt Motorships Agencies A/S, en container 
fuld af hospitalsudstyr, skolematerialer og solcelleanlæg til klinikken.

Kenya, test af jordbund i flodleje

Vandforsyning, Gambia

Shipment til Sierra Leone

Wash-projekt, Kenya
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Miljø er et af IUG’s kerneområder. I IUG regi omfatter miljøområdet emner som alternativ energi, affaldshåndtering 
og ikke mindst udvikling af lokale miljøplaner. Vi vægter bæredygtige løsningsmodeller højt i alle vores projekter 
og samarbejder, og vi insisterer på en høj grad af lokal brugerinddragelse, hvilket også indbefatter undervisning og 
træning af den berørte lokalbefolkning. Vores fælles mål er at skabe resultater, som er velforankrede i lokalsam-
fundet. På den måde styrker vi det lokale fællesskab og samarbejde. Begge dele er vigtige faktorer i forhold til 
lokalbefolkningernes tro på en positiv fremtid.

I 2014 har IUG været involveret i en række projekter, som har haft til formål at udvikle og understøtte en bæredygtig 
tilgang til, hvordan vi bruger verdens naturressourcer. Vi ønsker at fremme en tilgang, som tager 
udgangspunkt i den lokale kontekst, og som skaber økonomiske, sociale og miljømæssige fordele for de små 
samfund, vi arbejder i.

Siden 2013 har IUG været en-
gageret i at bidrage til løsninger på 
miljøproblemer i byen Coroico, som 
ligger i den vestlige del af Bolivia. 
Året 2014 har hovedsageligt stået i 
planlægningens tegn, men året har 
også budt på en projektmission med 
udsendelse af to IUG medlemmer, 
som er involveret i projektet. 
Projektmissionen fandt sted i slut-
ningen af 2014, og havde til formål 
at få de sidste detaljer på plads 
omkring det lokale miljøprojekt. 
Projektet realiseres i samarbejde 
med vores lokale partnere, Caritas 
Coroico, de kommunale myndighed-
er samt det lokale landbrugsuniver-
sitet, Unidad Académica Campesi-
na-Carmen Pampa (UAC-Carmen 
Pampa). Projektets overordnede 
mål er tredelt, og indeholder neden-
stående tre punkter:

- at sikre den brede lokalbefolknings
deltagelse i identificeringen og
prioriteringen af de lokale miljøprob-
lematikker.

- at sætte lokalbefolkningeni stand til
at tilvejebringe information, således
at fremtidige beslutninger på
miljøområdet hviler på reelle fakta
og valide data

- at opbygge den lokale viden,
således at lokalbefolkningen selv
kan afdække og reagere hen-

Miljøspørgsmål skal løses i fællesskab
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sigtsmæssigt på eksisterende og 
fremtidige miljøproblemer. Dette 
skal blandt andet ske ved hjælp af 
uddannelse og træning i metoder til 
testning af jord og vand af de stud-
erende og lærerkræfter på det lokale 
landbrugsuniversitet.

Projektets målgruppe er som 
udgangspunkt hele befolkningen i 
Coroico kommune. Vi har dog valgt 
at starte projektet op som et pilot 
projekt, og vi har derfor udvalgt to 
landområder med ca. 9000 men-
nesker.

Igennem 2014 har IUG sammen 
med vores partnere i området arbe-
jdet med at få struktur på et meget 

MILJØ

Miljøproblemer er aldrig en let sag at løse

komplekst projekt, således at vi 
kan inddele projektet i faser og på 
den måde understøtte en gradvis 
læring. Sideløbende med arbejdet 
med miljøplanen vil vi arbejde med 
at træne lærerkræfter og studerende 
i at foretage vandanalyser fra lokale 
prøver og dermed underbygge miljø-
planen med fakta og data. Projektet 
består også af en kortlægningsdel, 
hvor kommunens lokale teknikere 
og den lokale miljøkomite skal 
indsamle miljødata og via etablering 
af et datakort (GIS) få klarhed over 
de miljømæssige udfordringer, som 
kommunen reelt står over for. For 
nuværende leder vi stadig efter dan-
ske partnere som virksomheder eller 
andre sponsorer til GIS/data-delen.

Partnermøde i Coroico, Bolivia



Håndtering af affald i det nordlige 
Togo
Byen Kétao i det nordlige Togo ligger 
i Binah Prefectorate. Den har om-
kring 20.000 indbyggere, svarende 
til 2.000 husstande. IUG’s Togo 
projektgruppe gennemførte i midten 
af 2014 en projektmission for at 
indsamle oplysninger omkring behov 
og indlede konkrete forhandlinger 
med de lokale miljø NGO’er og myn-
digheder omkring gennemførsel af 
et affaldshåndteringsprojekt. I 2014 
har IUG’s projektgruppe og den lo-
kale partner arbejdet sig frem et en-
deligt koncept, der omfatter fjernelse 
af ulovlig lossepladser og rensning 
af byen, etablering af losseplads(er) 
og genbrugsstation samt etablering 
af komposteringsanlæg for byen og i 
de omkringliggende landsbyer.
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Feltarbejde i Togo

Affaldsproblemer i Kétao, Togo
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Spørgsmålet om fødevaresikkerhed har igennem IUG’s projekter med fattige landbrugssamfund fået en stigende 
opmærksomhed, og i 2014 tog IUG initiativ til at udvikle nye, interessante projekter på området.

Engineers Without Borders, Sierra Leone (EWB-SL) og IUG har gennem en årrække samarbejdet om vand- og sani-
tetsprojekter i Kenema-distriktet i Sierra Leone. Inden for det seneste halve år har der været en intens dialog mellem 
organisationerne om, hvordan vi med succes kan udvide samarbejdet til også at omfatte spørgsmålet om fødevare-
sikkerhed.

Hvad er fødevaresikkerhed?
I IUG regi forstår vi hovedsageligt fødevaresikkerhed som en tilstedeværelse af tilstrækkelige mængder af føde til 
fattige familier. Derfor er det vores mål at sikre adgang til de fornødne ressourcer for derigennem at sikre en sund 
diæt. Fødevaresikkerhed handler også om muligheden for at kunne håndtere de pågældende fødevarer på forsvarlig 
vis. Sidstnævnte faktor kræver ikke mindst tilstedeværelse af vand og sanitet.

Vi har derudover en målsætning om at sikre de relevante familier et potentielt og reelt indkomstgrundlag via produk-
tion af fødevarer.

I IUG’s tilgang til fødevaresikkerhed er inddragelse af den målgruppe vi arbejder med af stor betydning. Andre 
relevante aktører er også den lokale, private sektor i forhold til at supplere vores tekniske tilgang med et forretnings- 
og værdikædebaseret perspektiv.

Fødevaresikkerhed handler således om meget andet end at skaffe tilstrækkelige mængder mad til lokalbefolkningen. 
Fødevaresikkerhed handler også om infrastruktur, logistik, opbevaring og håndtering af fødevarer, samt om mulig-
heden for at etablere gode samarbejdsaftaler mellem de implicerede parter.

Det foreløbige resultat af grup-
pens arbejde er et pilotprojekt med 
ikke-jordbesiddende, krigsinvalide 
indbyggere i Sierra Leone. Imidlertid 
satte Ebola-epidemien en stopper 
for det videre arbejde med imple-
menteringen af pilotprojektet. 

IUG har bygget projekter op omkring 
landsbyerne Norway, Elisetown og 
Turidtown, som alle ligger i Kenema-
distriktet. Alle tre landsbyer rummer 
husstande, hvor beboerne er krigs-
invalide og uden jordbesiddelser. 
Pilotprojektet har til formål at sætte 
dem i stand til at ændre deres egne 
livsvilkår fra den aktuelle hverdag, 
hvor fødevareusikkerhed er en 
realitet til en fremtid, hvor fødevare-
sikkerhed, forbedret ernæring og et 
indkomstgrundlag er sikret.

IUG’s projektgruppe har via partner-
organisationen Engineers Without 

Fødevaresikkerhed for en fattig familie er lig med overlevelse
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Borders, Sierra Leone haft en dialog 
med de mulige deltagerlandsbyer i 
pilotprojektet med henblik på at af-
dække behovene samt vurdere mu-
lighederne for at arbejde med eks-
empelvis ”Growing Walls”. Growing 
Walls er vertikale konstruktioner af 
betonelementer, hvor der kan dyrkes 
grøntsager enten til konsum eller 
til salg. Dialogen har samtidig haft 
til opgave at afdække muligheden 
for at etablere kyllingehold samt 
beplantning af frugttræer. Ingen af 
de tre elementer behøver andet jord 
end det, som reelt er til rådighed 
rundt om landsbybeboernes huse. 
Growings Walls er derfor ideelt til 
familier, som ikke ejer jord

Pilotprojektets primære målgruppe 
er de tre førnævnte landsbyer, med 
57 husstande og i alt 342 personer, 
men den potentielle målgruppe 
kan i realiteten være meget større. 

FØDEVARESIKKERHED

Projektet arbejder også med den 
lokale skole omkring etablering af en 
skolehave baseret på samme prin-
cipper. Hvis pilotprojektet bliver en 
succes, vil vi med fordel kunne gøre 
brug af vores erfaringer til at under-
støtte, udbygge og videreformidle 
værdifuld viden til gavn og nytte for 
andre ikke-jordbesiddende familier 
i landdistrikter og bynære områder i 
Sierra Leone. 

Vi dyrker grøntsager uden marker

Eksempel på ”grønne vægge”



Forbedret oplagring af majs til 
såsæd i Kenya:
I samarbejde med International 
Maize and Wheat Improvement 
Center (CIMMYT) arbejder IUG nu 
på andet år på at udvikle alternative 
og forbedrede lagrings-muligheder 
for majs til såsæd. I Danmark har 
studerende fra DTU siden 2013 
været aktivt involveret i at afprøve 
løsninger og udføre testforløb på 
DTU. I 2014 har der været mest 
fokus på at få udformet og testet den 
tekniske platform omkring kølesyste-
met og strømforsyningen samt at få 
de lokale kontrakter på plads.
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Pakning af majs såsæd, Kenya

Prototyper på kornsiloer, Kenya
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Naturkatastrofer såvel som menneskeskabte katastrofer kræver ofte meget hurtig reaktion. IUG’s beredskabsgruppe 
har i 2014 fortsat en igangværende indsats der sigter mod, at IUG kan bistå internationale partnere på beredskabs-
området via teknisk bistand, så erfarne ingeniører med de rette kompetencer kan komme ud til de ramte steder så 
hurtigt som muligt.

Herudover har beredskabsgruppen fortsat fokus på specifikke kerneområder og dygtiggørelse indenfor områderne 
Shelters og Disaster Waste Management.

Et tredje fokusområde for beredskabsgruppen er forebyggende beredskabs- og katastrofearbejde. Vi udvikler kom-
petencer, der gør det muligt for IUG at tilbyde proaktiv, strategisk planlægning og vidensdeling i samarbejde med 
lokale partnere og lokalsamfund, som er sårbare over for potentielle naturkatastrofer, eksempelvis oversvømmelser 
og jordskælv. Vi yder hjælp til selvhjælp, når katastrofen rammer.

Som led i IUG’s beredskabsarbejde søger vi kontinuerligt at skabe gunstige vilkår for vidensdeling og læring, både 
internt i vores organisation og med andre relevante organisationer på området. Dannelsen af Disaster Waste Man-
agement og Shelter Grupper i 2014 har sikret, at relevante diskussioner om metode og indsats har fundet sted blandt 
medlemmerne.

IUG har deltaget i test af den nye og 
innovative tilgang til data-indsamling 
og behandling omkring katastrofer 
og infrastruktur under UNOPS’ pro-
gram, ”Rapid Response Project”. 

I foråret 2014 satte IUG’s 
arbejdsgruppe omkring affald derfor 
et seminar op under temaet ”Disas-
ter Waste Management” i tæt samar-
bejde med IUG’s beredskabsgruppe. 
IUG inviterede bl.a. relevante sam-
arbejdspartnere som Dansk Røde 
Kors og UNOPS til at komme og 
dele ud af deres erfaringer indenfor 
affaldshåndtering i katastrofesitu-
ationer.

Seminaret havde fokus på følgende:

• Håndtering af affald, bl.a. byggeaf-
fald og brokker fra ødelagte byg-
ninger og infrastruktur
• Kapacitetsopbygning af IUG inden 
for DWM
• Planlægning af fremtidige DWM-
missioner

BEREDSKAB 
Beredskabs- og katastrofeområdet
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Rotary Water Survival Box
I 2014 aftalte beredskabsgrup-
pen at støtte World Water Works 
Limited og Rotary i udviklingen og 
udbredelsen af Water Survival Box. 
Ingeniører uden Grænser og bered-
skabsgruppen hjælper World Water 
Works Limited ved at identificere 
situationer, hvor Water Survival Box 
kan distribueres i katastrofeområder. 
Derudover giver beredskabsgruppen 
feedback og vurdering af vandrens-
ningsudstyr.

Seminar om håndtering af 
affald - ”Disaster Waste 
Management” (DWM)



Forebyggende beredskabsarbejde 
i landsbyer i det nordlige Pakistan
Katastrofeberedskabsprojektet i 
landsbyen Mian Issa i Pakistan 
er et af IUG’s største projekter. 
Ambitionen er at styrke det lokale 
civilsamfund gennem præventive 
miniprojekter ved hjælp af under-
visning i katastrofeberedskab samt 
simple ingeniørfaglige elementer på 
skoler og i lokale komiteer. På trods 
af at det for IUG’s partner, Karwan 
Development Foundation, har været 
et udfordrende år i et politisk uro-
ligt område, har fokus i 2014 med 
succes været øget inddragelse af 
kvinder i katastrofeberedskabsar-
bejde. Dette er der kommet to nye 
kvindecentre ud af.
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Mission til vurdering af skader 
efter oversvømmelser, Burundi
I forbindelse med lokale store over-
svømmelser sendte IUG i april 2014 
to medlemmer til Burundi på en 
fact-finding mission. Formålet med 
missionen var at belyse omfanget 
af ødelæggelserne med fokus på 
huse og boliger samt situationen for 
de ofre, der med ét var gjort hjem-
løse af katastrofen. I samarbejde 
med ADRA-Burundi blev missionen 
gennemført, og der blev udarbejdet 
en rapport, som udover skades vur-
dering indeholdt et konkret forslag 
til shelter-genhusning for de ramte 
familier. Genhusning tog højde for 
det store, men uafklarede spørgsmål 
omkring jordrettigheder, da en mobil 
shelter løsning blev den foretrukne 
løsning.

Flygtningelejr, Burundi
Seminar om beredskabs-
arbejde, Pakistan

Flygtningelejr, 2014

Beredskabsøvelse, Mian Issa, 
Pakistan
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Bedre vilkår for hjemløse børn, Indien

IUG OG BØRNENE 

Første fase af byggeriet i Malandighi

Børnene er en særlig udsat be-
folkningsgruppe i de lande, som IUG 
arbejder i. Derfor lægger IUG vægt 
på at involvere sig i projekter, som 
på forskellig vis søger at forbedre 
børnenes muligheder for en god 
opvækst. På den måde medvirker 
IUG til at gøre en forskel her og 
nu, men vores indsats gør også 
en forskel for de mange børn og 
unge på længere sigt. Vi er med til 
at skabe de fysiske rammer, som 
gør livet mere trygt for eksempelvis 
forældreløse børn via konstruktion 
af bygninger på børnehjem samt via 
konstruktion af bygninger til skoler 
og sundhedsklinikker. Gennem den 
indsats deltager vi aktivt i at give 
lokalsamfundenes børn og unge et 
håb om en positiv fremtid med gode 
muligheder for at kunne klare sig.

Børnehjemsbørnene i Malandighi



Bedre vilkår for hjemløse børn, Indien
I 2014 har IUG i samarbejde med Engineers Without Borders, India opført 
en ny sovesalsbygning i Malandighi, Indien. Den multifunktionelle bygning, 
der både indeholder undervisningslokaler, opholds- og sovesale huser i alt 
64 børn. Driften af børnehjemsbygningen finansieres blandt andet gennem 
organisationen Verdens Børn. 
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Bedre vilkår for hjemløse børn, Indien

Træningsbygning til 
handikappede forældreløse børn 
i Bolivia
På børnehjemmet Hogar San José i 
Santa Cruz, Bolivia, er IUG’s projekt-
gruppe i fuld gang med at planlægge 
opførelsen af en ny terapibygning for 
omkring 30 fysisk og psykisk handi-
kappede forældreløse børn. Bygnin-
gen vil muliggøre terapi og træning 
for børnene, så de får større mu-
lighed for at flytte sig i deres handi-
kap samt forbedre deres livskvalitet. 
I slutningen af 2014 er byggeriet 
påbegyndt med løbende rådgivning 
fra IUG’s projektgruppes side.

Ny hostelbygning, Indien

Børnehjemmet, Hogar San José i Santa Cruz, Bolivia

Ny sovesal i Malandighi
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IUG’s projektleder på det tanzanian-
ske vandprojekt fremhæver samar-
bejdet med Rotary og den lokale 
samarbejdspartner Karatu Devel-
opment Association (KDA) som et 
eksempel til efterfølgelse.

‘‘Arbejdet med udviklingsprojekter 
giver altid udfordringer. Det er en del 
af spændingen. Men vores vandpro-
jekt er gået rigtig godt’’, siger Torben 
Willer, IUG’s projektleder på det 
tanzanianske vandprojekt, der blev 
gennemført på rekordtid og til langt 
under budgettet.

Torben Willer, 51 år, maskinmester-
uddannet og med en fire år lang 
historie i Ingeniører uden Grænser, 
taler også på et grundlag af en 
række års arbejde som ulandsfrivil-

Det er sådan et projektsamarbejde skal være!
lig i Tanzania i 1980’erne, når han 
fremhæver samarbejdsprojektet 
mellem IUG, Rotary og KDA som 
forbilledligt.

‘‘IUG’s indsats har i dette projekt 
kunne begrænses til at være ren 
teknisk bistand. Det skyldes, at Ro-
tary, partner i projektet, kan overtage 
det administrative. Det har jeg været 
lykkelig for at slippe for’’,siger Tor-
ben Willer.

På den måde har han kunnet kon-
centrere sig om sin faglige spids-
kompetence, nemlig det tekniske.

Jævnbyrdighed
Ikke alene blev vandprojektet 
gennemført på bare seks måneder 
- prisen holdt sig, i forhold til de 

Fakta:
Det tanzanianske vandprojekt er enkelt: 
En to kilometer lang vandledning i 2 tommerrør fører vandet ned ad bjerget fra den offentlige 
vandforsyning i 1700 meters højde. Derfra løber det ned til Marmo Primary School. Men da der 
kun kommer vand fra bjerget i løbet af den lille regntid i november og den store i marts-april, 
omfattede projektet også anlæg af en 30 kubikmeter stor opsamlingstank til det regnvand, som 
kommer fra skolebygningens tag. Fra brønden bliver vandet med en fodpumpe lempet op i en 
lidt højere placeret beholder, hvorfra skolen kan tappe de livsvigtige dråber. Det opsamlede 
vand bruges i skolens håndvaske.
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budgetterede 130.000 kroner, under 
100.000 kroner.

Selv taler Torben Willer flydende 
swahili og er solidt funderet i landet 
efter at have været tanzaniansk gift. 
Det betyder, at han kan forudse og 
imødekomme kulturelt betingede 
misforståelser:

‘‘Det er et rigtig godt land at arbejde 
i, fordi lokalbefolkningen betragter 
en som jævnbyrdig og ikke, som i 
andre afrikanske lande, som en hvid 
koloniherre. Desuden er det et roligt 
område uden religiøse modsæt-
ninger’’, fortæller han.

Vandprojektet var også debut for 
samarbejdet med KDA. Og hvad 
den tanzanianske samarbejdspart-
ner manglede i erfaring og faglig 
kunnen, kompenserede de med god 
vilje: ‘‘Den skriftlige kommunikation 
om projektet viste sig vanskelig for 
KDA. Til gengæld var de lydhøre, 
når vi mødtes, og jeg kunne pege og 
forklare. Så jeg kan sagtens fore-
stille mig, at vi skal lave flere projek-
ter sammen’’, siger Torben Willer.

‘‘IUG’s indsats har i dette 
projekt kunne begrænses 

til at være rent teknisk 
bistand. Det skyldes, at 

Rotary har kompetencer på 
regnskab og transaktioner, 

som jeg ellers ville skulle 
tage mig af. Men det har jeg 

været lykkelig for at slippe 
for.’’

DE FRIVILLIGE 



John Povlsen satte sig for at vise, 
at et vandprojekt til en tanzaniansk 
skole også kan være med til at give 
nakskovitterne selvtilliden tilbage.

‘‘Jeg vil have byen til at rejse sig i 
stolthed, som når nakskovitterne i 
avisen kan læse, at de har gennem-
ført et vandprojekt i Tanzania. Selv i 
et presset område er der nemlig råd 
til også at tænke på andre. Dét gør 
os reelt større’’, siger John Povlsen, 
der i samarbejde med Ingeniører 
uden Grænser har gennemført et 
projekt, der sikrer bedre skolegang, 
sundhed og hygiejne for små tanza-
nianske børn.

Før projektet brugte børnene på 
folkeskolen, Marmo Primary School, 
hver dag to timer af deres skoletid 
på at hente vand ti kilometer væk fra 
skolen, fordi der ikke var nogen lokal 
vandforsyning.

Midtjysk iværksættervirus
Selv opfatter han sig ikke som ‘den 
sædvanlige veldædige rotary-type’. 
Han er fokuseret på, hvad Rotary 
rent praktisk kan bruges til. Og or-
ganisationen er fint egnet til at skabe 
udviklingsprojekter i Afrika, som det 
tanzanianske vandprojekt.

Da han med sin kone i 1972 kom 
til Lolland - hvor den nyuddannede 
matematiker fra Aarhus Universitet 
først underviste i matematik og 
datalære ved Nakskov Gymnasium 
og HF og senere som rektor samme 
sted - slog det ham, at den iværk-
sættertrang manglede.

Igennem årene har modgangen 
endda strammet grebet om Lolland, 
hvor konjunkturer og strukturreform-
er har nedlagt og lukket alt fra værft 
til sygehus og fået 10.000 til at flytte 
fra øen. Så John Povlsen var kom-
met til et område, der havde brug for 
en ildsjæl som ham.

Simpelt er bæredygtigt
‘‘Vores udgangspunkt var, at vi ville 
lave et vandprojekt, fordi det er rela-
tivt simpelt og dermed bæredygtigt. 

Projektberetning fra en frivillig og en samarbejdspartner

Da vandprojektet samtidig var til en 
skole, ville projektet engagere foræl-
drene og dermed give områdets 
befolkning ejerskab til det. De havde 
virkelig brug for det og var stolte af 
det’’, forklarer John Povlsen.

‘‘Stoltheden over projektet 
er for mig at se afgørende. 
Den betyder, at de selv tager 
fat og ikke venter på, at vi 
kommer og reparerer 
skader.’’

Fra 2010 udviklede det sig fra at 
være en ide om at samle penge ind 
til et upræcist projekt uden pålidelige 
samarbejdspartnere i Tanzania til i 
starten af 2013, i dialog med IUG 
og med kontakt til den lokale NGO 
KDA, Karatu Development Associa-
tion, at være et klart defineret vand-
projekt, som Rotary havde hånd i 
hanke med:

‘‘Vi fandt det betryggende, at IUG 
satte deres projektleder på. Torben 
Willer holdt øje med projektet under-
vejs’’, fortæller John Povlsen.

Lokalkendskab sparede 30.000 
kroner
‘‘Jeg blev hurtigt indkaldt til et møde 
med Torben, og vi swingede godt. 
Vi kunne mærke, at vi sammen var i 
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Efter et halvt års intensivt arbejde stod vandprojektet færdigt og 
det vil få en enorm betydning for, hvor godt mange unge tanza-
nianerne klarer sig videre frem i livet.

stand til at løfte projektet. Jeg gjorde 
det samtidig klart, at jeg ikke umid-
delbart kunne hente flere penge end 
de 130.000 kroner, som vores fælles 
budget udgjorde.’’

Det blev heller ikke nødvendigt. 
Netop Torben Willers lokalkendskab 
betød, at materialerne kunne skaffes 
betydeligt billigere end budgetteret. 
Så projektet blev gennemført for 
under 100.000 kroner.

I september 2013 begyndte 50-60 
mennesker, fortrinsvis forældre til 
børnene på skolen at grave vandled-
ningen ned, og omkring jul var vand-
opsamlingen klar. I februar 2014 
var John Povlsen nede og indvie 
vandprojektet.

Succes’en har givet Rotary blod 
på tanden:
‘‘Vi vil meget gerne lave et større 
sanitetsprojekt i den nordlige del af 
Tanzania, hvor vi har gode kontak-
ter’’, fortæller John Povlsen.

Konturerne af et projekt, der vil sikre 
lidt større piger uddannelse, tegner 
sig allerede. I dag løber pigerne en 
høj risiko for at blive voldtaget på vej 
til og fra skole. Men et kollegium i 
forbindelse med skolen vil beskytte 
dem.
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Fakta
IUG’s praktik- / følordning
I 2014 har IUG lanceret en praktik- / følordning, hvor fokus er på at vidensdele mellem erfarne 
ingeniører og de yngre medlemmer, som gerne vil ud og være med på den internationale bane, 
men som mangler konkret projekterfaring.

Under ordningen er der mulighed dels for at komme ud på længerevarende ophold (2 til 3 
måneder) og arbejde i felten på et konkret projekt og under vingerne af en erfaren IUG pro-
jektleder i samarbejde med IUG’s lokale partner. Det er dog også muligt, at komme ud som føl 
på en kortere mission, hvor føl og mentor sparrer og sammen løser en konkret opgave.

Du kan læse mere omkring praktik-/følordning på www.iug.dk
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Når udsendelser sætter IUG’s arbejde i relief – beretning fra et ”føl”

For IUG medlem, Camilla Nathan, 
var det en oplevelse af de lidt større, 
da hun i oktober måned 2014 fik 
mulighed for at ledsage IUG se-
niormedlem, Karl Skovgaard Møller, 
som føl på en udsendelse om 
teknisk assistance på et sundheds-
projekt i Cambodja.

”Som turist har man ganske enkelt 
en anden adfærd og andre inter-
esser, og derfor oplever man også 
landet og befolkningen på en anden 
måde”, fortæller hun, og fortsætter, 
”men som føl med Karl på IUG-op-
gaven, blev jeg ikke alene udfordret 
fagligt, jeg fik også et indgående 
kendskab til, hvordan IUG arbejder 
i felten, og hvilken forskel vores 
faglige ekspertiser og indsats reelt 
gør for vores samarbejdspartnere og 
lokalbefolkninger. ”

Camilla og Karls opgave på mis-
sionen var at vurdere de tekniske 
dele af et Dansk Røde Kors’ vand 
og sanitetsprojekt i Cambodja. Det 
omfattede blandt andet besøg i ud-
valgte landsbyer, hvor de med egne 
øjne skulle vurdere de etablerede 
vandpumper og latriner.

”Karl var meget opsat på at ind-
drage mig fagligt i opgaven, selv 
om jeg som uddannet hydrogeolog 
vel ikke er så teknisk funderet som 
en egentlig ingeniør. Så allerede 
fra starten fik jeg et stort ansvar på 
opgaven. I begyndelsen fandt jeg 
det lidt skræmmende og også noget 
overvældende, men set i bakspejlet 
har det virkelig været en lærerig op-
levelse. Det gør især en forskel for 
ens egen forståelse af NGO projek-
ter, at man har mødt de mennesker, 
som man arbejder for at hjælpe. Jeg 
synes også, det har været meget 
spændende at opleve, hvordan man 
med forholdsvis simple midler kan 
lave en pumpe og lære andre men-
nesker, hvad et latrin er, og hvorfor 
det er vigtigt at bruge. ”

Om sine erfaringer som føl fortæller 
Camilla yderligere:

”Udsendelsen og samarbejdet med 
Karl har helt klart givet mig mere 
faglig selvtillid. Jeg har også fået 
nyttig viden, som jeg kan gøre brug 
af i fremtidige IUG-projekter og ikke 
mindst i min karriere fremover. Beg-
ge dele spiller en afgørende rolle for, 

at jeg i dag i højere grad end tidlige-
re tør springe ud i opgaver, som nok 
ligger lidt i periferien af min faglige 
kunnen. Med de oplevelser jeg har 
haft, og de faglige muligheder, som 
min deltagelse i IUG projekter giver 
mig, kan jeg kun opfordre andre stu-
derende og nyuddannede ingeniører 
til at engagere i IUG. ”

‘‘Udsendelsen og samarbejdet med Karl har helt 
klart givet mig mere faglig selvtillid. Jeg har også 
fået nyttig viden, som jeg kan gøre brug af i frem-
tidige IUG-projekter og ikke mindst i min karriere 
fremover.’’

DE FRIVILLIGE 



En af vore tre grundlæggere - og den sidste aktive af dem - Paul Ernst Chris-
tensen, er gået på ”pension” i 2014. Pauls indsats i IUG gennem 13 år har 
været uvurderlig for organisationen. I IUG sammenhæng har Paul været en 
ildsjæl, som altid har udvist en enorm passion for organisationens virke. 
Han har været en af de trofaste kræfter i sekretariatet, tilbage fra hvor vi 
havde til huse på Trollesminde i Hillerød og siden på SCION DTU. Også i 
Maskinmestrenes hus var Paul nærmest husalfen, der gerne tog vagterne, 
når ingen andre havde muligheden, og som ofte slukkede og lukkede.

I 2013 blev Paul udnævnt til Æresmedlem af IUG.

Det er vemodigt at tage afsked med en af IUG’s mest aktive støtter. Derfor 
skal der lyde en varm tak til Paul fra hele IUG for hans enorme indsats og tro 
på IUG-projektet. 

I 2014 har IUG’s sekretariat haft 
mange og spændende opgaver.
Fokus har været at sikre IUG’s frivil-
ligbase de bedst mulige rammer for 
at udføre deres indsats, blandt andet 
via sparring omkring deres projekter, 
tilvejebringelse af administrativ sup-
port og med at koordinere samar-
bejder mellem danske og internatio-
nale partnere.

Et spændende område, som vi 
er begyndt at udforske mere, er 
virksomhedssamarbejder. Her har vi 
blandt andet indledt drøftelser med 
GEO, der med sin ekspertise i geo-
teknisk rådgivning er en interessant 
partner at arbejde sammen med på 
tværs af IUG’s mange aktiviteter og 
projekter. Et andet fokusområde har 
været hvervning af nye medlemmer, 
som har været en stor succes. Året 
2014 har vist sig at være det år, hvor 
vores organisation har fået flest nye 
medlemmer, og vi har nu rundet de 
900.

Vi har også i tæt samarbejde med 
vores lokalgrupper være på banen 

og repræsenteret IUG ved messer 
og oplæg om IUG rundt om i landet, 
og som noget nyt havde IUG i 2014 
en stand på Folkemødet på Born-
holm. Der var også stor interesse 
og fremmøde ved afholdelse af 
vores arrangementer, henholdsvis 
En aften med Christian Friis Bach 
(fællesarrangement med Seniorer 
uden Grænser) i januar, Ebola – 
en dræber i udviklingsarbejdet i 
september samt World Toilet Day 
i november. Fundraising har 2014 
givet flotte resultater, som vi i 2015 
vil udbygge væsentligt mere, idet vi 
netop har fået tilknyttet en fastansat 
fundraiser på sekretariatet til at drive 
dette arbejde.

Vi har i årets løb udbygget vores 
praktikantprogram på kontoret, og 
har nogle utroligt positive erfaringer 
med de praktikanter, vi har haft sid-
dende. Sammen med den lille skare 
af frivillige, som aktivt og utrætteligt 
giver en hånd med i sekretariatets 
arbejde, har praktikanterne være 
en uvurderlig ressource i vores 
aktiviteter igennem året. Vi måtte 

Årets gang på sekretariatet

Tak for uvurderlig indsats til Paul Ernst Christensen
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i slutningen af 2014 desværre sig 
farvel til vores sekretariatsleder gen-
nem seks år, Christina Hennings. 
Dorte Lindegaard Madsen, tidligere 
international koordinator, er nu ansat 
som sekretariatschef.

IUG på folkemøde, 
Bornholm 2014
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På IUG’s generalforsamling, tirsdag 
den 28. april 2015, fremlægger be-
styrelsen et strategidokument, som 
beskriver organisationens ønskede 
udvikling frem til 2020. Det sker på 
baggrund af et omfattende arbejde 
og høring i bestyrelsen, arbejdsgrup-
per og i medlemsskaren generelt. 
Hovedlinjerne i strategien er på 
plads, og disse er som følger:

Mission og værdigrundlag
IUG’s mission er via sit fagtekniske 
fundament at arbejde for stærke og 
bæredygtige samfund for derigen-
nem at støtte udsatte befolknings-
grupper. Vores værdigrundlag er 
solidaritet og frivillighed, og vores 
lokale indsats skal være langsigt-
et og understøtte civilsamfundet. 
Det indebærer, at vores tekniske 
bidrag skal have et stærkt fokus 
på bæredygtighed, undervisning 
og social infrastruktur som meget 
væsentlige elementer i arbejdet.  

Fagtekniske indsatsområder
Qua vores frivilliges høje kompeten-
ceniveau og generøse donationer 
fra private donorer, virksomheder 
og organisationer råder IUG over en 
lang række ressourcer, som bliver 
brugt på følgende områder:

- Vand, sanitet, hygiejne og sundhed
- Miljø (affald, vedvarende energi,     
samt overordnet miljø planlægning) 
- Fødevaresikkerhed 
- Nødhjælps-/katastrofeassistance 
(inkl. forebyggende, længerevar-
ende tiltag)

Det slås endvidere fast, at vores 
aktiviteter er baseret på den danske 
ressourcebase, og IUG’s frivillige 
er vores absolutte hovedressource. 
Om nødvendigt er vi ikke dog ikke 
begrænset til kun at trække på 
medlemskredsen og vi vil kigge 
uden for IUG, når eksterne ressour-
cer er nødvendige. 

Geografisk fokus
Gennem de seneste fem år har vi 
haft aktiviteter i 19 lande. Vi har 
nu besluttet, at vores arbejde skal 
baseres på langsigtede, stærke 
partnerskaber i færre lande for at 
målrette indsatsen og udnytte vores 
ressourcer optimalt. Fokus fremover 
bliver derfor først og fremmest på 
at udvikle vores partneres kapacitet 
og viden og på seks lande: Indien, 
Pakistan, Kenya, Tanzania, Sierra 
Leone og Bolivia. Valget er ikke 
permanent, men der skal vægtige 
grunde og stærke partnere til at 
udvide kredsen.

Udfordringer og ambitioner
Vi vil gerne blive bedre til at måle 
og dokumentere vores resultater og 
ikke mindst lære af dem. Generelt 
er erfaringsopsamling en udfordring, 
bl.a. fordi vi i sagens natur har et 
vist gennemtræk af unge medlem-
mer, hvis erfaringer vi har svært ved 

IUG’s strategi 2015 - 2020

at drage fordel af, når de først har 
forladt IUG. Desuden ønsker vi at 
udbygge samarbejdet med andre 
Engineers Without Borders - et 
område, hvor der bestemt er 
mulighed for interessante og solide 
partnerskaber.

Samarbejde med Dansk Røde Kors og Cambodiansk 
Røde Kors om WASH-projekt

Nye håndvaske tages i brug 
på skolen i Sna PaEk, 
Cambodja
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Økonomi 2014

Bestyrelsen 2014

Steen Frederiksen, 
Formand

Palle Beck Thomsen, 
Næstformand

Merete Them Kjølholm, 
Kasserer

George Garbutt

Tine Boye Andersen

Bauke van Weringh

Bent Michael Nielsen

Henning Terkelsen

IUG takker de i 2014 afgåede 
bestyrelsesmedlemmer for deres 
virke for organisationen

IUG’s sekundering af medlemmer 
til nødhjælpsorganisationer, projek-
tarbejde og foreningens drift finan-
sieres primært af donationer fra 
firmaer og fonde samt naturligvis 
medlemskontingenter.

Økonomi

IUG’s sekundering af medlemmer til nødhjælpsorganisationer, projektarbejde og foreningens drift finansieres
primært af donationer fra firmaer og fonde samt naturligvis medlemskontingenter.

RESULTATOPGØRELSE 2014
periode 1. januar-31. december Kr. 
INDTÆGTER: 
Donationer 3.431.289 
Øvrige indtægter 590.134 
Indtægter i alt 4.021.423 

PROJEKTOMKOSTNINGER: 
Afholdte projektomkostninger 3.238.238 
Hensættelser projekter primo -2.577.511
Hensættelser projekter ultimo 1.980.081
Indirekte projektomkostninger 474.669 
Projektomkostninger i alt 3.115.477 

ØVRIGE OMKOSTNINGER: 
Lønninger 454.851 
Lokaleomkostninger 47.872 
Administrationsomkostninger 252.800 
Aktiviteter 120.777 
Øvrige omkostninger i alt 876.300 
Omkostninger i alt 3.991.777 

Resultat før finansielle poster 29.646 

Finansielle indtægter 36.121 

ÅRETS RESULTAT 65.767 

BALANCE 2014 
per 31. december Kr. 
AKTIVER 
Anlægsaktiver 18.237 
Omsætningsaktiver 2.738.044 
Aktiver i alt 2.756.281 

PASSIVER 
Egenkapital 516.797 
Hensættelser 1.980.081 
Gæld 259.403 
Passiver i alt 2.756.281 



INGENIØRER
UDEN GRÆNSER Et liv efter overlevelse

Donorer 2014

Den A.P. Møllerske Støttefond
Arkil A/S

Asta og Jul. P. Justesens Fond
Atkins Danmark A/S

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S 
CISU (Civilsamfund i Udvikling)

Det Arnstedtske Familiefond 
Ellehammerfonden

FLSmidth & Co.'Gavefond
Fonden af 17.12.1981

Fonden af 24. december 2008
Fredensborg Forsyning A/S

Goldman Sachs
Henry Donsruds Fond

Ingeniør Kaptajn Aage Nielsens Familiefond 
Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Manman
Marie og M. B. Richters Fond

Myhrwolds Fond
Novo Nordisk Fonden

Rambøll Fonden
Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond 

Saltbækvig-Fonden
Tips og Lotto
Velux Fonden

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Virksomhedspartnerskaber

Acti-Chem A/S
Alectia A/S
COWI A/S

Dansk Firma Massage
eye-d Innovation

Golder Associates A/S
Haldor Topsøe A/S

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Kuben Management

NNE Pharmaplan
PFA Pension

Rambøll Gruppen A/S
Stibo-Fonden

Talented Earth Organization A/S
Aarhus Universitet
Aarhus Vand A/S

Chaplon
GEO




