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Takket være en donation fra Novo Nordisk Fonden kan Folkekirkens Nødhjælp 
hjælpe 2000 udsatte familier ramt af Idai-orkanen. 
 

Novo Nordisk Fonden har netop bevilget godt 15 mio. kr. til danske og 
internationale hjælpeorganisationer. Midlerne er fordelt på 20 projekter og gives til 
humanitære indsatser.   

Et af projekterne, der støttes, er Folkekirkens Nødhjælps arbejde til fordel for ofrene 
for Idai-orkanen, der hærgede særligt i Malawi, Mozambique og Zimbabwe. Orkanen 
har ramt tæt på to mio. mennesker, herunder halvdelen børn, og er ifølge FN blandt 
de værste naturkatastrofer, der nogensinde har ramt den sydlige halvkugle. 

Folkekirkens Nødhjælp modtager 702.500 kroner af Novo Nordisk Fonden. Penge, 
der går direkte til særligt udsatte familier – det vil sige husstande, der enten har en 
enlig kvindelig forsørger, personer med handicap, HIV-ramte eller på anden måde er 
særligt sårbare. 

”Formålet med denne uddeling er at forbedre sundheden og fremtidsudsigterne for 
udsatte mennesker i områder plaget af kriser og naturkatastrofer,” siger Hanna Line 
Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens bevillinger til sociale og humanitære 
formål. 

”I uddelingen af bevillingerne har det været vigtigt for os at yde støtte til en række 
forskellige formål i flere lande, og vi har lyttet til hjælpeorganisationerne og deres 
vurdering af, hvor de humanitære behov er størst,” siger Hanna Line Jakobsen 
yderligere. 

De knap 15 mio. kr. er en del af Novo Nordisk Fondens årlige uddelinger til 
humanitære indsatser og akut nødhjælp, som uddeles gennem åbne opslag. Fonden 
har netop åbnet for en ny ansøgningsrunde, hvor der uddeles op til 12 mio. kr. til 
projekter i hele verden. 
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