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PRESSEMEDDELELSE 
 
 
Spændende nyheder fra Sønderjysk NGO - Afro-Asia Educare 
 
 
Den i Aabenraa hjemmehørende NGO følger tingene til dørs i 
udlandet og udfører vigtige opgaver for Udenrigsministeriet / Danida 
 
I lighed med 2014, hvor AAE sendte et reportage/TV team til 
Filippinerne går turen nu til Tanzania på søndag den 19. marts. 
Her en reportage fra 2014: https://youtu.be/CLQEdSJ-ZyE. 
 
Opgavens koordinater er Uffe Elbæk, som er næstformand I Afro-
Asia Educare. 
Reportage/TV-teamet er det samme som sidst og har bl.a. til opgave 
at interviewe og filme, Holdet består af Jette Borch og Leif Gilsager. 
Disse er 2 af de mange frivillige hjælpere. 
 
▪ Kontrol og udnyttelse af hidtil sendt udstyr igennem sidste 5 år. 
▪ Hvordan vil fremtiden se ud ? behov for yderliger udstyr og hjælp. 
▪ Hvordan kan de allerfattigste elever hjælpes ? 
▪ https://youtu.be/_vzKVO0niBURåd og vejledning til skolerne og 
disses ledelse 
▪ Hvordan kan vandforsyningen forbedres ? Der er ikke vand. 
https://youtu.be/4mEHD8q6Q8s 
Denne opfølgning og kontakt med modtagerskolerne i den 3. verden 
er en af flere forudsætninger for at AAE er godkendt af 
Udenrigsministeriet/Danida til at kunne opnå støtte til projekterne. 
 



 
 
Afro-Asia Educare mangler akut lagerplads. 
 
AAE har i de senere år fået sponsoreret lagerplads hos Marker 
Spedition, Kliplev og senest hos Frinova, Rødekro. 
Denne sponsor aftale udløber pr. ultimo juni 2017 
Derfor søger vi med lys og lygte efter en anden sponsor, som har 
ledige.  lagerlokaler. 
 
 
Omtale i DR-P4 / Radio Syd den 15. Marts 
 
Radio Syd gennemførte et interview med formaden for AAE. 
Indslaget blev bragt forleden .  
Lyt til Radio Syd / DR-P4 interview med -  
formanden for Afro-Asia Educare. Hans Nielsen 
Bl.a. “Fra Tanzania til forelskelse i Philippines.” 
Og aktuelle spørgsmål for Afro-Asia Educare 
http://afro-asia-
educare.weebly.com/uploads/5/8/9/9/5899911/filippinerne__online-
audio-converter.com_.mp3 
 
 
Ny Musik- og Kultur Fest er under forberedelse 
 
Den årlige musik og kultur fest afholdes i år 2017, lørdag den 9 
september i IBC, Aabenraa. Vi håber igen i år på god opbakning fra 
publikum og sponsorer. 
Her er et lille glimt fra 2016 festivalen 
 
https://youtu.be/Ru_EBFfqZZs 
 
 
 
 
 



Kontaktperson 
 
Hans Nielsen, 
formand for Afro-Asia Educare 
http://www.afro-asia-educare.weebly.com 
Kallemosen 9 
6200  Aabenraa 
Telefon  6170 5398 
 
 
 
Bilag 
4 Fotos  (flere kan sendes) 
 



 
Jette Borch, Reporter 



 
Leif Gildsager, TV-fotograf 
 
 



 
Hans Nielsen, Formand og stifter af Afro-Asia Educare 
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