
Madagaskarvaniljes  

WIN-WIN VANILLA PROJEKT 2022  
 

 

I begyndelsen af november 2022 tilbyder vi køb af årets nye vanilje fra vor webshop 

https://madagaskarvanilje.dk/.  

Vor danske importør støtter igen i år Madagaskarvaniljes projekt. Importøren leverer økologiske fair-

trade vaniljestænger fra Madagaskar i 16-18 cm længde og af meget høj kvalitet.  

Vi ser frem til, at du bestiller fra vor webside fra 10. november! 

 

Hvad går projektet ud på?  
Win-Win Vanilla projektet bruger Madagaskars vanilje til uddannelse af præster og bibeloversættere. 

Vaniljesalget hjælper studerende i Afrika til lære hebraisk og græsk. Mens du bager, bygger vi 

læringsteknologi, så de studerende kan lære Bibelens sprog meget mere effektivt.  

Madagaskarvanilje støtter en billig og revolutionerende tilgang til sproglæring gennem en digital 

løsning, der kan fungere helt uden internettet, der er alt for dyrt og ustabilt i Afrika. Bibelteksterne er 

lagt ind i et effektivt IT-program, der styrer hele indlæringen.  

Teknisk set går det ud på, at Bible Online Learner (https://bibleol.3bmoodle.dk/) installeres på en lille 

ConnectBox (https://connectbox.technology/wp/), der kan betjene op til 20 studerende i et lokalt wifi-

net. Vi laver træningskurser for lokale lærere og studerende, der trænes som instruktører.  

I 2021 omsatte Madagaskarvanilje for 38.057,50 kr og skabte et nettooverskud på 8.706,60 kr. Alt 

overskud går ubeskåret til projektet uden profit; projektleder Nicolai Winther-Nielsen arbejder helt 

uden løn! Se hans godt 30 minutters foredrag på linket Win win vanilla (klik HER). 

I år satser vi på at firedoble overskuddet, så vi kan rulle pilotprojekter ud i 2023.   

 

Ny satsning – vaniljeuddelere søges!  
I år bruger Madagaskarvanilje vaniljeuddelere, som 

udleverer vaniljeglas i en lokal kirke, en forening, på 

arbejdet eller i vennekredsen. Madagaskarvanilje leverer 

minimum 50 glas med to stænger i hver.  

En uddeler sørger for, at købere indbetaler på 

Madagaskarvaniljes MobilePay:  1 glas for 80 kr, 5 glas 

for 320 kr. Nemt og enkelt - du skal kun sikre MobilePay og dit uddelernavn!  

Som tak for indsatsen får en vaniljeuddeler 5 glas som gave, svarende til 10 % af værdien af salget. 

Gaven opgives i skat efter gældende regler (https://skat.dk/data.aspx?oid=2234842).  

En vaniljeuddeler kan i stedet vælge at bede Madagaskarvanilje sende det tilsvarende beløb til et 

velgørende formål efter uddelerens eget ønske.  

• Kontakt: mail til Nicolai Winther-Nielsen (nicolaiwn@gmail.com); gerne snarest muligt af 

hensyn til vor bestilling af varer.  

• Butik og forretning: Maymann IT og foredrag, Hillerød (https://maymann.net/)  

• Salg og præsentation: Projektlederen stiller gerne op i Hovedstadsregionen.  
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