
Nordkorea risikerer at 
blive ramt af en ny  
fødevarekrise, siger 
Kim Hartzner efter et 
nyligt besøg i landet
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Taknemmelighed stråler ud af denne pige. 
Hun er en af de mange, som nu igen kan 
modtage undervisning i Mosul på Mission 
Østs børne- og ungdomscenter, efter at 
byen sidste år blev befriet fra Islamisk Stat. 

4 12
TEMA: Pabitras datter fik ikke næring nok 
som baby. Derfor er hun lille af vækst.

IRAK: Safeen er en af de helte, der satte 
livet på spil for at hjælpe Mosuls familier.

TEMA: SKAB TRYGHED FOR SÅRBARE BØRN

Mission Øst hjælper udsatte mennesker og støtter  
lokalsamfund i at styrke og organisere sig selv. 
Vi yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp baseret på kristne værdier og hjælper mennesker i 
nød uanset etnicitet, religion og politisk ståsted. Mission Øst gennemfører projekter direkte eller gennem 
lokale partnere i Afghanistan, Armenien, Bangladesh, Irak, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Syrien og  
Tadsjikistan. Mission Øst modtager økonomisk støtte fra blandt andre den danske og tyske stat, EU og 
FN. Vi er certificeret af Core Humanitarian Standard (CHS) og er medlem af Integral Alliance. Mission Øst 
følger Røde Kors' Code of Conduct og lever op til Sphere Projects standarder.

Navne på personer under 18 år er blevet 
ændret for at beskytte børnenes identitet. 

TEMA: Syv-årige Zohir er ved at lære at gå 
til trods for sin spastiske lammelse.
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Det er i barndommen, at vi rustes fysisk og 
psykisk til at klare livets udfordringer. Nød, 
fattigdom og krig bremser denne udvikling, 
men med din hjælp kan vi vende den. 

Kan du huske din første 
skoledag? Dit barndoms-
hjem? Pandekager med 

syltetøj?  
 
Barndommen er der, hvor vores 
tidligste minder og dermed 
vores personlighed bliver 
formet. Og gennem den mad, 
vi får i de første leveår, og de 
generelle sundhedsvilkår i vores 
omgivelser, er det her, at vores 
fremtidige helbred, kropsbyg-
ning og kognitive evner bliver 
formet.  
 
En tryg opvækst med ordentlig 
kost og gode sanitære forhold 
er fundamentet for en god start 
på livet. Er et område ramt af 

fattigdom eller krig, revner dette 
fundament, og den kommende 
generation bliver dårligt rustet 
til at bryde ud af nøden. 

ET HOVED LAVERE
Det gælder for eksempel i 
Nordkorea, hvor Mission Øst har 
arbejdet siden 2011. Nordkore-
anske børn er omtrent et hoved 
lavere end deres jævnaldrende i 
Sydkorea alene på grund af den 
mangelfulde kost, hvor de ikke 
får tilstrækkeligt med nærings-
stoffer og vitaminer i deres 
første leveår. Hvis høsten slår 
fejl et år, er disse børn i stor fare 
for at bukke under for sult. 
 
Mission Øst hjælper derfor 

befolkningen til at kunne dyrke 
mere mad, så de kan undgå 
både den kort- og den langsig-
tede underernæring. 

HÅRKLIPNING I KRIGSZONEN
I Irak risikerer vi, at generationer 
vokser op med volden som ene-
ste referencepunkt i tilværelsen 
uden evne til at finde andre 
løsninger på de problemer, som 
landet står over for. Og i Nepals 
bjergegne er fattigdommen så 
stor, at det fører til alvorlige 
handicaps, som påvirker børne-
ne resten af deres liv.  
 
Og på side 4 kan du læse, 
hvordan adgang til bedre kost i 
Nepals bjergegne kan forhindre, 
at børn udvikler handicap. 
Sammen hjælper vi børn til at 
skabe sig en bedre fremtid!  
 
På side 8 kan du læse, hvordan 
noget så enkelt som en hårklip-
ning kan genskabe normaliteten 

for børn, der lever i Mosuls 
ruiner.  
 
TAK FOR DIN STØTTE!

Et godt liv begynder i barndommen 
På Mission Østs børnecentre i Irak får børn ramt af krig lov til at være netop – børn. Foto: Michael Schmidt 

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær
Mission Øst
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P abitra kommer fra en 
ekstremt fattig dalit-familie 
i det vestlige Nepals barske 

bjergegne. Hun blev gift allerede 
som 15-årig og bor i dag med 
sin mand og tre børn i lands-
byen Thehe. Familien lever af 
den mad, de kan dyrke på deres 
egen lille jordlod. 
 
Ét af børnene er meget lille af 
sin alder og lider af et mentalt 
handicap. Pabitra mener selv, at 
datterens handicap skyldes, at 
hun ikke fik tilstrækkelig næring 
som spæd. Da datteren var helt 
lille, var Pabitra nemlig tvunget 
til at tage væk for at arbejde, så 
hun kunne betale af på et lån i 
familiens hus. Mens hun var væk, 
fik datteren ikke tilstrækkelig 
næring og pleje. 
 
ER BLEVET BEDRE TIL  
AT DYRKE JORDEN 
Derfor er Pabitra meget glad for, 
at hun har fået mulighed for at 

Grøntsager gør børn 
sunde og raske 
Pabitras datter fik 
ikke nok mad som 
spæd, og hun har 
udviklet et handicap. 
Men i Mission Østs 
gruppe for kvinder i 
Nepal er Pabitra nu 
ved at lære, hvordan 
hun kan give sine 
børn en sund og 
nærende kost.

Af Nirmal Bista, HEAD Nepal, oversat og redigeret af Line Højland, kommunikationsmedarbejder

Pabitras datter er lille af vækst og har et mentalt handicap, sandsynligvis fordi hun ikke fik næring nok som lille.  
Foto: Nirmal Bista, HEAD Nepal
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Pabitra og hendes mand. Med kurserne fra Mission Øst kan de give deres børn mere og sundere mad. Foto: Nirmal Bista, HEAD Nepal

deltage i Mission Østs kvinde-
gruppe. Her lærer hun blandt 
andet om børns ernæring og 
om, hvordan hun bedst muligt 
kan dyrke sin jordlod, så hendes 
familie kan få glæde af sunde og 
vitaminrige afgrøder. 
 
Pabitra har også deltaget i et 
seks dages kursus, hvor hun har 
fået undervisning i at dyrke sin 
jordlod og at dyrke afgrøder i 
drivhus. På kurset har hun lært, 
hvilke grøntsager, der passer 
til Himalaya-bjergenes barske 

klima, og hvilke grøntsager, der 
er mest næring i. Senere i pro-
jektforløbet vil Pabitra modtage 
mere træning i landbrug og 
ernæring.

VIL SÆLGE AFGRØDER  
PÅ MARKEDET 
Efter at have deltaget i kurset er 
Pabitra begyndt at dyrke grønt-
sager i et drivhus med særlig 
fokus på de ekstra næringsrige 
grønne grøntsager. Hun er nu 
opmærksom på at servere grønt-
sager ved de fleste måltider. 

Med Mission Østs støtte kommer 
Pabitra desuden til at modtage 
unge valnødde- og æbletræer, 
som hun vil bruge til at udbygge 
sit lille landbrug. De oversky-
dende afgrøder planlægger hun 
dernæst at sælge på de lokale 
markeder, så hun kan tjene pen-
ge og dermed forbedre familiens 
liv og fremtidsmuligheder. ”Det 
her er blot begyndelsen, og jeg 
tror, at der er et stort potentiale 
for at forbedre landbruget her i 
Thehe,” fortæller hun.

Jeg tror, at der er et 
stort potentiale for at 
forbedre landbruget 
her i Thehe”.

Pabitra
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B jergene rejser sig som 
store grå skygger langs 
landevejen, og kilometer 

efter kilometer er der ikke andet 
end sten, grus og en sparsom 
bevoksning på de rå klipper. Men 
på trods af det barske landskab 
er der stadig mennesker, der bor 
og lever i det sydøstlige Tadsji-
kistans provins Gorno-Badakhs-
han. Det opdager man, når man 
kører ind i byen Kalaikhumb, der 
fremstår som en grøn oase tak-
ket været Panj-floden, der udgør 
grænsen til Afghanistan.

BARSKE VILKÅR FOR  
BØRN MED HANDICAP 
Vilkårene i området er barske. På 
grund af bjergene er området i 
høj grad isoleret fra resten af det 
i forvejen fattige land. Hvis man 
er så uheldig at være født med 
et handicap, er vilkårene endnu 
sværere.  

Det må Guljahon og Gulistan 
sande. De er begge mødre til 
børn med handicap: Guljahons 
ti-årige datter Nargis har Downs 
syndrom, og Gulistons syv-åri-

ge søn Zohir lider af spastisk 
lammelse. Som tusindvis af 
andre personer med handicap 
før dem ville de kunne se frem 
til et liv i isolation, fattigdom 
og dyb afhængighed af, om et 
familiemedlem var villig til at 
tage sig af dem. I den tidligere 
sovjetstat har det nemlig indtil 
for nylig været opfattelsen, at 
personer med handicap er født 
defekte, og at intet kan gøres for 
at hjælpe dem.  

OPHIDSET OG NERVØS 
I december sidste år slog Mission 
Øst i samarbejde med den lokale 
handicaporganisation Markazi 
Nur dørene op til et splinternyt 
genoptræningscenter i Kalaik-
humb. Forbilledet var lignende 
centre, som Mission Øst også 

står bag andre steder i Tads-
jikistan og i Armenien. Nu er 
turen kommet til det isolerede 
Gorno-Badakhshan.  

Guljahon og datteren Nargis 
kommer på centret to timer hver 
dag. Nargis klarer sig fint fysisk, 
så på centret koncentrerer de sig 
om hendes kognitive udvikling, 
og i løbet af det seneste halve år 
er der sket markante forbedrin-
ger: 

”Før vi kom til centret, var min 
datter tit ophidset og nervøs og 
meget svær at kommunikere 
med. Nu har hun lært nogle 
sange, at tælle og kan interagere 
bedre med folk omkring sig. Hun 
virker mere glad og afslappet, 
og hun er blevet meget bedre til 

Nyt center hjælper  
børn med handicap 

Ti-årige Nargis plejede at være ophidset og nervøs. Nu leger hun glad med de andre børn på genoptræningscentret i Kalaikhumb. Foto: Joël de Vos

Nargis og Zohir har begge et handicap, men 
på Mission Østs genoptræningscenter i det 
sydøstlige Tadsjikistan beviser de, at de 
sagtens kan lære og udvikle sig. 

Af Joël de Vos, HR-direktør, oversat og redigeret af Line Højland, kommunikationsmedarbejder
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at fokusere, når hun leger eller 
vi laver noget andet sammen,” 
siger 43-årige Guljahon, der 
selv arbejder i en børnehave, 

hvor Mission Østs medarbejdere 
opsøgte hende og fortalte om 
centret, lige da det åbnede.  
 
KAN TÆLLE TIL 300 
Også Guliston og hendes søn 
Zohir kommer på centret to 
timer hver dag for at styrke både 
sønnens fysiske og kognitive ud-
vikling: ”Jeg har gjort mit bedste 
for at hjælpe ham, men indtil nu 
vidste jeg ikke hvordan. Det lærer 
jeg nu på genoptræningscentret, 
så jeg kan fortsætte derhjemme,” 
fortæller den 39-årige mor. ”Han 
har lært mange sange, kan tælle 
til 300 på tadsjikisk og til 50 på 
engelsk, og han kan sætte sig 
og rejse sig op af sig selv. Han 
mangler stadig øvelse i at gå, 

men her træner han hver dag,  
og han bliver bedre og bedre 
til at bruge sine ben,” fortæller 
hun og tilføjer: ”Han er virkelig 
glad og spændt på at komme 
på centret og lege med sine små 
venner.”  
 
Maysara, der arbejder på centret, 
er glad for at kunne skabe denne 
forskel i børnenes liv: ”Jeg gør 
dette arbejde, fordi jeg elsker 
børn, og jeg viser forældrene, 
hvordan de kan tage sig godt af 
børnene,” fortæller hun. 

På centret bruger man den tid, der er brug for, så et barn som syv-årige Zohir kan lære at gå på trods af en spastisk lammelse. Foto: Joël de Vos      

Jeg gør dette arbejde, 
fordi jeg elsker børn, 
og jeg viser forældre-
ne, hvordan de kan 
tage sig godt af bør-
nene.”

Maysara, medarbejder på 
centret

Før vi kom til  
centret, var min datter 
tit ophidset og ner-
vøs og meget svær at 
kommunikere med. 
Nu har hun lært nogle 
sange, at tælle og kan 
interagere bedre med 
folk omkring sig.”

Guljahon, mor til Nargis
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Khaled er kun fem år, men 
hans korte liv har været 
voldsomt. Den lille dreng 

fra det krigshærgede Mosul 
mistede sin far under det blodige 
slag om den irakiske storby, og 
da familiens hus blev sønder-
bombet, måtte den slå sig ned i 
en anden bydel. 
 
Nu skal Khaled begynde i skole, 
og som alle irakiske drenge 
forventes han at møde nyklippet 
op til undervisningen. Før var 
han bange for at bliver klippet, 
men en ”frisørdag” på Mission 
Østs børnecenter i Mosul har fået 
ham og flere af hans venner på 
andre tanker. 
 
”Jeg er kommet her sammen 
med mine venner for at blive 
klippet. Det er anderledes for 
mig nu, jeg kan gøre det uden 
frygt, og jeg nyder det i stedet 
for at være bange,” siger den lille 
irakiske dreng. 
 

Jeg kan gøre det  
uden frygt.”

Femårige Khaled om  
hårklipningsdagen.  

 

Frisørdag skaber glæde 
hos Mosuls børn
Da det irakiske skoleår begyndte for nylig, bidrog Mission Østs samarbejdspartner i Mosul til,  
at 150 små skoledrenge kunne møde nyklippede op til undervisningen.

Af Binar Mohammed Mission Øst og Kim Wiesener, journalist

Khaled plejede at være bange for at blive klippet, men på Mission Østs børnecenter i Mosul er det anderledes.  
Foto: Binar Mohammed
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Mosul blev sønderbombet under kampene sidste sommer. Med et event som hårklipningsdagen genopretter man normaliteten. Foto: Michael Schmidt 

Hårklipningsdagen er arrangeret 
af Mission Østs partnerorganisa-
tion i Mosul, EADE, sammen med 
en lokal frisørskole, der har stillet 
ti herrefrisører gratis til rådighed. 
I løbet af dagen klipper de 150 
små drenge, der i mange tilfælde 
ellers ville have haft svært ved at 
møde nyklippede op i skole.

BØRN FINDER SAMMEN 
Drengenes familier er glade for 
initiativet. Når man bor i en ud-
bombet by, er det ikke altid let at 
skaffe ca. 15 kr. til en klipning, og 
samtidig får børn en mulighed 
for at finde sammen. Det havde 
de svært ved, da byen var styret 
af terrorbevægelsen Islamisk 
Stat, der som regel forbød 
aktiviteter i det offentlige rum 
og forhindrede børn i at komme 
i skole. 

”Da de besatte vores by, kunne vi 
oftest ikke gå ud, og vi tilbragte 
det meste af tiden i vores hus. 
Det påvirkede især mine børn. 
De blev indadvendte og sky, det 
hæmmede deres udvikling, og 
de fik psykologiske problemer.  

Arrangementer som det her 
hjælper børnene med at komme 
sig. De kan mødes med venner 
og lege og nyde at have et 
normalt liv,” siger Najma, en mor 
til fire børn, der har taget sin søn 
med for at få ham klippet. 
 
Også Najmas familie led hårdt 
under okkupationen af Mosul. 
Hendes mand nægtede at slutte 
sig til Islamisk Stat, så derfor 
mistede han sit arbejde, og fa-
milien måtte sælge deres møbler 
for at skaffe mad til børnene. De 
manglede penge til medicin, så 
da Najmas mand og en af hen-
des døtre blev syge, kunne de 

ikke få behandling. Det har givet 
dem varige mén. Men til trods for 
alle problemerne kan Najma alli-
gevel finde en smule optimisme 
på en dag som denne. 

”Alle kvarterets børn finder 
sammen, og mine børn lærer 
mange andre børn at kende og 
får nye venner på grund af det 
her. Psykisk har de det meget 
bedre end før,” siger hun. 

SÅRBART LOKALSAMFUND 
For frisørerne, der donerer deres 
arbejdskraft, har dagen også en 
særlig betydning, siger Nabeel, 
der driver frisørskolen Nabeel 
Institute og selv er med til at 
klippe drengene. 
 
”Ethvert barn har ret til at blive 
klippet. Vores mål er at gøre bør-
nene glade og motivere dem til 
det nye skoleår. Vi ønsker at vise 
verden, at børnene har lidt under 
konflikten. Dette lokalsamfund 
er meget sårbart og har brug for 
hjælp. Vi sætter stor pris på, at 
Mission Øst støtter disse fattige 

børn, og vi ønsker, at I fortsætter 
med det.” Da de besatte vores by, 

kunne vi oftest ikke gå 
ud, og vi tilbragte det 
meste af tiden i vores 
hus. Det påvirkede især 
mine børn”.

Najma, mor til fire børn

Alle kvarterets børn 
finder sammen.”

Najma, mor til fire børn 
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Trygge rammer gør en 
verden til forskel for børn, 
hvis verden er smuldret på 

grund af krig. De skal have en så 
normal hverdag som muligt med 
leg, familierutiner og skolegang. 
Og de skal kunne betro sig til 
pålidelige voksne, som ikke 
bliver forskrækket over børnenes 
reaktioner. Det vil på lang sigt 
kunne stoppe voldens onde 
cirkel og redde en hel generation 
for fremtiden.  
 
De stærke ord kommer fra 
Maria Christensen, der har lang 
erfaring i netop at hjælpe børn 
med traumer og identitetspro-
blemer. Hun har studeret Mission 
Østs hjælpearbejde i Irak med 
interesse og genkender hjælpe-
organisationens indsats for at 
hjælpe krigsramte børn og unge 
på centre med børnevenlige 
områder.  
 
BØRNENE HAR BRUG FOR 
ET TRYGT STED AT VÆRE 
”Jo mere normale forhold, vi 
skaber for børnene, des bedre.
Hvis de kan bo sammen med 
deres familie, eller noget, der 

ligner familie, er det en stor 
fordel. Så kan de spise og udføre 
andre hverdagsrutiner sammen, 
rutiner, hvor der også er rum 
for børnene. Hvis de har haft 
traumatiske oplevelser, vil de 
køre rundt i hovedet på dem 
konstant. De tanker skal de 
kunne komme af med. Der skal 
skabes trygge rammer omkring 
barnet. Der skal ikke komme 
oplysninger ud af systemet eller 
kommenteres på noget, der gør 
børnene bange for at åbne sig. 
De kan for eksempel komme til 
at sige nogle frygtelige ting om 
deres familie, og det skal de ikke 
være bange for at fortælle om,” 
siger Maria Christensen. 
 
SKAL GENLÆRE GRÆNSER 
På Mission Østs centre i Irak 
deltager børnene blandt andet i 
dramastykker over nogle af de-
res traumer. De kan for eksempel 
opføre, at nu kommer Islamisk 
Stat. Om det forklarer Maria 
Christensen:   
”For nogle kan det bearbejde 
nogle interne konflikter, at 
man skal spille en rolle og for 
eksempel være skurk. Hvis man 

Trygge rammer gør  
underværker for børn  
med traumer 
At lege, lære og udføre hverdagsrutiner i velkendte omgivelser er velgørende for børn, der 
har traumer efter voldsomme oplevelser efter krig. Det fortæller psykolog med erfaring fra 
traumebehandling i kriselande.

har stærke hævnfølelser, kan 
man komme ind i en anden 
rolle, se det hele udefra og 
bearbejde sine følelser på den 
måde. De børn, der har været 
udsat for vold, er mere tilbøjelige 
til at udøve vold senere. Så for 
børnene handler det om at lære: 
Hvor går grænserne? Hvad er 
værdig adfærd over for nogen, 
som er svagere end én selv, for 
eksempel? Man må hjælpe dem 
til at blive gode voksne menne-
sker, som forstår, hvad der er 

acceptabel adfærd i et socialt 
samfund, hvor vi skal leve i fred 
med hinanden,” forklarer hun.  
 
 

 

RÅDGIVER FOR DANIDA 
Maria Christensen er cand.psych. 
og autoriseret af Dansk Psykolog-
forening og specialist i psykoterapi. 
Hun er specialist i flerkulturelle børns 
udvikling og har bl.a. arbejdet i 
Slovakiet, Nepal, Zambia og Mozam-
bique. Herhjemme arbejder hun ud 
fra privat praksis i Smørum, hvorfra 
hun også har været konsulent for 
bl.a. Danida. Vi bestilte tid i hendes 
praksis for at spørge ind til, hvad der 
sker i børns sind, som har oplevet 
krigen på tæt hold og set slægtnin-
ge og venner blive dræbt.

De skal lære at flytte 
fokus til nuet, som er 
positivt og hvor det 
´normale ĺiv foregår”

Maria Christensen, psykolog

Af Svend Løbner, journalist
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KÆDEN ER BRUDT 
Ikke kun de mange overgreb 
gør livet sværere for børn ramt 
af krig. Også det ødelagte land, 
de vokser op i, gør det sværere 
for dem at skabe sig en normal 
tilværelse: ”I Syrien og Irak er der 
vokset generationer op under 
krig, børn som ikke er blevet 
vaccineret, som ikke har fået 
almindelige sundhedstjek, som 
ikke har gået i skole, og som har 
fået mangelfuld ernæring gen-
nem lange perioder. Der er ikke 
mulighed for uddannelse, for at 
få gode jobs, som de kan hono-
rere, eller de har ikke et stykke 

jord, som de kan arve fra deres 
slægt og lære at dyrke. For den 
kæde er blevet brudt på grund 
af krigen. Hvad skal de så? Så 
skal man prøve at skabe nogle 
rammer for deres liv med noget 
positivt indhold, påskønne deres 
indsats og vise dem respekt,” 
siger Maria Christensen. 
 
Et eksempel på dette er Mission 
Østs kurser for unge mennesker 
i blandt andet syning og IT, så 
de har nogle færdigheder, de 
kan bruge til at få et job med i 
fremtiden.

I Irak har Mission Øst etableret børnecentre, hvor børn med voldsomme oplevelser i bagagen kan få den ro og hverdag, som de har brug for til at kunne skabe sig 
en normal tilværelse. Foto Michael Schmidt.

I Syrien og Irak er der 
vokset generationer op 
under krig”.

Maria Christensen, psykolog
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Fem helte satte livet 
på spil for at redde 
Mosuls familier
Mission Østs lokale hjælpearbejdere kørte ind i Mosul med mad til sultende børn og familier, 
mens Islamisk Stat stadig terroriserede byen.

Af Svend Løbner, journalist

Billede fra en af Mission Østs første nødhjælpsuddelinger i Vestmosul. Foto: lokalstab
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Tag chancen eller stå af nu! 
Nu går I ind i Mosul på egen 
risiko!” 

 
Sådan lød beskeden fra den 
bryske guide til fem hjælpearbej-
dere fra Mission Øst på grænsen 
til det vestlige Mosul for snart to 
år siden. Selv om byens befrielse 
var gået i gang, terroriserede Is-
lamisk Stat stadig visse kvarterer. 
 
De fem helte lod sig ikke af-
skrække, men kørte målbevidst 
ind i krigszonen med små kasse-
vogne, der var læsset med føde-
varepakker til familier, der havde 
sultet i op til seks måneder. 
 
FØRSTE HJÆLPE- 
ORGANISATION I MOSUL 
”Helikopterne skød ned over 
byen en kilometer væk fra os. Vi 

så lig i gaderne og nødlidende, 
der spejdede efter hjælp. Nogle 
gange måtte vi smide hjælpe-
pakkerne hen til de sultende på 
den anden side af gaden for at 
undgå beskydning,” husker  
sikkerhedskoordinator Noor 
Atroshy, der deltog i missionen 
sammen med nødhjælpskoor-
dinator Knud Andersen, Safin 
Khaleel, Karam Artin og sikker-
hedskoordinator Salar Ösman. 
 
FOLK GIK RUNDT  
SOM ZOMBIER 
Salar husker de første nød-
hjælpsmissioner: Mennesker 
gik rundt som zombier, de løb 
omkring og var klar til at dø for 
at få mad til deres børn.  
Jeg mødte en kvinde, der græ-
dende fortalte, at hun brækkede 
træ i små stykker, kogte stum-

perne i vand og gav suppen som 
mad til børnene. De spiste græs  
fra haven, fortæller han. 

 
VILLIGE TIL AT  
BETALE PRISEN 
Krigen var en katastrofe på alle 
måder, gentager Salar, men 
er i dag glad for, at han turde 
sætte livet på spil for at redde de 
nødlidende.  
 
Og lokalbefolkningen husker 
Mission Øst i dag. ”Når vi kom-
mer kørende, peger folk på os 
og siger: ’Det er de folk, der kom 

De spiste græs fra 
haven”

Salar Ösman,  
sikkerhedskoordinator i Irak

med mad til os’. De kender os 
ved de forskellige checkpoints; 
de ved, at vi var de første, der 
hjalp dem. Også dengang lod 
sikkerhedsvagterne os bare køre: 
’I kan bare køre. I var de første til 
at hjælpe os!’ Og folk siger: ’Det 
er jo jer, der har givet os mad, 
tæpper, køkkenudstyr…’”
 
To år efter den første nødhjælps- 
indsats er Salar og de andre 
medarbejdere stadig tændte for 
at hjælpe mennesker i nød: 
”Når jeg møder en kvinde, som 
koger træ for at kunne brødføde 
sine børn, så indser jeg beho-
vene, og så er jeg bare nødt til 
at hjælpe. Jo, IS kunne angribe 
os med morterer. Men der er 
et højere formål, og jeg er bare 
nødt til at hjælpe dem, der har 
behov,” siger Salar.

SALAR ÖSMAN 
Sikkerheds og liaison 
koordinator for Mission 
Øst. Har arbejdet for 
Mission Øst siden 2017.

NOOR ATROSHY 
Sikkerheds og liaison 
kooordinator for Mission 
Øst. Har arbejdet for 
Mission Øst siden 2016. 

KARAM ARTEM 
Chauffør for Mission Øst. 
Har arbejdet for Mission 
Øst siden 2015.

SAFIN KHALEEL 
Nødhjælps teamleder  
for Mission Øst i perioden 
2016 til midten af 2018.

KNUD ANDERSEN 
Nødhjælpskoordinator for 
arbejdet i Mosul. Arbejdede 
i Mission Øst fra 2016 til 
sensommeren 2018. 

Mød de fem helte fra Mosul
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Det er utroligt, hvad små 
midler kan udrette i den 
sønderbombede irakiske 

storby Mosul. For 2.600 kroner 
har 36-årige Ahmad Abbas 
repareret sit hus og endda haft 
et lille overskud til at betale for 
lægehjælp. 
 
HAR ANSVAR FOR TO FAMILIER 
Ahmad skal forsørge kone og syv 
børn, men har en indtægt på kun 
100 kroner om måneden. Så da 
Ahmads bror en dag blev skudt 
af IS’ snigskytter, faldt Ahmads 
verden fuldstændig sammen. 
 
”Min bror var min bedste ven, 
og jeg begravede ham med 
mine egne hænder. I dag har jeg 
ansvar for også at forsørge hans 
kone og børn,” fortæller Ahmad.
 
HAR UDBEDRET SKADERNE 
Derfor faldt Mission Østs 
kontante hjælp på et tørt sted. 
Generalsekretær Kim Hartzner 
besøgte ham den 5. november 
og så, at han blandt andet havde 
udbedret skudhuller i væggene. 
 
Han græd, mens han fortalte 
om sin nød og elendighed, men 

Kontante bidrag til 
Mosuls genopbygning
Familiefar fik penge 
fra Mission Øst til at 
reparere sit ødelagte 
hus i Vestmosul.  
Pengene rakte også 
til, at hans kone 
kunne blive opereret.

han var også fuld af glæde over, 
at han havde været i stand til at 
kunne bruge de 2.600 kroner til 
at reparere de huller og udbedre 
skaderne de steder, der var ble-
vet bombet.  
 
TAKNEMMELIG FOR HJÆLPEN 
”Hjælpen er et kærkomment 
rygstød til Ahmad og hans store 
familie – 15 personer i alt. Han 
var også meget taknemmelig 
for at have kunnet betale for sin 
kones operation i forbindelse 
med fødslen af et dødfødt barn,” 
fortæller Kim Hartzner.  
 
Mission Øst hjælper familier i 
Mosul med penge til at reparere 
og genopbygge deres huse og 

forretninger. Kim Hartzner besøgte 
også en familie, der havde genop-
bygget en sønderbombet mur og 
malet alle værelser i huset. Og en 

mor og datter, der havde brugt 
pengene til et køkken med ovn 
og til at installere elektricitet i 
huset.

Ahmad og de ni børn, han forsørger, foran deres hus, som nu er i bedre stand, takket være dansk støtte. Foto: Philip Hartzner 

Kim Hartzner hilser på familiens børn ved sit besøg i Mosul i november 2018. 
Foto: Philip Hartzner
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Ahmad og de ni børn, han forsørger, foran deres hus, som nu er i bedre stand, takket være dansk støtte. Foto: Philip Hartzner 

Kim Hartzner hilser på familiens børn ved sit besøg i Mosul i november 2018. 
Foto: Philip Hartzner

Salg fra papirfigurer går til 
Nordkoreas mest udsatte 

Annelise Würtz bruger vinteren på  
at lave smukke og raffinerede figurer af 
papirstrimler – en del af overskuddet går til 
Mission Østs arbejde blandt sultende familier i 
Nordkorea. 

Annelise Würtz fortæl-
ler: ”Jeg har altid været 
impone ret over Mission 

Østs arbej de,” som begrundelse 
for, at det lige var Mission Øst, 
hun valgte at støtte, da hun 
i 2016 med stor begejstring 
kastede sig over at lave og sælge 
figurer af papir-strimler – de 
såkaldte quilling-figurer.  
 
”I tager hånd om nogle vigtige 
problemer, for eksempel den 
måde, I har synliggjort dem med 
handicap på i Tadsjikistan og har 
sørget for børn på børnehjem i 
Nordkorea.  
 
I det hele taget er der ikke 
mange, der arbejder ovre mod 
øst, og her er Mission Øst et frisk 
pust,” siger hun.  

”JEG VAR VILDT BETAGET” 
Om sin passion for at lave de 
raffinerede figurer af papirstrimler 
fortæller hun:  
 
”Det begyndte i juli 2016, hvor 
jeg var til Y’s Men’s årsmøde i 
Sønderborg. Her var der en bod, 
der solgte quilling-figurer. Jeg 
blev helt vildt betaget af dem og 
skyndte mig ind til papirmuseet 
i Gråsten, hvor man kan købe 
et begynderkit. Jeg blev meget 
grebet af det og har nok for flere 
tusinde kroner liggende til at 
sælge,” fortæller Annelise.  
 
”Man kan lave dem i alle mulige 
forskellige farver, men jeg synes, 
at de hvide er så elegante, så dem 
holder jeg mig til,” slutter hun. 

Annelise Würtz sælger sine smukke figurer til fordel for Mission Østs arbejde. 

HVAD ER QUILLING?
Quilling er en papirteknik, hvor papirstrimler rulles, formes og 
limes sammen til dekorative design. Quilling teknikken går langt 
tilbage i tiden. I renæssancen begyndte nonner og munke at lave 
quilling-figurer ved at bruge strimlerne fra renskæring af håndla-
vede bøger til sirlige dekorationer. 

KØB ANNELISES FIGURER OG STØT NORDKOREAS UDSATTE! 
Ring til Annelise Würtz på telefon 20 94 62 81 eller skriv på 
annelise.wurtz@hotmail.com.

PRISER:
25 pr. stk. eller  
50 kr. for tre stk.  
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For seks år siden sultede 
mange nordkoreanere. 
Mange husker billeder fra 

børnehjem af apatiske, udmar-
vede børn, der var så afkræftede, 
at de ikke engang kunne rejse sig 
fra betongulvet. 

Billederne fra Mission Østs besøg 
i landet i 2012 satte gang i en 
massiv indsats, der gav 50.000 
børn ekstra vitaminer, mineraler 
og proteiner til overlevelse. En 
lignende operation kan blive 
nødvendig igen.  

Nordkorea kan stå  
over for ny fødevarekrise
Sommerens hedebølge i Nordkorea har udtørret majshøsten og gjort den underernærede 
befolkning endnu mere udsat. En massiv nødhjælpsindsats kan forhindre, at vi igen ser 
udmarvede børn kæmpe for overlevelse.

LANDETS MAJSMARKER  
ER UDTØRREDE 
“Jeg har set kilometervis af 
udtørrede majsplanter. Jeg har 
set majskolber, der kun er vokset 
til en tiendedel af den størrel-
se, de burde have. Jeg har set 

bekymring i bøndernes øjne. 
For majsen plejer at dække 30 
procent af deres fødevarebe-
hov,” fortæller generalsekretær 
Kim Hartzner efter et besøg i 
landet dette efterår. En voldsom 
hedebølge ramte Nordkorea i 

Denne bedstemor og hendes barnebarn går en bedre fremtid i møde da de nu har adgang til rent vand. Adgang til rent drikkevand er et livsvigtigt arbejde, som 
Mission Øst fortsat vil yde til Nordkoreas udsatte familier. Foto: Kim Hartzner 

Af Svend Løbner, journalist
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sommer. Temperaturer på op til 
40 graders varme har udtørret 
majsmarkerne og reduceret 
høsten med anslået 30 procent. 
 
10 MILLIONER ER  
UNDERERNÆREDE 
En fejlslagen høst vil gå hårdt 
ud over befolkningen, hvor 40 
procent – 10 millioner mennesker 
– ifølge FN i forvejen er kronisk 
underernærede. Hvert femte 
barn under fem år er underer-
næret og dermed sårbart over 
for alvorlige sygdomme. Fire 
procent af børnene under fem 
år – godt 50.000 børn – har 
akut brug for hjælp, fordi de er i 
fare for at miste livet på grund af 
mangel på næringsstoffer. 
Disse børn har brug for hjælp nu, 

og det samme gælder resten af 
den underernærede befolkning, 
hvis ikke myndighedernes føde-
varelagre slår til. 
 
BRUG FOR MASSIV INDSATS 
Derfor skal vi forberede os på 
en massiv nødhjælpsindsats, 
fastslår Kim Hartzner. Udsatte 
grupper har brug for fødevare-
bistand, og den underernærede 
befolkning har også brug for 
langsigtet hjælp til bl.a. at dyrke 
bæredygtige afgrøder.  
 
“Vi må kunne gøre langt, langt 
mere! Når et land lider, er det jo 
mennesker; børn, og i forve-
jen ekstremt udsatte familier, 
der lider. Dem må vi da kunne 
hjælpe!”

BØRN I NORDKOREA HAR EN HÅRD START PÅ LIVET

VIDSTE DU, AT: 
• 1 ud af 5 børn i Nordkorea er så fejlernærede, at 

de risikerer varige hjerneskader. 

• Diarré er en af de hyppigste dødsårsager blandt 
børn under fem år i Nordkorea. 

• Et barn i Nordkorea bliver i gennemsnit 3-4 cm 
lavere end et barn i Sydkorea.

En af de mange børn, som Mission Øst hjælp i 2012, der ved første
møde i Haeju tydeligvis var underernæret og hæmmet af vækst.  
Foto: Kim Hartzner

En af de utallige udtørrede majsmarker, som Kim Hartzner denne sommer så 
med egne øjne.  
Foto: Kim Hartzner
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Adventskalender gør  
juleevangeliet konkret
Mission Øst 
har udar-
bejdet en 
advents-
kalender, 
som kæder 
juleevange-
liet sammen 
med børns 
virkelighed 
i en kaotisk 
verden, 
hvor 
menneskers 
nød ofte 
også fylder 
meget for 
børn. 
 
Kalenderen består af fire oplæg - hver gang med inspirati-
on til leg, konkurrencer og gode samtaler. Emnerne er i tråd 
med det, der skete med Jesus, da han blev født i Betlehem: 
1. Børn på flugt. 2. Fattigdom. 3. Forandring. og 4. Håb.
 
Du kan downloade kalenderen her:  
www.missioneast.org/advent

Besøg vores nye hjemmeside
 
Savner du et bedre indblik i Mission Østs arbejde?  
 
Så besøg vores nye hjemmeside, hvor du kan læse meget mere 
om vores projekter, og hvordan du kan gøre en forskel.  
 
Du kan på hjemmesiden også læse om den livsforandrende 
støtte, vi sammen yder til udsatte mennesker i lande som Irak, 
Nepal og Nordkorea.  
 
Se mere på www.missioneast.org 

Årsmøde på Bornholm  
d. 5. maj 2019

Mission Øst har for vane at rejse rundt i Danmark og holde 
årsmøde for at møde vores medlemmer og støtter. For 
første gang skal vi næste år holde årsmøde på Bornholm. 
Mere information kommer senere, men sæt allerede nu 
kryds i kalenderen.
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I Mission Øst bruges 93,8 øre 
af hver krone direkte til at  
hjælpe fattige

De sidste 6,2 øre går til administration  
og til at sikre, at hjælpen er af høj 
kva  litet, at den når frem, og at der er 
gennem sigtighed. 

BRUG MOBILEPAY
Donér via MobilePay til 26437.  
Skriv dit fulde navn og cpr.-nummer  
i beskedfeltet, hvis du vil have fradrag  
for din donation.

BRUG NETBANK 
Registreringsnummer: 3170 
Kontonummer: 0010918030
Mærk din betaling: MAGASIN 4-18 

SEND EN SMS
Sms ME50 til 1245 og støt med 50 kr., 
sms ME100 til 1245 og støt med 100 kr., 
eller sms ME150 til 1245 og støt med 
150 kr. 

BRUG HJEMMESIDEN  
ELLER GIROKORT
Du kan give en gave til Mission Øst på 
www.missioneast.org eller via girokortet 
på bagsiden af dette magasin.  

BRUG BETALINGSSERVICE 
Tænk langsigtet og brug betalings-
service. Ved at støtte Mission Øst med  
et fast beløb hver måned, hvert 
kvartal, hvert halve eller hele år gør du 
det lettere for os at planlægge vores 
hjælpe arbejde fremover. Det er en billig 
og enkel løsning – både for dig og for 
Mission Øst.

15.900 KRONERS REGLEN
Giver du en almindelig pengegave til  
Mission Øst, kan du trække op til 15.900 
kr. fra på selvangivelsen. Ønsker du at 
give et større beløb, kan du opnå fra-
drag ved at tegne et gavebrev. Kontakt  
Mission Øst, hvis du vil vide mere.

VIRKSOMHEDER
Kender du en virksomhed, som kunne 
være interesseret i et samarbejde?  
Så kan den kontakte Mission Øst på  
39 61 20 48 og høre mere om,  
hvordan det kan gøres.

ARV OG TESTAMENTE
For mange er det rart at vide, at deres 
virke rækker længere end deres egen 
levetid. Derfor vælger de at testamen-
tere en pengegave til et godt formål. En 
sådan gave har fremtiden i sig, fordi den 
giver os mulighed for at hjælpe men-
nesker i nød – også fremover. Hvis du 
ønsker vejledning, så ring til Mission Øst.

Sådan støtter du Mission Øst

SØRG FOR, AT INGEN LADES I STIKKEN  
Mission Øst kunne ikke hjælpe titusinder af mennesker hvert år, 
hvis ikke det var for bidrag fra privatpersoner som dig. Med en 
fast aftale er du med til at sikre, at ingen bliver ladt i stikken.

BS-t i lmeldingsblanket
Navn

Adresse

Postnr./By

Telefon

Pengeinstitut

Bankkonto reg.nr.                    kontonr.

CPR nr.

Beløb

Overførsel hver

150 kr.

måned

1.250 kr.

halve år

Fra dato

350 kr.

kvartal

2.500 kr.

år

Dato Underskrift

Andet beløb kr. kr. 

Ønsker ikke takkebrev

Støt et bestemt land

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst
Jeg vil gerne være medlem 
Koster 50 kr. årligt.  
Medlemskontingentet er  
ikke fradragsberettiget.  

E-mail

✁

Udfyld kuponen og send den
i en lukket kuvert til:

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup



  
Vær med til at give de hjemvendte børn 
tryghed i vores centre! 
For 300 kr. kan et barn få én måneds undervisning  
og for 900 kr. tre måneders undervisning i:

STØT I DAG!  
Netbank:
Reg. 3170/Konto: 0010918030
 
Kort eller MobilePay: 
www.missioneast.org/irak 

Husk at  
mærke din 
betaling 

IRAK

Arabisk, engelsk og matematik

Hygiejne og førstehjælp.

Venskab og håndtering af svære følelser

 

Indbetaler

Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

PBS/kreditor-nr.: 02292084
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: Dit støttenummer

Hvor behovet er størst 

Land:

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

KVITTERING
GIRO

INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X
 4030S 2017.11 DB 495-136830

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske  
Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et post-
hus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er 
bevis for, hvilket beløb De har betalt.

. . , . . ,

8 7

Afrives inden betaling

MÆRK BETALINGEN MAGASIN 4-18

+01< +7731566<

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

MÆRK BETALINGEN MAGASIN 4-18
Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566

SKAB EN FREMTID FOR 
HJEMVENDTE BØRN  

OG UNGE I IRAK


