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Tadsjikistan har fået vand. 
De landsbyer, der for nylig 
fik ødelagt deres vand-
forsyning af et voldsomt 
mudder skred, fik takket 
være Mission Østs støtter 
rent vand inden vinteren.

Jeg husker stadig det syn, der 
mødte mig, da jeg besøgte 
Zerafshandalen i Tadsjikistan 

i oktober: ødelagte 
huse, væltede træer 
og størknet mudder, 
der klæbede til køre-  
tøjer, vinduer, 

redskaber – alt! Men at se 
kvinderne hente inficeret 
vand fra de åbne kilder 
var næsten det værste. De 
vandsystemer, der netop var 
blevet installeret, og som 
skånede børn og voksne fra 
diarré og andre vandbårne 
sygdomme, var ødelagt af 
det værste mudderskred i 
80 år.

Vi klarede det!

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

Nu har de glemte katastrofer 
mødt ægte næstekærlighed.

På grund af den hjerte-
varmende opbakning 
hjemmefra, fik landsbyerne i 
den afskårede dal rent vand 
inden vinteren. Takket 
være Mission Østs støtter 
bliver de glemte katastrofer i 
Tadsjikistan husket.

På vegne af indbyggerne i 
Zerafshandalen og Mission 
Østs medarbejdere i 
Tadsjikistan sender jeg et 
stort tak til jer alle!

Vores budget var opbrugt, 
men det var umenneskeligt 
ikke at gribe til handling 
over for en livstruende 
situation som denne. I 
midten af december mang-
lede vi en halv million for 
at få regnskabet til at hænge 
sammen. Vi havde givet 
den desperate befolkning 
et løfte om hjælp, og da der 
var allermest brug for det, 
mødte vi en overvældende 
forståelse fra jer.

Ps. Vi oplever fortsat et stort behov for vores hjælp og håber, 
at vores 20. leveår bliver det stærkeste, så der er økonomisk 
plads til katastroferne. Tak for din fortsatte støtte.

Vandforsyningen lige efter mudderskredet Vandforsyningen efter reparation af vandrørene
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I Tadsjikistan, hvor udviklin-
gen går baglæns, og mødre 
ofte er mere uddannet, end 
deres døtre nogensinde bli-
ver, har 18-årige Rayhongul 
besluttet sig for at starte en 
ny trend blandt de unge i sin 
landsby.

Rayhongul er barn af den 
sidste poliogeneration i 
Tadsjikistan, inden virusset 
blev erklæret udryddet i 
1997.
Hun blev født i starten af 
halvfemserne, og der var 
ingen ende på forældrenes 
glæde og det håb, de havde 
for hendes fremtid. Men da 
hun var blot et år og syv må-
neder gammel, fik hun feber. 
Lægen gav hende diagnosen 
polio, børnelammelse. Hun 
mistede førligheden i højre 
ben, og krykkerne blev en del 
af hendes liv.

I et land, hvor 
børn med 
handicap ofte 
er familiens 
hemmelighed 
og gemmes væk 
derhjemme i 
frygt for andres 

fordømmende blikke, insiste-
rede Rayhongul som femårig 
på at komme i skole.
”Da jeg hørte min datter sige 

det, blev det mit mål at se 
hende få en uddannelse,” 
siger en bevæget far, og som 
syvårig startede hun derfor 
i første klasse. Det var først, 
da hun blev ældre og kastede 
sin kærlighed på det engelske 
sprog, at hendes handicap 
nær havde kostet hende den 
store drøm.

Umuligt papirarbejde
Rayhongul ville være 
engelsklærer. Men én ting 
var grundskolen, og hendes 
forældre var plaget af tvivl: 

Kunne de sende en pige med 
handicap på universitetet – og 
så med de få midler, de havde? 
Ville en højere læreanstalt 
i Tadsjikistan tillade en 
studerende som hende? Nej, 
mente de – indtil Rayhonguls 
mor deltog  i et møde om 
handicappedes rettigheder:
”Jeg henvendte mig bagefter 
til rådgiveren fra Mission Øst 
og spurgte, hvad vi kunne 
gøre for Rayhongul. Han 
læste op fra en lovtekst, hvor 
der stod, at der var et bestemt 
antal pladser på universitetet 

Pigen med krykkerne  
går i forvejen

Tekst og foto:  
Mahbuba Rasulova, 
viceprojektleder, Mission 
Øst i Tadsjikistan

Jeg vil uddanne mig til engelsk-
lærer, arbejde i den lokale skole 
og være et godt eksempel for de 
andre piger i landsbyen.

Det piner 18-årige Rayhongul at se så mange jævnaldrende droppe ud 
af skolen for at hjælpe til derhjemme. Hun er fast besluttet på at vende 
den udvikling, der lige nu truer med at gøre flere og flere i den næste 
generation til analfabeter. 
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til mennesker med handi-
cap,” fortæller hun. ”Uden 

ham havde 
vi ikke ladet 
vores datter læse 
videre.”

Rådgiveren 
hjalp familien 
med at samle 
alle de nød-

vendige dokumenter, 
heriblandt en anbefaling fra 
socialkontoret, som blev 
sendt videre til borgmesteren 

i byen. Borgmesterens kontor 
udfyldte en formular, ved-
hæftede de relevante papirer 
og sendte det hele af sted til 
Undervisningsministeriet.

Veninder, bliv i skole!
Undervisningsministeriet 
godkendte ansøgningen, 
og i dag læser Rayhongul 
fremmedsprog på sit første 
år på universitetet i Kulyab. 
Papirarbejdet og stipendium-
met, der dækker de fleste af 
hendes transportomkostnin-

ger, ville familien aldrig have 
mestret selv.

”Jeg vil uddanne mig til 
engelsklærer, arbejde i den 
lokale skole og være et godt 
eksempel for de andre piger i 
landsbyen,” siger Rayhongul, 
der ser alt for mange af sine 
jævnaldrende droppe skolen 
for at hjælpe til derhjemme 
i stedet. ”Jeg vil, at de også 
tager en uddannelse og 
udnytter de muligheder, den 
giver dem,” slutter hun.

Der er en grund til, at 
Tadsjikistan kaldes landet  
af kvinder og børn. Næsten 
50 procent af den tidligere 
sovjetrepubliks brutto-
nationalprodukt stammer 

fra pengeoverførsler fra 
udlandet, hvor en femtedel 
af landets befolkning er 
tvunget til at søge arbejde, 
fordi der ikke er noget at få 
derhjemme. Når mændene 

forlader husholdningen i hele 
eller halve år, har børnene 
ofte ikke andet valg end at 
forsømme skolen eller helt 
droppe ud for at hjælpe med 
husholdningen. 
Mission Øst bygger blandt 
andet vandpumper og indfører 
alternativ energi i landsbyerne, 
hvilket betyder, at børn og 
unge, der før brugte op til 12 
timer om ugen på at hente 
vand eller brænde, kan bruge 
de ti timer på at læse lektier i 
stedet. Vores undervisning i 
landbrug giver et større  
udbytte på marken og skal 
på sigt hjælpe familier i 
Centralasiens fattigste land 
til at klare sig selv hele året 
rundt, så far  ikke behøver 
at rejse til udlandet for at 
arbejde.

Skal de hente vand eller læse lektier?

Foto: Filip Buff Pedersen, Mission Øst

I de afsidesliggende egne af 
Tadsjikistan kommer befolkningen 
til Mission Øst for råd og støtte, 
da de ikke kan regne med hjælp 
andre steder fra.
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Da kvindegrupperne i 
Afghanistan blev startet, 
stødte Mission Østs med-
arbejdere på et problem: 
Kvinderne kunne ikke læse.

En vigtig del af kvinde-
grupperne er den fælles 
opsparing, som kvinderne 
hver især betaler til, og som 

de kan låne af til et akut 
behov for lægehjælp eller 
for eksempel til opstart af en 
lille forretning. Men hvordan 
holder en gruppe regnskab 
med ind- og udlån, når der 
ikke er nogen af medlem-
merne, der kan læse, skrive 
eller regne? Undervisning 
gør dem nu i stand til at 

skrive deres egne navne, 
lægge til og trække fra – og 
flere er blevet så dygtige, at 
de kan hjælpe børnene med 
lektierne. Der er i dag 45 
kvindegrupper i Afghanistan 
og cirka 800 medlemmer 
i alt. Hør to af kvinderne 
fortælle her:

Afghanske kvinder lægger           sammen

”Det er vigtigt for alle men-
nesker at kunne læse. Jeg skal 
kunne læse vejskilte, hvis jeg 
vil finde, hvad jeg leder efter. 
Jeg skal læse, hvis jeg vil 

hjælpe mine børn med deres 
lektier. Jeg skal kunne skrive, 
hvis jeg vil sende et brev til 
en slægtning eller invitere 
folk til bryllup. Det er vigtigt 

for os at kunne læse, så vi 
kan læse bøger og lære om 
andres liv og religion,” siger 
28-årige Aamina. Hun er 
medlem af en af kvindegrup-
perne i Afghanistan og kan 
i dag holde styr på, hvor 
mange æg hun har solgt, og 
hvem hun har lånt penge af.
”Jeg er så stolt, hver gang 
jeg skriver noget eller 
læser et par sætninger. Mine 
familiemedlemmer og andre 
respekterer mig mere nu.”

Aamina: ”Min familie respekterer  
mig mere, nu hvor jeg kan læse”

 ”Det var problematisk, 
dengang vi ikke kunne holde 
regnskab med, hvem der 
havde lånt hvad af hvem,” 
siger Aamina, der er mor til 
tre døtre og en søn.

+22
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Afghanske kvinder lægger           sammen

Aamina: ”Min familie respekterer  
mig mere, nu hvor jeg kan læse”

Najiba: ”Det er vores ansvar at blive klogere” 
”De færreste i min landsby kan 
læse, selvom flere og flere er 
begyndt at forstå, hvorfor det 
er vigtigt at kunne. Men der er 
ikke rigtig nogle muligheder 
for at lære. Vi har travlt i 
marken og har ikke råd til at 
tage til byen og studere. Det 
er især svært for kvinderne. 
Nogle voksne skammer sig ved 
tanken om at sidde sammen 
med børnene i skolen og blive 
betragtet som et barn,” siger 
32-årige Najiba.

”Da jeg begyndte at lære at 
læse, troede jeg, det var svært. 
Men det er det slet ikke. I dag 
kan jeg regne og læse plakater 
og navne, og jeg kan læse 
visse skolebøger og hjælpe 
mine børn med nogle af deres 
lektier. Jeg opfordrer dem til 
at gå i skole og fortæller dem, 
hvilke konsekvenser det har 
haft i mit liv, at jeg ikke gik i 
skole. Jeg synes, det er vores 
ansvar at lære at læse og skrive 
og på den måde blive klogere.”

Najiba, der har fire sønner og en datter, er begyndt at 
opfordre sine slægtninge til at lære at læse og til at indskrive 
deres egne børn i skole.

Intet andet sted i verden...
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Kilder: FN og World Fact Book

+2

... ikke engang i Afrikas dårligst stillede lande, kan så lav 
en procentdel af kvinder mellem 15 og 24 år læse, som i 
Afghanistan. Flere millioner børn i skolealderen går ikke 

i skole, og med en befolkning, hvor næsten halvdelen er 
under 15 år, er landets fremtid og den næste generation 
ekstremt truet. Udviklingen skal vendes nu.
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Tungen lige i munden! Lille Khal Dana 
viser, hvordan røgpusteren virker.
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I Afghanistan fejrer man ikke 
fødselsdage, så der er ingen, 
der ved præcis, hvor gamle 
de er. Zia Gul tror, hun er 
cirka 22 år. 

Den unge kvinde sidder i 
skrædderstilling på gulvet 
med sine slidte hænder foldet 
ind under den røde, velour-
kjole og maven, der bærer 
på det ufødte barn. Barnet er 
nummer fem i rækken, men 
bliver kun mødt af tre sø-
skende. Zia Guls første datter 
døde som et-årig, dengang 

Nordalliancen og Taliban 
kæmpede mod hinanden på 
den anden side af husmurene 
før år 2001: ”Hun kastede op, 
men det var for farligt at tage 
hende med til en læge. Efter 
to dage døde hun.”

Da kampene var overstået, 
fortsatte hungersnøden. ”Jeg 
plejede at sige til mine børn: 
”Jeres far kommer snart hjem 
med mad,” 
når de 
græd 
og var 

sultne,” fortæller Zia Gul. 
”Men lige så lidt som dem, 
vidste jeg, hvornår han kom 
tilbage med nye forsyninger.”
Nogle gange ventede de uger, 
efter at pengene var sluppet 
op. Så måtte Zia Gul give 
børnene det sidste brød og te 
med sukker, mens hun gik 
tiggergang hos naboerne, der 
heller ikke havde noget at 
undvære.
”Det gjorde mig rigtig ked af 
det. Jeg er mor, jeg er kvinde, 

og jeg kunne ikke mætte 
mine egne børn.”

Honning bliver til  
mælk og æbler
I landsbyen langt ude i 
Afghanistans bjerge, hvor 
alle husene er bygget af ler 
og halm, breder Zia Gul et 
stykke voksdug ud på gulvet 
og lægger et stort, 
rundt, fladt 
brød på det. 
Der brækkes 
af brødet, som 
bliver dyppet i 
honningen, hun 
selv har slynget. 

For et år siden fik Zia Gul to 
bistader af Mission Øst, og de 
blev familiens redning. Med 
overskuddet fra den første 
portion honning, investerede 

Tekst og fotos: Tania Maria 
Lüders Rusbjerg, journalist 
i Mission Øst

”Jeg ønsker, at min  
datter ikke bliver som mig”

Jeg drømmer om at tage rollen 
som en slags Mission Øst på mig  
i min landsby.

Vidste du det om honning?

-  Honning adskiller sig fra suk-
ker ved at indeholde en lille 
smule vitaminer, mineraler og 
proteiner.

-  Honnings aminosyrer hjælper kroppen med at optage 
kalcium, der styrker knoglerne, mere effektivt.

-  Honning er en effektiv måde at behandle brandsår på, fordi 
de anti-bakterielle og anti-inflammatoriske stoffer får såret til 
at hele hurtigt.

Honning er i øvrigt godt mod sprukne læber og kan også bruges 
til at dæmpe smagen i gryderetten, hvis man har været lidt for 
rundhåndet med chilien.

Kilder: Fødevarestyrelsen, Center for Disease Control and Prevention, Journal 
of American Societies for Experimental biology

Sara Holm
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Se filmen om Zia Gul

”Nu behøver jeg ikke længere vente på, at min mand kommer hjem med penge. Nu 
tjener jeg mine egne,” siger Zia Gul, der blandt andet bruger dem på sæbe og andre 
nødvendigheder, som mændene ikke altid forstår nødvendigheden af.

hun i 25 nye bistader og 
solgte 15 af dem videre. I 
dag har hun råd til at købe 
mælk, æbler og tøj til sine 
børn. Og hvis forrådet slipper 
op i ugerne, inden hendes 
mand kommer hjem med nye 
forsyninger, sælger hun et 
glas honning eller bytter det 
til andre varer. Hun kan få 
cirka 300 afghani (30 kr.) pr. 
kilo, hvilket er på niveau med 
honningprisen herhjemme.

Skolen er vigtigere end kød
Zia Gul glæder sig stadig til 
den  dag, der også er råd til 
kød, men lige nu er skole-
materialer – især til datteren 
Khal Dana – vigtigere.

”Jeg er glad for at sende Khal 
Dana i skole, så hun kan lære 
at læse og skrive – så hun 
kan finde sig et job og sørge 
for sig selv og ikke blive som 
mig, der sad herhjemme 
og ventede på hjælp. Jeg 
kan ikke selv læse, så det 
er hendes far, der hjælper 
hende med lektierne,” 
fortæller hun.

Karakteristisk for de afghan-
ske kvinder, der har fået 
hjælp, er deres lyst til at dele 
deres fremgang og nye liv 
med andre:
”I dag er jeg rigtig glad, fordi 
nogle gode mennesker har 
lært mig at tjene penge. Jeg 

drømmer om at tage rollen 
som en slags Mission Øst 
på mig i min landsby. Jeg vil 
hjælpe andre kvinder og give 
det, som jeg har lært, videre," 
siger Zia Gul.

Klik ind på www.miseast.dk/biavl 
og se filmen om Zia Gul og nogle 
af de andre 600 afghanske familier, 
der har fået bistader og undervis-
ning i biavl af Mission Øst. Her kan 
du også se mange flere billeder: 
Lige fra landsbyboernes afhentning 
af staderne på æselryg til salget af 
honningen på det lokale marked 
(vel at mærke i nogle lidt andre 
krukker, end vi ser på hylderne 
herhjemme!).
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a R m e N i e N

”Lige nu venter 116 børn 
med handicap på hjælp” 
skrev vi for et år siden. I dag 
er ventelisten allerede helt 
nede på kun 17 børn.

Mange af jer valgte at 
reagere på vores appel, og 
det indsamlede beløb er 
brugt til at bygge et nyt 
ressource-center i den 
fattige region Gegharkunik. 
Ressource-centret aflaster de 
to genoptræningscentre og 
nedbringer dermed venteli-
sterne. Det betyder, at langt 
færre børn med akutte behov 

nu skal vente på at få hjælp af 
fysioterapeuter og psykologer. 
Før kunne ventetiden være 
på helt op til et år.

De to ”gamle” genoptræ-
ningscentre til behandling 
af børn med handicap er de 
første nogensinde i deres re-
gioner og blev bygget i 2008 
og 2009. Men det viste sig 
hurtigt, at der var mange flere 
børn med behov end forven-
tet. Børn, der er blevet gemt 
væk derhjemme på grund 
af deres sygdom, eller børn 
der ikke har fået hjælp, fordi 

den indtil for få år siden kun 
fandtes i hovedstaden og var 
for dyr for familierne i disse 
fattige områder. Behandlingen 
på Mission Østs centre, der 
nu også omfatter det nye 
ressource-center, er gratis.

Tak for hjælpen til  
en kortere venteliste

Selvom der stadig 
kommer nye børn til, 
har det nybyggede 
ressource-center 
bragt ventelisten ned 
fra 116 til henholdsvis 
8 og 9 børn på hvert 
af de to ”gamle” 
centre.
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N e p a L

Sita var ikke velset blandt 
mændene i den nye kata-
strofegruppe i Nepals bjerge. 
Men hun tog imod udfordrin-
gen om at bevise sit værd.

Sita er 31 år, og det har altid 
været en kamp for hende at 
deltage i sociale begivenheder 
uden for hjemmet – lige som 
det er tilfældet for enhver 
anden kvinde i Nepals 
bjerglandsbyer. Kvindernes 
stemmer bliver sjældent hørt, 
og det i høj grad, fordi de 
færreste hverken kan læse 
eller skrive. For Sita blev 
det ikke nemmere, da hun 

giftede sig med en mand fra 
et andet distrikt og flyttede til 
en fremmed landsby for at bo 
hos ham.

Mission Øst og den lokale 
partnerorganisation Kirdarc 
ville gerne have Sita med i den 
nystiftede beredskabsgruppe, 
som har ansvaret for at 
hjælpe lokalbefolkningen før, 
under og efter en af de natur-
katastrofer, som ofte rammer 
Nepals fattige bjerglandsbyer. 
Mændene i gruppen var ikke 
begejstrede. De troede ikke, 
hun havde nok at bidrage 
med. Selv tvivlede Sita også 

på, at hun kunne gøre gavn. 
De tog allesammen fejl.

Ingen opbakning fra familien
Det krævede en del samtaler 
at overbevise Sita om hendes 
potentiale, inden det lyk-
kedes til sidst. Sværere var 
det for hende at få tiden til at 
række, da hun først var blevet 
optaget i gruppen. Hendes 
familie bakkede ikke op om 
hendes meget utraditionelle 
beslutning, og kun ved at 
knokle ekstra derhjemme før 
daggry og efter solnedgang 
fandt hun tid til at deltage i 
gruppens møder.

Kvinden og katastroferne
Af Hari Bahadur Karki, 
Mission Øst, og Niharika 
Chaudhary, Kirdarc

“Der skal gøres mere 
for at udvikle kvinder 

som ledere,” siger 
Sita, der selv har 

kæmpet en kamp for 
at blive accepteret 

som en af dem, der 
tager beslutninger.
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KATHMANDU

KARNALI ZONE

Nepal

TIBET

INDIEN

Katastrofe-grupper 
redder liv og ned-
bryder fordomme

Jordskælv, mudderskred, 
tørke, skovbrande...  
naturkatastroferne i Nepals 
bjerge i Karnalizonen 
er utallige og ødelæg-
ger marker, huse og 
indbyggernes ærlige 
kamp for overlevelse 
i de fattige landsbyer. 
Derfor nedsætter Mission 
Øst og vores partnere 
beredskabsgrupper og 
oplærer den lokale 
befolkning i at udtænke 
evakueringsruter, bygge 
beskyttelsesmure, udføre 
førstehjælp med mere. 
Ved at inkludere kvinder 
og mennesker med 
handicap i grupperne 
arbejdes der samtidig på 
at nedbryde fordomme 
og ekskludering af de 
svageste i samfundet.

Da Mission Øst og Kirdarc i 
vinteren  afholdt et seminar, 
der lå fire dages vandring fra 
hendes landsby, måtte Sita 
grave alle sine bedste argu-
menter frem for at overbevise 
familien om, at hun skulle del-
tage. Som den eneste kvinde. 
I Nepals landområder er det 
næsten en umulig tanke for 
en kvinde at rejse langt helt 
alene. Især hvis hun er nødt til 
at overnatte undervejs. 

Kun Sita kender svarene
De andre deltagere var alle 
mænd, og de fleste af dem 
endda med en uddannelse og 
i ledende positioner i deres 
landsbyer. Alligevel skilte Sita 
sig ud ved klart og effektivt at 
fortælle om naturkatastrofer i 
en større kontekst og om den 

sårbarhed, hendes landsby 
og hele det sydlige distrikt 
oplever i forhold til over-
svømmelser, jordskred, tørke 
med mere.

Under en evaluering af 
Mission Østs projekt var hun 
tilmed i stand til at svare på 
spørgsmål, som ingen af de 
andre medlemmer af hendes 
gruppe kendte svarene på.

Sita føler ikke kun, at hun 
hjælper sin landsby i forbin-
delse med katastrofer. Hendes 
arbejde i gruppen har gjort 
hende stærkt engageret i at 
skabe bedre vilkår for kvinder 
der, hvor beslutninger bliver 
truffet.
”Der bør gøres mere for at 
nedbryde de sociale barrierer, 

der forhindrer kvinder i at 
deltage i sociale aktiviteter og 
udvikle sig som ledere,” siger 
hun og går i forvejen som det 
gode eksempel.

Sita (th.) og bered-
skabsgruppen tager 
imod redningsudstyr 
fra Mission Øst og 
partnerorganisationen 
Kirdarc.
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2010 viste os, hvor vigtigt det forebyggende katastrofe-
arbejde er. De fleste husker bedst Haitis jordskælv, men også 
Tadsjikistan måtte kæmpe mod adskillige oversvømmelser 
og alvorlige mudderskred, og de minimerede skader beviste, 
hvordan indsatsen inden katastroferne betaler sig i stor stil. 
Her er et lille udsnit af, hvordan din støtte blev brugt i 2010:

Sådan gjorde din støtte en forskel i 2010

Armenien
-  1.439 børn er blevet undersøgt for et 

handicap, og flere er henvist til hjælp

-  Nybygget center forkorter ventelisten til 
behandling af børn med handicap

-  Et nyt registreringssystem i alle 50 
projektskoler og hos 50 lokale og 
regionale myndigheder gør hjælpen til 
børn med handicap mere effektiv og 
samspillende

-  23 børneklubber er åbne for 1.895 børn 
og deres forældre

-  126.488 unge mennesker har fået 
undervisning om hiv/aids

-  Nye klasser giver endnu flere unge med 
et handicap mulighed for at uddanne 
sig til gartner eller tæppevæver

Haiti
-  Mission Østs partnere i Integral Alliance var 

på stedet fra første time og har blandt andet 
sørget for lægehjælp, uddelt telte og flere 
hundrede tusinde måltider mad/liter vand, 
uddelt ny såsæd og genplantet træer.

Rumænien
-  Lægeundersøgelser til 250 

familier uden sygesikring

-  Flere end 700 sårbare 
mennesker har modtaget 
medicin, tøj, skolema-
terialer, såsæd og andre 
nødvendigheder

Afghanistan
-  10 skoler og 34 landsbyer har fået adgang til 

rent vand

-  1.655 familier er undervist i enten hønsehold, 
biavl eller etablering af en køkkenhave

-  30 nye selvhjælpsgrupper for kvinder er 
etableret

-  1.380 latriner er bygget

-  2.100 familier har fået undervisning i hygiejne

-  5 km vej er bygget og forbedrer adgang til 
hospital og marked

Nepal
-  4.500 mennesker i fattige bjerglandsbyer har 

fået rent drikkevand

-  205 personer er trænet i at lære andre om 
sundhed og hygiejne

-  60 landbrugsgrupper er etableret, og 
medlemmerne har fået undervisning i bedre 
landbrugsteknikker

-  16 grupper er etableret og uddannet i 
katastrofe beredskab

-  632 personer er oplært i førstehjælp, brandslukning m.m.

-  38 forældreløse børn får fortsat en tryg og kærlig opvækst på børnehjemmet

Tadsjikistan
-  Oplysning til 90 landsbyer om forårets polioudbrud har 

ført til vaccination og immunisering af flere end 50.000 
børn

-  Flere end 700 børn med et handicap har fået adgang til 
genoptræning og behandling på et nyopført dagplejecenter

-  21 landsbyer har fået rent drikkevand

-  50 lokalsamfund har nedsat beredskabsgrupper i for-
bindelse med naturkatastrofer

14



I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til  
at hjælpe fattige. Du kan  
støtte Mission Østs hjælpe-
arbejde på flere måder.

Brug netbank
Hvis du har netbank på din 
computer, er det eneste, du skal 
have ved hånden, disse numre:
Vores registreringsnummer er  
31 70 og vores kontonummer er 
31 73 08 90 07.

Du kan også give en gave  
til Mission Øst på 
www.miseast.org

Brug girokort
Du kan også støtte Mission Øst 
ved at give en gave på girokortet 
på bagsiden af bladet.

Brug BS
Tænk langsigtet og brug BS 
(betalingsservice). 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 hjælpearbejde fremover. 
BS er en billig og enkel løsning – 
både for dig og for Mission Øst.

15.000 kroners reglen
Hvis du giver en almindelig pen-
gegave til Mission Øst, kan du 
trække pengene fra i skat, hvis 
du giver 500 kroner eller mere 
på årsbasis. De første 499 kroner 
giver desværre ikke mulighed 
for fradrag. Hvis du bruger 
denne regel, kan du maksimalt 
fratrække 14.500 kroner.

Sådan støtter du Mission Øst

Arv og testamente
For mange mennesker er det rart 
at vide, at deres virke rækker 
længere end deres egen levetid. 
Derfor vælger de at testamentere 
en pengegave til et godt formål. 
En sådan gave har fremtiden i 
sig, fordi den giver os mulighed 
for at hjælpe mennesker i nød  
– også i morgen.

Ring til Mission Øst, hvis du 
ønsker mere vejledning i dette.

Vil du være med, når Mission 
Øst lørdag den 7. maj 2011 
fejrer 20 års jubilæum på 
årsmødet i Ringe?

I år vil rejsen til og fra årsmø-
det også være underholdende. 
Fra de større byer længst fra 
årsmødet sørger vi for billig 
fællestransport, hvor Mission 
Østs stiftere, Kim og René 
Hartzner, samt flere medar-
bejdere vil fortælle de bedste, 
sjoveste og mest interessante 
anekdoter fra Mission Østs 
historie undervejs.

Da vi gerne vil fejre vores 
20. år med nød- og udvik-
lingshjælp med manér, byder 
vi på årsmødet på mad fra 
Armenien, Afghanistan, 
Tadsjikistan og Nepal, arran-
gerer direkte videointerviews 

med nogle af de mennesker, 
Mission Øst hjælper, viser de 
nyeste film og billeder og får 
ikke mindst besøg direkte fra 
felten.

Gå ikke glip af denne ene-
stående dag. Flere informa-
tioner om tid og sted følger, 
men tilmeld dig allerede 
nu på tlf. 39 61 20 48 eller 
miseast@miseast.dk

Da pladsen til en vis grad 
er begrænset, vil vi i første 
omgang kun kunne reservere 
én plads pr. medlem. Oplys 
venligst, hvis du/I ønsker at 
invitere andre.

Sponsoreret, men …
Arrangementet er for største-
delen sponsoreret (hvis du 
eller din virksomhed ønsker 

at sponsorere, modtager vi 
gerne flere sponsorer), dog 
kommer transport til og 
fra mødet inkl. forsyninger 
ombord til at koste cirka 
100-150 kr.

20 år med hjælpearbejde i Øst og Asien

Ambassadør Mikael Jarnvig, der på årsmødet i 2010 fortalte 
om sit besøg hos Armeniens udsatte børn, er konferencier 
på årsmødet den 7. maj.
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