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Nordkorea
– 185 tons nødhjælp 
til børn
Mens du læser 
dette, fragtes den ene sæk 
nødhjælp efter den anden 
til Nordkorea. Maden 
fra Mission Øst holder 
tusindvis af børn i live.
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Nepal – Mor til et forsvundet bjergbarn
Efter flere dages vandring på smalle stier i Nepals barske 
bjerge nåede Mission Østs journalist, Tania Rusbjerg, frem til de 
landsbyer, hvor fattigdommen gør familier magtesløse over for 
mennesker, der vil stjæle deres børn.Nepal

– Lone og Bent hos  
børnene i Nepal
I november rejste 16 danskere 
til Nepal, blandt andet for at 
besøge det børnehjem, som 
Mission Øst samarbejder med.

WhiteAway støtter  
Mission Øst i Nordkorea
Internetvirksomheden WhiteAway 
giver sine kunder mulighed for at 
donere 1 kilo mad til Nordkorea for 
hvert kilo hårde hvidevarer, de køber.

Armenien 
– Nazeyan ude af sin isolation

Da Nazeyan var helt lille, fik hun konstateret 
for meget vand i hovedet, såkaldt hydro-
cephalus. Efter en mislykket operation skulle 
der gå næsten fem år, før hendes forskræk-
kede familie igen turde tage imod hjælp.

14  Afghanistan
– Ti år med hjælp til Afghanistan
I landet, der er udråbt som verdens værste 
at være barn og kvinde i, har Mission Øst 
reddet tusindvis af menneskeliv siden den 
allerførste hjælp for præcis ti år siden.
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L e D e R

I år er det 20 år siden, min far og 
jeg startede Mission Øst. 

Beslutningen blev truffet på 
vej hjem fra endnu en rejse 
østpå, dengang med medicin 

til sukkersyge
patienter i Skt. 
Petersborg. Vores 
drøm var at 
hjælpe nødstedte 
mennesker efter 
Sovjetunionens 

sammenbrud. I løbet af kort 
tid blev drømmen udvidet til 
også at omfatte de mange i 
Asien, der er fanget i fattig
dom i en del af verden, hvor 

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

der havde mistet håbet om 
en bedre fremtid – enten på 
grund af krig, natur katastrofer 
eller økonomisk sammenbrud.

I dag er vi vokset fra 2 til 265 
mennesker, der arbejder for 
Mission Øst, og i dette blad 
kan du læse om nogle af de 
mange, vi og vores partnere 
hjælper:

•	 	Børn	i	Nordkorea,	der	er	
truet af en sultkatastrofe

•	 	Fattige	kvinder	i	Nepals	
fjerne bjergegne, der 
risikerer at miste deres 
børn

•	 	Børn	på	et	børnehjem	i	
Nepal,	der	har	mistet	deres	
forældre

•	 	Børn	med	handicap	i	
Armenien

•	 	Mennesker	i	isolerede	
landområder i Afghanistan

Lad os i denne julehøjtid 
stå sammen om at yde en 
håndsrækning til de mange 
tusinde, hvis eneste mulige 
hjælp må komme fra os.

De bedste ønsker og tak til jer 
alle for trofast støtte i 2011.

langt flere end halvdelen af 
alle verdens fattige bor, og 
samtidig den del af verden, 
hvor der er flest naturkata
strofer.

Visionen var at nå så langt ud 
med hjælpen som muligt, at 
nå mennesker, andre havde 
givet op over for, mennesker, 

To årtier med hjælp i øst

Vores vision var at nå 
mennesker, andre havde 
givet op over for.

Børnene i Nepals glemte bjerglandsbyer er blandt de tusinde, Mission Øst hvert år hjælper.
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Mens du læser dette, fragtes 
den ene sæk nødhjælp efter 
den anden til Nordkorea. 
Maden fra Mission Øst holder 
tusindvis af børn i live.

I disse dage bliver den ene 
sæk livsvigtig mad efter den 
anden afleveret til gavn for 

Nordkoreanske børn får 185  tons nødhjælp
de allersvageste børn i den 
sydøstlige Kangwonprovins 
i	Nordkorea.	Mission	Øst	har	
på forhånd undersøgt beho
vene her, og provinsen er et 
af de hårdest ramte områder.

”Behovet	i	Nordkorea	er	
kæmpestort, og vi gør alt, 

hvad vi kan. Vi uddeler i 
disse dage 185 tons nødhjælp 
til børn i vuggestuer og 
børnehaver, og Mission Øst 
er	selv	til	stede	i	Nordkorea	
for at sikre, at netop de 
allersvageste børn modtager 
maden og kan holde den 
værste sult fra døren,” 

Af Maria Vibe Lynge 
Callesen, journalist i 
Mission Øst

N o R D k o R e A

Under den første fødevare uddeling i juni blev børnene målt og vejet: Halvdelen var moderat undervægtige, den anden halvdel var alvorligt 
undervægtige. Fotos: Mission Øst
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Nordkoreanske børn får 185  tons nødhjælp

Mission Øst inde i 
Nordkorea

Som den eneste danske 
organisation har Mission 
Øst fået adgang til 
Nordkorea med fødevarer. 
I juni måned overværede 
ambassadør Mikael Jarnvig 
og generalsekretær Kim 
Hartzner uddelingen af 
nødhjælp til 3.000 børn i 
North Pyongan. Denne gang 
går nødhjælpen til flere end 
10.000 børn i Kangwon-
provinsen, hvor behovet 
lige nu er særligt stort.

Samtidig med, at vi gør 
noget ved den akutte 
krise, ønsker vi at oplære 
landmænd i landbrugs-
teknikker, der kan øge 
udbyttet, og som skærmer 
høsten bedre mod 
naturkatastrofer.

En sådan enestående chance 
for at hjælpe befolkningen 
inde i Nordkorea kræver 
massiv støtte. Se bag i bladet, 
hvordan også du kan hjælpe.

siger general sekretær Kim 
Hartzner, der lige nu ophol
der	sig	i	Nordkorea	for	at	
tilse arbejdet.

Sidste vinter var særlig hård 
ved afgrøderne, og gentagne 
oversvømmelser har ødelagt 
store dele af høsten. Det 
har fået voldsomme kon
sekvenser for den i forvejen 
sårbare befolkning, der er 
afhængig af hjælp udefra. 
Landet har svært ved at 
producere mad nok til alle, 
og statens risration bliver 

De tonstunge sække med majs er nået frem og deles lige nu ud til børneinstitutioner i Kangwon-
provinsen.

mindre og min
dre. Siden juli har 
hvert menneske 
måttet overleve 
på kun 200 gram 
ris om dagen. 
Det vurderes, 
at 33 procent 
af børn under fem år er 
underernærede, og det er 
derfor altafgørende, at de 
får	nødhjælp.	Ifølge	FN	har	
6,1 millioner mennesker 
i	Nordkorea	akut	brug	for	
hjælp.

Den humanitære krise  
i Nordkorea er i dag  
en af verdens mest  
under finansierede.

Kim Hartzner
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Efter flere dages vandring 
på smalle stier i Nepals 
barske bjerge, fra solop
gang til solnedgang, nåede 
Mission Østs journalist, 
Tania Rusbjerg, frem til de 

landsbyer, hvor 
fattigdommen gør 
familier magtes
løse over for 
mennesker, der vil 
stjæle deres børn.

Jeg mødte Singa Sila en tåget 
morgen lidt før klokken syv. 

Mor til et forsvundet bjergbarn
På det tidspunkt havde hun 
allerede været oppe i flere 
timer for at hente brænde i 
skoven et stykke væk. Hun 
satte vand over til et æg, som 
var min morgenmad, og så 
begyndte hun at fortælle om 
den datter, der blev stjålet fra 
hende for år tilbage.

Jeg havde hørt om kvind
erne, inden jeg satte fod i 
de fattige bjerglandsbyer: 
Håbefulde sender de deres 
små børn til hovedstaden 

Kathmandu, hvor de bliver 
lovet gratis uddannelse. 
Men mange af børnene 
ender i hænderne på men
nesker, der ser dem som en 
nem måde at tjene penge 
på. Papirer bliver forfalsket 
og børnene erklæret foræl
dreløse, hvorefter enhver 
frit kan gøre krav på dem og 
sælge dem til udlandet.

Singa Sila fik beskeden fire 
måneder efter, at hun med 
stort håb for sin syvårige 

Singa Sila fandt billeder 
af sin forsvundne datter 
frem. De andre børn ved, 
at de et sted i verden har 
en storesøster, som de 
aldrig har mødt. 
Fotos: Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, Mission Øst

Dem, der solgte hende, 
kender de ikke til smerten 
ved at savne et barn?
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datters fremtid havde sendt 
hende til Kathmandu: ”Din 
datter er væk. Du får hende 
aldrig at se igen.” 

”Jeg tænker på hende mor
gen, middag og aften,” sagde 
Singa Sila og gned øjnene. 
Men så kogte vandet, og 
hendes mindste søn krævede 
hendes opmærksomhed.

Sunkali, den kvinde jeg 
mødte dagen efter, havde 
derimod ingen til at aflede 
sine tanker. Jeg så hende 
derfor bryde grædende sam
men, mens hun fortalte sin 
historie.

Er hun død eller levende?
Sunkali havde ikke meget 
tid til at tale. Klokken var 
allerede over seks om mor
genen, og kvæget skulle på 
græs længere oppe ad bjerget. 
Derefter ventede adskillige 
timer i marken. Hun bød mig 
alligevel ind og genkaldte 
sig den smertefulde historie 
om datteren, der pludselig 
en dag var forsvundet fra sin 
kostskole i hovedstaden, 400 
kilometer væk fra bjerglands
byen.

”Jeg ved, at hun blev sendt 
til udlandet,” fortalte 
Sunkali, der på det tids
punkt ikke længere kunne 
se mig i øjnene, og i stedet 

gav sig til at kradse fortabt i 
lervæggen. 
”Men i dag ved jeg ikke, om 
hun er død eller levende.” 
Sunkalis øjne flød over med 
tårer:
”Dem, der solgte hende, 
kender de ikke til smerten 
ved at savne et barn?”

Jeg var nødt til at fortælle 
Sunkali, at jeg ikke kunne 
bringe hendes datter tilbage. 
Til gengæld lod jeg hende 
vide, at hendes historie 
forhåbentlig kunne være 
med til at forhindre, at andre 
familier oplever den samme 
sorg. Mit håb er, at du nu 
har hørt hendes stemme og 
sammen med Mission Øst 
vil være med til at advare 
andre	kvinder	i	Nepals	fattige	
bjerge om farerne ved at 

sende deres børn langt væk 
i en tidlig alder. En familie 
bør ikke splittes ad. Se bag i 
bladet, hvordan du hjælper.

På smalle stier i flere tusinde meters højde, over brusende floder og forbi 
enorme mudderskred. Fra den nærmeste landingsbane tog det mere end 
tre dages vandring at nå frem til de landsbyer, Mission Øst hjælper.

Jeg tænker på hende morgen, 
middag og aften.

Se filmen om Nepals forsvundne bjergbørn
Scan koden med din  
smartphone eller klik ind på 
www.miseast.org/da/bjergbarn
 og se kortfilmen om Sunkali, der går 
hjemme i bjerglandsbyen og længes 
efter et livstegn fra sin datter.
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SOLTØRREDE TOMATER 
Tomater skæres op og lægges til tørre, så de kan 
holde sig til vinteren. September er høstsæson, og i 
år kunne man se marker med blomkål, chili, agurker, 
tomater og spinat, som er blevet til af de frø, Mission 
Øst uddelte i såsæsonen. De nye afgrøder forsyner 
især de fejlernærede børn med vigtige vitaminer og 
mineraler.

LANGT FRA DET NEMME LIV 

Deepak er født og opvokset i Nepals lavland, 

men har i de sidste tre år givet afkald på byens 

og civilisationens bekvemmelighed for at bo 

og arbejde for Mission Øst i en træhytte i de 

isolerede bjerge. Her afprøver han en landsbys 

redskab til at bearbejde hirsehøsten med.

DAGENS FØRSTE MÅLTID 
”På fjerdedagen gjorde vi holdt 

hos denne kvinde, der tilbe-
redte frokost til os. Nogle dage 

vandrede jeg mellem tre og syv 
timer i bjergene, før vi nåede til 

et sted, hvor jeg kunne få dagens 
første rigtige måltid mad,” 

fortæller Mission Østs journalist 
Tania Rusbjerg.
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KATHMANDU

KARNALI ZONE

Nepal

TIBET

INDIEN

Nyt projekt styrker 
kvinders rettigheder

En af de fattige bjerg-
landsbyer i Nepals 
Karnali zone, der før i 
tiden mistede op til ti 
små børn om året, havde 
efter et år med rent vand 
ikke måttet begrave et 
eneste. Hjælpen redder og 
forandrer liv. Siden 2007 
har Mission Øst hjulpet 
flere end 10.000 menne-
sker i Nepals afsondrede 
bjerglandsbyer til overle-
velse. Det nyeste projekt 
handler om at udruste 
kvinderne til at tage bedre 
vare på sig selv og deres 
børn i en del af verden, 
hvor mænd spiser først, 
og kvinder og børn nøjes 
med resterne. Projektet 
sætter blandt andet fokus 
på hustruvold, uddan-
nelse, mere medbestem-
melse og det at sige fra 
over for diskrimination. 
Samtidig lærer kvinderne 
om risikoen ved at sende 
deres børn langt væk 
hjemmefra i en tidlig alder.

MENSTRUATIONSHYTTEN I landsbyen Mundi viste Ramba Shahi, Lala Sala Pal og Dhana Maya den lillebitte lerhytte 

frem, som de deler med flere andre kvinder, når de har deres menstruation. Når en kvinde 

bløder, betragtes hun som uren. Hun bliver forvist fra hjemmet og må hverken røre børn, 

mænd eller madvarer. Gør hun det alligevel, vil hun ifølge de gamle overleveringer blive 

syg eller gøre andre syge, og de sparsomme afgrøder vil visne på marken. Under opholdet 

i hytten lever kvinderne ubeskyttet og ekstra udsat for blandt andet voldtægt, slangebid 

og overfald af vilde dyr.

KVINDERNE LADT TILBAGE
For de heldigste familier rækker høsten til cirka otte ud af årets tolv måneder. For at sørge for 
familiens overlevelse rejser mange mænd derfor til blandt andet Indien for at finde arbejde.  
I de halve og hele år, de er væk, er kvinderne ladt alene tilbage med børnene. Mission Østs nye 
projekt, der har fokus på kvinders rettigheder, vil udruste dem til at tage vare på sig selv og de 
små og lære dem at tale deres sag, hvis mændene ikke er hjemme til at beskytte dem.
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Lone og Bent hos børnene i Nepal
I november rejste 16 
danskere til Nepal, blandt 
andet for at besøge det 
børnehjem, som Mission Øst 
samarbejder med.

”Vi blev rørt til tårer af 
børnenes varme velkomst,” 
fortæller Lone og Bent 
Rasmussen fra Billund om 
den modtagelse, de fik af de 
38 forældreløse drenge og 
piger.
”Børnene var så stolte over 
at vise os deres værelser, og 

I skolen ligger børnenes karakterer over landsgennemsnittet. Men derfor kan det stadig godt være svært at få snørebåndene til at samarbejde.

vi var imponeret over at se, 
hvor rent og ordentligt der 
var,” siger ægteparret.

Besøget på børnehjemmet 
i	Nepals	lavland	var	en	del	
af en grupperejse arrangeret 
af Unitas Rejser – med 
Mission Østs medstifter René 
Hartzner som rejseleder.

”Det gjorde et stort indtryk 
at høre om alle børnenes 
aktiviteter, som for eksempel 
deres køkkenhave, hvor 

de selv dyrker grøntsager,” 
fortæller Lone og Bent 
Rasmussen.
”Det gjorde os glade at vide, 
at børnehjemmet tager sig af 
børnene. Vi så masser af håb 
for deres fremtid.”

Genforening med familien
Når	et	barn	ankommer	til	
hjemmet fra gaden, arbejdes 
der hårdt på at finde over
levende slægtninge. Indtil 
videre er 13 børn blevet 
genforenet med familie
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medlemmer, der er i stand 
til at tilbyde dem en tryg og 
kærlig opvækst.

Mange af børnene har mistet 
alt og alle i den årelange 
borgerkrig, der kostede 
flere end 13.000 mennesker 
livet, inden der i 2006 blev 
indgået	en	fredsaftale.	For	
dem er børnehjemmet det 
eneste sted, hvor de får den 
omsorg og tryghed, de har 
manglet i deres liv.

Har du lyst til at møde de  
mennesker, Mission Øst hjælper?

Sammen med Unitas Rejser har Mission Øst siden 
2009 arrangeret rejser til Armenien og nu også til 
Nepal. Der er endnu ikke fastsat datoer for næste 
års rejser, men følg med her i bladet og på Unitas 
Rejsers hjemmeside, hvis du vil være den næste til 
at se arbejdet helt tæt på og samtidig opleve noget 
af Østeuropas og Asiens mest seværdige kultur.

Både Lone og Bent Rasmussen blev rørt over den varme velkomst, de fik på 
børnehjemmet, hvor det er nepalesisk skik at overrække gæsterne en krans af 
friske blomster.

Mange af børnene har tidligere forsørget sig 
selv som opvaskere, stuepiger og skovarbejdere 
allerede inden deres teenageår. Udover mad, tøj og 
skolegang sørger børnehjemmet for, at der i stedet 
er plads til at lege og være barn.
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A R m e N i e N

Da Nazeyan var helt lille, fik 
hun konstateret for meget 
vand i hovedet, såkaldt 
hydrocephalus. Efter en mis
lykket operation skulle der 
gå næsten fem år, før hendes 
forskrækkede familie igen 
turde tage imod hjælp.

Lige	siden	Nazeyan	var	helt	
lille, har folk peget fingre 
ad hende og kaldt hende 
'forkert'.	Naboerne	gjorde	
det. Personalet på hospitalet 
gjorde det. Ja, selv visse 
familiemedlemmer fik hurtigt 
fældet dom over hende. 
Presset fra omverdenen fik 
Nazeyans	mor	til	at	holde	
hende inden for hjemmets 

Nazeyan ude af sin isolation
Af Maria Vibe Lynge 
Callesen, journalist i 
Mission Øst

fire vægge i flere år – uden 
kontakt til andre børn end 
hendes søskende, og uden 
den afgørende lægehjælp 
efter den første mislykkede 
operation.

”Vi var fuldstændig 
alene i verden,” erindrer 
hendes mor, 27årige Karine 
Simonyan.
”Ingen besøgte os. Vi var 
blevet isolerede.”

Nazeyans	specielle	form	for	
hydrocephalus (for meget 
vand i hovedet) er sjælden. 
Men tabuet, mistilliden til 
lægerne og uvidenheden om 
handicaps ses desværre ofte 

i det lille land Armenien i 
Europas udkant.
”Den gode nyhed er, at vi 
kan gøre noget ved det,” 
siger generalsekretær Kim 
Hartzner.

Bange for operation
Kim Hartzner, der selv er 
uddannet læge, fortæller, at 
i	Danmark	havde	Nazeyans	
sygdom aldrig fået lov til at 
udvikle sig til det handicap, 
som det er nu: ”En læge 
ville hurtigst muligt have 
drænet overskuddet af 
hjernerygmarvsvæske 
og dermed lettet trykket i 
hjernen og kraniet. Hendes 
problemer med bevægelse og 

Læge og 
generalsekretær Kim 

Hartzner giver otte-
årige Nazeyan et ekstra 
lægetjek. Familien, som 
består af fire børn, mor, 

far og farmor lever af 
Nazeyans pension på 

287 kr. om måneden, når 
faren ikke er i Rusland 

for at tjene penge.
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kommunikation kunne være 
afhjulp et for længe siden. I 
stedet fik familien dengang 
at vide af en armensk læge, 
at en ny operation var 
for risikabel, og det tror 
familien stadig på. Men en 
operation er i virkeligheden 
livsnødvendig	for	Nazeyan.”

Mission Øst og den lokale 
partnerorganisation fandt 
Nazeyan	under	et	besøg	i	
hendes landsby i 2008 og 
sørgede for, at hun kom ud af 
sin isolation. Hun er begyndt 
på Gavar Specialskole for 
børn med handicap og er med 
i de daglige aktiviteter på det 
lokale genoptræningscenter. 
Hun har fået hjælp til at 
koordinere sine bevægelser 
og elsker i dag at spille spil og 
læse	bøger.	Familien	har	taget	
imod den første håndsræk
ning,	der	skal	give	Nazeyan	
et bedre liv. Men de tør stadig 
ikke lade hende gennemgå 

”Jeg har aldrig set noget lignende i Danmark”
Da 63årige Bente Høgsbro 
besøgte arbejdet i 
Armenien, blev hun over
rasket over at se sygdomme 
på et stadie, som hun efter 
et langt arbejdsliv som 
praktiserende læge kun 
har læst om i lærebøgerne:

”Jeg fik lov til at sidde med 
ved diagnosticeringen på en 
af de gratis sundhedsklinik

ker, Mission Øst samarbejder 
med, da en dreng på cirka 
seks år kom ind med store 
udspilede øjne. Jeg havde 
en idé om, hvad han fejlede, 
men jeg havde aldrig set 
noget lignende i Danmark. 
Den armenske læge 
konkluderede – som jeg 
rigtig nok troede – at han 
havde en medfødt sygdom 
i skjoldbruskkirtlen, som 

blandt andet gjorde, at han 
ikke kunne tale.  
I Danmark ville han være 
blevet opdaget meget 
tidligere. Det er forfærdeligt 
at tænke på, at han ikke har 
fået den hjælp, han skulle 
have. Så ville han nok have 
fungeret normalt i dag.”

”Jeg var imponeret over, 
hvor dygtige de armenske 
læger, som Mission Øst 
samarbejder med, er,” 
siger Bente Høgsbro.

den operation, hun så hårdt 
har brug for. De frygter, at den 
ikke virker. Og de kan ikke 
forstå, hvor afgørende den 
er. Men sandheden er, at uden 
operationen	vil	Nazeyan	kun	
blive dårligere og i sidste ende 
risikere at at dø af sygdommen.

”Vi bliver ved med at tale med 
Nazeyans	familie	–	og	andre	
familier – for at give dem kor
rekt viden og genskabe deres 

tillid til lægerne, så børnene 
kan få den behandling, der 
er så nødvendig for dem. 
Samtidig kan vores uddannelse 
af landets læger, de nye gratis 
sundhedsklinikker og livtaget 
med tabuet på længere sigt for
hindre fejlbehandlinger – både 
fra lægernes og familiernes 
side,” siger Kim Hartzner 
og understreger, at det skal 
være slut med børn, der lider 
unødigt	som	Nazeyan.

Der er håb for Nazeyan, 
hvis Mission Øst kan 
overtale familien til 
at lade hende få den 
operation, hun så hårdt 
har brug for.
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A f G h A N i s t A N

I landet, der er udråbt som 
verdens værste at være barn 
og kvinde i, har Mission Øst 
reddet tusindvis af menne
skeliv siden den allerførste 
hjælp for præcis ti år siden.

Oktober	2001:	Flere	jeeps	
krydser Pianjfloden nord for 
byen Kunduz i Afghanistan. 
De kommer fra nabolandet 
Tadsjikistan, hvor Mission 
Øst i flere år har haft kontor. 
Jeepene er fyldt til briste
punktet med kontorartikler 
og kommunikationsudstyr 
og fortsætter kørslen i 
slalom mellem store huller 
fra tidligere bombenedslag 

Af Maria Vibe Lynge 
Callesen, journalist i 
Mission Øst

forbi lerklinede huse. På 
sæderne sidder medlemmer 
af Mission Østs stab. Hidtil 
har det været umuligt at åbne 
en base i Afghanistan på 
grund af konflikten. Men nu 
er muligheden der.

Og sådan tog Mission Øst 
det første skridt, der i dag 
har resulteret i blandt andet 
flere end 200 vandsystemer, 
8.000 latriner og livsvigtig 
hygiejneundervisning til 
45.000 afghanere. 75.000 
mennesker har fået adgang til 
markeder, sundhedsklinikker 
og skoler via nyanlagte veje, 
og titusindvis af afghanere 

kan nu langt bedre klare sig, 
fordi de har lært om landbrug, 
biavl og hønsehold.

Det er en udfordring at arbejde 
i Afghanistan. Men blandt an
det den årelange, tætte kontakt 
til lokalbefolkningen gør det 
muligt for Mission Øst hele 
tiden at øge sin indsats. Og der 
er hårdt brug for hjælpen.

Ti år i Afghanistan

For mange 
fattige lands-

byer i Afghanistan 
er Mission Øst den 

eneste chance for at 
få hjælp. 175 med-
arbejdere er i dag 

ansat til blandt andet 
at give afsondrede og 

oversete landsbyer i 
nord rent vand. 
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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.

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.

Den nykårede Gazellevirksomhed, 
WhiteAway, støtter nu Mission Østs 
indsats	i	Nordkorea	gennem	kampagnen	
GiveAway. Det betyder, at alle kunder 
har mulighed for at donere 1 kilo mad 
for hvert kilo hårde hvidevarer, de køber 
hos internetvirksomheden. Enhver kan 
desuden	give	1	kilo	mad	til	Nordkorea	
ved at gå ind på WhiteAways profil på 
Facebook	og	trykke	”Synes	godt	om”.

Læs mere på 
www.whiteaway.com/giveaway
hvor du løbende kan følge med i hvor 
meget mad, der doneres.

WhiteAway  
støtter Mission Øst  
i Nordkorea

En nordkoreansk dreng spiser ris fra Mission Øst.

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.
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Afrives inden betaling

Nepals bjergbørn har 
brug for din hjælp
Fattigdom	rammer	altid	børnene	hårdest.
Lad os give dem et værdigt liv sammen med 
deres familier

Støt Mission Øst i dag


