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Mission Øst er medlem af:

hjælper udsatte mennesker og støtter lokal-
samfund i at styrke og organisere sig selv.

Vi yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp 
baseret på kristne værdier og hjælper mennesker i 
nød uanset race, religion og politisk ståsted.

 Mission Øst gennemfører projekter direkte eller 
gennem lokale partnere i Afghanistan, Armenien, 
Burma, Nepal, Nordkorea, Rumænien, Syrien og 
Tadsjikistan. Mission Øst modtager økonomisk støtte 
fra blandt andre Det Danske Udenrigsministerium, 
EU og FN. Vi er certificeret af People in Aid.
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Fire år i fjern 
afghansk provins
Ungarske Blanka Füleki 
arbejder for Afghanistans 
fattige, men prisen er høj.

Bedre hygiejne
gør livet lettere
Zarifah og hendes familie måtte 
flygte fra deres hjem på grund af 
borgerkrigen. Livet som internt 
fordrevne er hårdt, men når familien 
er rask, er der håb for fremtiden.

Et pigetoilet 
Da Gazergahskolen 
i Afghanistan fik 
et pigetoilet, steg 
fremmødet markant.
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Kim Hartzner, læge
Generalsekretær

Mission Øst har skabt et eneståen-
de samarbejde med det afghanske 
folk. Vi sørger for rent drikkevand, 
bedre sundhed og mere mad, 
men det er de lokale selv, der 
finder frem til landsbyens fattigste 
familier, planter grøntsagsfrøene, 
graver vandingskanalerne og sør-
ger for, at det hele stadig er der, 
næste gang vi kommer og besøger 
landsbyen.
Den måde at gøre tingene på har 
betydet, at det er afghanernes pro-
jekt, det er deres vand og deres 

køkkenhaver, og frem for alt er det 
deres børn, som har fået en bedre 
barndom og et længere liv, fordi de 
ikke skal drikke snavset vand, og 
fordi de nu får bedre mad.

EN ENSTÅENDE TILLID
Gennem de sidste to år er sikker-
heden i de nordøstlige distrikter, 
hvor Mission Øst arbejder, blevet 
forringet. De fleste andre hjælpe-
organisationer har trukket sig ud. 
Men Mission Øst er i stand til at 
fortsætte, fordi de lokale på begge 
sider i konflikten nærer en særlig 
tillid til os. De kan se, at vi er der 
for at hjælpe de fattigste, og at vi 
gør det sammen med dem. Derfor 
bliver vi informeret om, hvornår 
vi kan køre ud, og hvornår lokale 
kamphandlinger gør det for farligt, 
og vores lokale medarbejdere får 
lov at passe deres arbejde.
Det betyder, at vi kan nå ud til nog-
le af de mennesker her på jorden, 

som har det allerdårligst, og at vi 
kan hjælpe dem og deres børn 
med at gøre hverdagen lysere. Det 
er disse lyspunkter, som jeg vil dele 
med jer i indeværende blad.
Og jeg vil samtidig benytte lejlig-
heden til at sige tak for den støtte, 
som gør det muligt for os at hjælpe 
ét af verdens mest forarmede folk.

Lyspunkter midt i elendigheden
I medierne hører vi stort set kun om Afghani-
stan i forbindelse med død og ødelæggelse. Det 
er meget forståeligt, for krigen fylder meget, og 
den har forarmet landet i uhyggelig grad. Men 
der er også mange lyspunkter. Når man rækker 
hånden ud, bliver den taget. Afghanerne kan 
og vil hjælpe sig selv til et bedre liv.

Trods de svære tider, er  
det afghanske folk på vej.
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Europæisk kvinde 
 i en fjern afghansk provins

Som kvinde kan Blanka Füleki komme helt tæt på 
de kvinder, som Mission Øst ønsker at hjælpe.

44



A F G H A N I S T A N

Ungarske Blanka Füleki 
arbejder på fjerde år i et 
område, hvor meget få or-
ganisationer er i stand til 
at være til stede, og hvor 
ganske få udlændinge 
holder ud i længere tid.

Som vestlig kvinde kan Blanka Füleki 
samarbejde på lige fod med mæn-
dene i den lokale administration, no-
get der ville umuligt for afghanske 
kvinder at gøre særligt ude i landdi-
strikterne. Samtidig kan hun komme 
meget tæt på de afghanske kvin- 
der. ”En fremmed mand ville aldrig 
komme længere end til en afghansk 
families gæsterum. Jeg har endda 
en mandlig afghansk kollega, som 
aldrig har set sin svigerinde, selvom 
de bor i samme hus!” Fortæller 
Blanka Füleki. ”Når jeg kommer ud 
for at undervise, sidder vi i et særligt 
rum, og her er kvinderne meget 
åbne og nysgerrige. Men der er en 
grænse. Da jeg forsøgte at få lov til 
at bo hos en familie i en uge for at 
lære kulturen bedre at kende, var 
svaret nej.”

STRENGE REGLER
Selvom Blanka Füleki bliver accep-
teret som noget særligt, så er der 
stadig strenge regler for, hvordan 
hun for eksempel må gå klædt:
”Når jeg bare er på kontoret, kan 
jeg nøjes med at gå i løst tøj, og mit 
hår behøver ikke altid være dækket. 
Men ude i byen skal jeg have en 
længere bluse på og dække håret 
til, og skal jeg rejse mellem byer, så 

har jeg burka på,” forklarer hun. 
Ude i landsbyerne går Blanka Füleki 
i lokalt tøj, som landsbykvinderne 
har lavet til hende. ”De siger, jeg 
er mere som dem med det på, og 
det gør dem mere afslappede i mit 
selskab,” smiler Blanka. 

ACCEPTERET AF ALLE
Det arbejde, Blanka Füleki udfører, 
er kun muligt, fordi de lokale har 
stor tillid til Mission Øst. ”Både 
myndigheder, landsbyboere og 
endda oprørere kender os og 
respekterer vores arbejde. Mission 
Øst er kendt som en organisation, 
der arbejder for de fattigste og 
gør en væsentlig forskel for deres 
situation. For eksempel vores vand-
projekter: Det gør en klar og tyde-
lig forskel for en familie, om de har 
adgang til rent vand eller ej, og det 
forstår alle parter i konflikten.”
Det gode forhold til de lokale betyder, 
at Blanka Füleki og de lokale medar-
bejdere altid bliver advaret, hvis et 
område er for farligt at køre ud til.
”Jeg har aldrig følt, at jeg var i en 

farlig situation. Vi har stramme sik-
kerhedsforanstaltninger, så jeg kø-
rer ikke ud, hvis det frarådes. Men 
man får også rykket sin tærskel for, 
hvornår man opfatter en situation 
som farlig, og det er nok både godt 
og skidt,” fortæller Blanka Füleki.

INGEN BESØG HJEMMEFRA
Livet som udlænding i en fjern 
afghansk provins har en høj pris på 
det personlige plan. For eksempel 
er det for farligt 
for Blankas fa-
milie at besøge 
hende, og det 
har gjort det 
svært, særligt for 
Blankas mor at 
acceptere sin datters karrierevalg. 
”Min familie havde svært ved at 
vænne sig til, at jeg har valgt dette 
job, også fordi mediernes fremstil-
ling af Afghanistan altid handler 
om krig. Men da min mor så bil-
leder af mig på arbejde, hvor jeg 
smiler, forstod hun, at jeg er glad 
her,” siger Blanka Füleki. 

Lokalbefolkningen nærer stor tillid til Mission Øst. Det giver Blanka Füleki mulighed for at samarbejde både med 
de lokale myndigheder og med lokalbefolkningen.

“ Mission Øst er kendt af alle, 
som en organisation, der arbejder 

for de fattigste „
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”Min familie kommer fra det 
vestlige Afghanistan. Vi tilhører 
hazara-folket, som blev forfulgt af 
Taliban-regimet, og derfor måtte vi 
flygte, da jeg var lille. Først boede vi 
i en flygtningelejr i Pakistan i et par 
år, og derefter kom vi til Danmark i 
1999,” fortæller Maina Abassi. 
Danmark var en stor omvæltning 
for familien Abassi. ”Vi fik vendt op 
og ned på vores liv, for alt var så an-
derledes i Danmark. Min mor siger, 
at hendes verden i Afghanistan var 
et bjergdistrikt med en radius på 15 
kilometer. Jeg synes, det er ret vildt, 
at hun har levet på den måde. Jeg 
har selv rejst og vil gerne rejse endnu 
mere. Når man rejser, så flytter 
man grænser, og man bliver mere 
tolerant,” siger Maina Abassi, der 
har deltaget på flere internationale 
universitetskonferencer.  

SKOLEN VAR DET VIGTIGSTE 
En af de ting, som var anderledes i 
Danmark, var skolen. Maina fortæl-

ler, at hun glædede sig til at komme 
i skole i Danmark, for det var næsten 
umuligt for piger i Afghanistan. 
Hendes egen mor har aldrig gået 
i skole, og hendes far var ufaglært 
arbejder, men uddannelse havde 
en høj prioritet hos dem, og alle 
Mainas fem søskende er i gang med 
en uddannelse. Selv er Maina netop 
blevet uddannet til fødevareingeniør 
fra Københavns Universitet.

SPROGET ER NØGLEN 
”Sproget var min største udfor-
dring i starten, for sprog er nøglen 
til at blive integreret. I starten af 
folkeskolen kunne jeg næsten ikke 
dansk, og i gymnasiet måtte jeg 
arbejde meget med sproget. Det 
gik mig på, for jeg følte mig ikke 
hundrede procent dansk, men jeg 
følte mig heller ikke som afgha-
ner, og jeg ville gerne være som 
de andre elever. I dag er jeg glad 
for, at jeg har barndomsminder 
fra Afghanistan, og at mit liv er 

en kombination af de to lande,” 
fortæller Maina Abassi. 
”Generelt føler jeg, at jeg er blevet 
taget rigtig godt imod i Danmark. 
Det er lettere at bryde mønstre i 
Danmark. Mine forældre har også 
været gode til at acceptere, at der 
gælder andre normer i Danmark,” 
siger Maina Abassi. Dog savner hun 
at have en større familie med fætre 
og kusiner, for de mange års adskil-
lelse betyder, at hun næsten ikke 
kender sin familie i Afghanistan. 
”Men de seneste år er det blevet 
nemmere at bruge Skype og være 

Både afghaner 
og dansker

27-årige Maina Abassi kom til Danmark fra Afghanistan 
for 14 år siden. Her fortæller hun om mødet med  
Danmark, om at have to kulturelle  identiteter og om  
sit håb for en fredelig udvikling i fødelandet.
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på Facebook, for teknologien har 
spredt sig til selv de mindre byer, 
så jeg har genoptaget kontakten. 
Gennem medierne kender jeg kun 
Afghanistan for krig. Men min 
familie i landet er ret optimistisk 
om fremtiden, selv efter 2014. 
Efter 30 års krig kan der være håb 
om, at afghanerne er trætte af 
krig, og at de vælger en anden vej 
i fremtiden.” 

10 NYE KLASSEVÆRELSER
Maina er meget engageret i Af- 
ghanistans fremtid: ”Jeg håber at 

kunne bruge min uddannelse til at 
fremme udviklingen i Afghanistan 
på et tidspunkt. Derfor har jeg søgt 
ind på konfliktstudier på Syddansk 
Universitet for bedre at forstå pro- 
blemerne og kunne arbejde for at løse 
dem på længere sigt,” forklarer hun. 
Maina er allerede i fuld gang med 
at arbejde for en bedre fremtid i Af- 
ghanistan, og i foråret drager hun 
afsted for at være med til at opføre 
ti nye klasseværelser på sin gamle 
hjemegn. ”Jeg vil også gerne arbej- 
de som frivillig med Mission Østs 
projekter i Afghanistan,” siger hun. 

Maina Abassi er uddannet fødevareingeniør fra 
Københavns Universitet og er formand for for-
eningen Katib, som afholder sociale og kulturelle 
arrangementer for afghanere i Danmark. 

Hun arbejdet som frivillig med udviklingsprojekter 
i Afghanistan, og hun er medlem af en rådgiver-
gruppe hos Dansk Flygtningehjælp, som rådgiver 
om eksil-afghaneres rolle i nødhjælp, rehabilite-
ring og udvikling i Afghanistan.

Maina Abassi er også bestyrelsesmedlem i den 
europæiske studenterorganisation Euroleague 
Student Association (ELSA).
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A F G H A N I S TA N

Afghanistan regnes for et 
af de vanskeligste steder 
at bekæmpe fattigdom. 
Mission Øst har arbejdet i 
landet siden 2001 og har i 
dag omkring 280 ansatte 
fordelt på tre hovedbaser 
og seks lokalkontorer.

Vi arbejder i de tre nordøstlige provin-
ser Baghlan, Badakhshan og Takhar.
Disse tre provinser består af ufrem-
kommelige bjerge med sneklædte 
tinder og floder, der strømmer fra 
de tørre månelandskaber og ned i 
de brede dale. Befolkningen lever 
hovedsageligt af smålandbrug, får, 
kvæg og geder. Udbyttet er spar-
somt, og de fattige bønder har 
sjældent nok til at dække familiens 

behov hele året. Alle tre provinser 
er præget af en høj grad af fattig-
dom, få og dårlige veje og meget 
ringe adgang til sundhedspleje og 
uddannelse.

KONFLIKTEN SKÆRPES
Særligt Badakhshan er vanskelig at 
arbejde i, da sikkerhedssituationen 
er ret ustabil og svær at forudsige.
Tyskland trak sine soldater tilbage 

Mission Øst i Afghanistan

VAND, 
HYGIEJNE 
OG SUNDHED
Titusindvis af børn og voksne har fået 

rent drikkevand. Samtidig har befolk-
ningen fået undervisning i hygiejne 

og sundhed. 
 Adgang til rent drikkevand 

mindsker risikoen for diarré, 
dehydrering og andre 
vandbårne sygdomme, 
som især dræber små 
børn og øger den ud-
bredte underernæring. 

NYE OG BEDRE VEJE
Anlæggelsen af nye og bedre veje betyder at be-
folkningen i Takhar, Baghlan og Badakhshan kan 
komme til lægen, i skole eller bedre kan sælge 
deres landbrugsvarer på markedet og dermed for-
bedre indtægter og livsvilkår.  

SELVHJÆLPSGRUPPER 
FOR KVINDER
Oprettelse og drift af selvhjælpsgrupper er en aktivitet 
særligt målrettet kvinder. Kvinderne lærer at spare op, 
tage lån og opstarte små virksomheder.

Indsatsområder

De konkrete resultater i 2013:
145 selvhjælpsgrupper med flere end 1.500 afghanske kvinder 
har fået hjælp til at spare penge op og starte små virksomheder.

85.087 mennesker har fået undervisning i hygiejne.

15.960 husholdninger har fået toiletter, og der er bygget 
304 offentlige toiletter. 

35 skoler har fået en vandtank, så skolens børn har rent vand.

167 km landevej har forbundet 160.000 mennesker 
med omverdenen.

334 nye vandsystemer er sat op og 20 eksisterende er 
repareret.

Omkring 79.000 mennesker har fået undervisning i bedre 
landbrug, hønsehold, biavl og køkkenhaver, kurser i ernæring, 
samt forbedrede metoder til opbevaring og konservering 
af madvarer.
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fra Takhar og Badkhakshan i 2012. 
I Takhar var tilbagetrækningen re-
lativt uproblematisk, men i Bad-
hakshan, som er større og svære-
re at styre, er regeringens kontrol 
over området blevet svækket, mens 
bevæbnede grupper har fået mere 
magt.
Baghlan er en relativt urolig pro-
vins, fordi  forsyninger til de interna-
tionale tropper passerer igennem 
her. Disse konvoyer er typiske mål 
for oprørere.

KUN FÅ ER TILBAGE
Mission Østs gode ry har gjort det 
muligt at fortsætte arbejdet på trods 
af de ændrede forhold. Samtidig 
har Mission Øst ansat mange lokale 
medarbejdere ude i landsbyerne, så 
arbejdet kan fortsættes, også når 
det ikke er muligt at komme ind i et 
givent område på grund af kampe 
mellem regeringen og væbnede 
grupper.

KATASTROFEFOREBYGGELSE 
Badakhshanprovinsen er ofte udsat for mudderskred og oversvømmelser i forbindelse 

med kraftige regnskyl. Derfor uddanner Mission Øst den lokale befolkning i katastrofe-
beredskab, så de kan tackle pludseligt opståede naturkatastrofer og sikre deres hjem 

og marker. Mission Øst har også støttet opførelsen af beskyttelsesmurer, som skal 
afværge mudderskred og har støttet udarbejdelsen af evakueringsplaner, så folk 

kan undslippe jordskred. 

FØDEVARESIKKERHED
I områder med kronisk fødevareusikkerhed og fejlernæring ud-
danner Mission Øst de lokale i dyrkning af grøntsager og andre 
afgrøder, som giver en mere varieret og nærende kost. De lokale 
lærer også at opbevare og konservere fødevarer, så de kan holde 
i de lange barske vintermåneder, når de friske grøntsager er slup-
pet op, og vejen til markedet er ufremkommelig, så der ikke kan 
købes ind. Også kurser i biavl er en stor succes.

!

Fakta om Afghanistan
Afghanistan er hjemsted for omkring 31 millioner mennesker fordelt på 14 etniske 
grupper. Efter årtier med krige og interne konflikter, som har drevet flere millioner 
mennesker på flugt, er landet nu dybt forarmet og blandt de allerfattigste i verden. 

Omkring 40 procent af befolkningen lever for under en amerikansk dollar om dagen, 
og omkring 10 procent af alle børn dør, før de er fyldt fem år. 

Befolkningen har ringe adgang til arbejde, uddannelse og sundhed, og økonomisk 
set er landet dybt afhængigt af international hjælp. Landet regnes desuden for et af 
verdens mest ulige og kvindeundertrykkende. 

Badakhshanprovinsen 
Areal: 44.059 km2 - en smule større end Danmark 
Befolkning: Omkring 900.000 (anslået)
Grænser op til Tadsjikistan, Kina og Pakistan.

Takhar provinsen
Areal: 12. 333 km2 - samme størrelse som
Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Møn 
Befolkning: 933.700
Grænser op til Tadsjikistan.

Baghlan provinsen
Areal:  21,118 km2  
Befolkning: 119.607

Afghanistan
KANDAHAR

KABULHERAT

BADAKHSHANBADAKHSHAN

TAKHARTAKHAR

BAGHLANBAGHLAN
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A F G H A N I S T A N

Ude i de afghanske lands- 
byer er kvindernes mulig-
heder for til at bevæge sig 
uden for hjemmet stadig 
begrænsede. Mange mænd 
støtter som udgangspunkt 
ikke, at deres koner kommer 
på kursus. Men når de ser, 
hvor meget gavn familien 
har af kvindens nye viden og 
indkomst, bliver de som oftest 
mere positive over for ideen.

Da Dost Mohammad første 
gang hørte om køkken-
haveprojektet for kvinder, 
var han imod at lade sin 
kone Golshihra deltage. I 
dag er køkkenhaven hele 
familiens stolthed.

Når man snakker med afghanske 
Dost Mohammad om undervisningen 
i bedre køkkenhaver og konservering 
af grøntsager for fattige landsbykvin-

der, er han et stort smil: ”Jeg er rigtig 
glad for alle de positive ændringer, 
som undervisningen har givet min 
kone og hele vores familie. Før i 

tiden manglede vi mad hver eneste 
vinter særligt i januar og februar, men 
sådan er det ikke længere.”
Før havde Dost Mohammad en helt 
anden holdning til undervisningen: 
”I starten var jeg imod, at min kone 
skulle være med, men hun over-
beviste mig om, at hun lige kunne 
prøve det et par dage. Hver gang, 
hun havde været afsted, kom hun 
hjem med nye ting og ideer, og det 
gik op for mig, at det er godt for 
hele vores familie, hvis hun blev ved 
med at deltage, så jeg gav min til-
ladelse til, at hun kunne fortsætte. 
Og nu har jeg også sagt til andre 

Før manglede vi mad  
 hver eneste vinter

“ Nu ved jeg, at en kvinde også  
kan arbejde, hvis hun vil „

Her koges frugt til syltetøj

(arkivfoto).
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mænd, jeg kender, at de bør støtte 
undervisning af deres koner, for 
det gør virkelig en forskel for hele 
familiens liv.”

FORARMET AF BORGERKRIGEN
Familien, som udover Golshihra og 
Dost Mohammad består af seks 
børn, er en af landsbyens fattigste. 
Under Taliban-regimet for tretten år 
siden måtte de efterlade alt for at 
flygte til et mere sikkert sted. Efter 
Taliban-regimets fald er de vendt 
tilbage til landsbyen og skal bygge 
deres liv op fra bunden. Hverken 
Dost Mohammad eller Golshihra 
har gået i skole, så undervisningen 
fra Mission Øst er Golshihra første.

Golshihra fortæller: ”Først fik vi un- 
dervisning i at dyrke grøntsager, 
og Mission Øst gav os frø til at så 
løg, agurker, tomater, græskar og 
mange andre ting. Senere lærte vi 
også, hvordan vi kunne lave tomat-
pure og sylte alle mulige grøntsager, 
så de kan holde sig længere.” 
Golshihra har også lært, hvordan 
de grøntsager, som bliver til overs, 
kan sælges på markedet. ”Kurset 
har givet mig mulighed for at købe 
mad til min familie. Og nu ved jeg, 
at en kvinde også kan arbejde, hvis 
hun vil. Derfor opfordrer jeg and- 
re kvinder til at arbejde hårdt og 
skabe ændringer i deres familiers 
liv,” siger Golshihra. Kvinder skærer tomater til syltning og tomatpure (arkivfoto).

Golshihra og Dost Mohammad har nu mad til sig selv og børnene hele året.
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A F G H A N I S T A N

Da Gazergahskolen i det 
nordøstlige Afghanistan 
fik et pigetoilet, havde 
det enorme konsekven-
ser for børnenes trivsel 
og sundhed.

”Før var det en straf at gå i skole, 
fordi vi først kunne komme på toi-
lettet om eftermiddagen. Nu er det 
meget rarere, for vi kan komme på 
toilettet, når vi vil. Nu nyder jeg at 
komme i skole, og jeg synes, at jeg 
lærer mere,” fortæller Hanifa, som 
er elev på Gazergahskolen.
Før var der kun ét toilet på skolen. 
Om formiddagen måtte drengene 
bruge det, om eftermidddagen var 
det pigernes tur. Men i 2013 byg-
gede Mission Øst et separat pige- 
toilet, så nu kan alle børn komme på 
toilettet hele dagen. 

FREMMØDET STEG MARKANT
”Der var mange dårlige ting ved det 
delte toilet. Børnene kom for lidt 
i skole eller gik for tidligt hjem, og 
de havde svært ved at koncentrere 
sig i timerne. Da vi fik det nye toilet, 
steg pigernes fremmøde omgående 
markant, og mange af de drenge, 
som før gik tidligt hjem, bliver nu 
hele dagen. Børnenes læring er 
også begyndt at stige støt,” fortæller 
Mohd Azim, der er lærer på skolen. 
Også forældrene kan se den po-
sitive forskel, som toiletterne har 
gjort for børnene: ”Jeg har en dat-
ter i tredje klasse, og før ville hun 
ikke i skole, faktisk var hun tæt 
på at holde helt op. Hun ville ikke 

fortælle mig hvorfor, men nu er 
det gået op for mig, at det var på 
grund af toilettet. I dag er hun rig-
tig glad for skolen,” fortæller Mo- 
hammad, som er ufaglært land- 
arbejder og far til syv.

RENE HÆNDER
Sammen med det nye toilet fik 
elever og lærere også et kursus i 
at vaske hænder, og der blev eta- 
bleret en beholder med rent vand 
foran toiletterne. ”Vi har lært, at 
man skal vaske sine hænder, når 
man har været på toilettet, og 
før og efter man har spist samt at 
holde vores omgivelser rene. Ellers 
kan farlige bakterier give os syg-
domme som for eksempel kolera 
og dysenteri,” fortæller Hanifa.

Den nye viden har også smittet af 
hjemme: ”Nu sørger min datter al-
tid for, at der er rent vand hjemme. 
Jeg er meget stolt af hende, og jeg 
vil gøre alt for, at hun kan få en 
uddannelse,” siger Mohammad.

Da landsbyskolen fik et 
 pigetoilet

 ”I Afghanistan er det ikke velset, at piger og 
drenge bruger samme offentlige faciliteter, som 
for eksempel et skoletoilet samtidig. Generelt er 
det et problem, at de kulturelle traditioner på den 
ene side foreskriver adskillelse, og at der på den 
anden side sjældent bygges faciliteter til piger og 
kvinder i det offentlige rum. Det betyder generelt 
større fravær fra skolen især for piger, men også for 
drenge,” forklarer Joohi Haleem, der er ansvarlig for 
Mission Østs Afghanistanprogram.

Det nye toilet og den vandbeholder, som 
giver børnene mulighed for at vaske deres 
hænder, når de har været på toilettet. 
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A F G H A N I S T A N

Da Zarifah måtte flygte 
fra sin landsby, var der 
ikke råd til medicin og 
lægebesøg, når børnene 
blev syge. Mission Øst 
gav hende en mulighed 
for at forbedre sin egen 
og sin families sundhed.

Zarifah er mor til tre og bor i en 
lejr for internt fordrevne men-
nesker i Badahkshan-provinsen 
i det nordøstlige Afghanistan. 
Zarifah flygtede med sin familie 
fra sit hjemdistrikt, da situationen 
blev for farlig. Hendes mand er 
den eneste i familien, som har 
arbejde, men det er ikke fast. 
Derfor er det ekstremt svært at 
skaffe nok mad.  
Nogle gange står der kun brød og 
salt te på menuen i dagevis, og tit 
må familien springe et måltid over. 
Det er specielt svært i de hårde 
vintermåneder. Tidligere betød det, 

at børnene let fik sygdomme, der 
kan forebygges, som for eksempel 
diarré, dysenteri og malaria.
Zarifah fortæller: ”Jeg kunne ikke 
tage mine børn til lægen, fordi vi 
ikke havde nok penge. Alt hvad 

min mand tjente, blev vi nødt til at 
bruge på mad, så der var ikke råd 
til medicin. Jeg var altid bekymret 
om mine børns fremtid.”

ET KURSUS I SUNDHED
Da Mission Øst kom til området, 
blev der sørget for rent vand og 
kul til at varme op med. Men lige 
så vigtigt var det at lære beboerne 
om hygiejne, for bedre hygiejne 
betyder færre syge børn.
Zarifah var en af de kvinder, som 
fik tilbudt undervisning i hygiejne 
og sundhed.
”På kurset lærte jeg om hygiejne, 
og det har forbedret mit liv. Jeg 

har lært, at mad skal vaskes, før 
den bliver tilberedt, at kogte og 
rå fødevarer bør holdes adskilt, at 
hænderne skal vaskes før og efter 
spisning, før man giver de små 
børn mad, og når man har været 

på toilettet. Jeg forstår nu, at hy-
giejne er den bedste ’medicin’ og 
’behandling’ mod bakterier,” siger 
Zarifah.

HJÆLP TIL ANDRE
For Zarifah er det tydeligt, at hen- 
des liv har forandret sig til det 
bedre. ”Mine børn er næsten aldrig 
syge længere, og det gør mig rigtig 
glad! Før havde jeg aldrig troet, 
det kunne være muligt.” 
Zarifas næste mål er at hjælpe an-
dre: ”Jeg vil gerne give det videre, 
jeg har lært til andre landsbyer for 
at beskytte andre familier mod syg- 
domme,” siger hun.

Hygiejne er den bedste  
medicin mod bakterier

“ Jeg havde aldrig forestillet mig en situation,  
hvor mine børn næsten aldrig er syge „

I det nordlige Afghanistan stiger antallet af kampe mellem 
regeringstropper og oprørere. Når det sker, kommer almindelige 
mennesker i klemme og må flygte til fredeligere egne, indtil 
deres hjemegn igen er sikker. De fleste må forlade alle deres 
ejendele, dyr og marker.
Udover kurser i basal hygiejne hjælper Mission Øst disse 
mennesker med nødhjælp i form af penge til mad, køkkenudstyr, 
basale hygiejnepakker, tæpper, plastik og telte og midler mod 
diarre. Om vinteren uddeles også kul. Direkte maduddeling bliver 
som oftest arrangeret gennem FNs fødevareprogram (WFP).
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K O R T  N Y T

FN: Verden må ikke glemme Syrien
De 2,5 mio. syriske flygtninge, som har søgt tilflugt i nabolandene, 
og de op imod 6,5 mio. internt fordrevne i landet har fortsat de-
sperat behov for nødhjælp. Samtidig melder danske organisationer 
om faldende støtte til syriske flygtninge i forhold til 2013. Krisen på 
Krim-halvøen har skygget for konflikten i Syrien, hvor de blodige 
overgreb fortsætter ufortrødent. FNs generalsekretær Ban Ki-Moon 
har udtalt, at det internationale samfund ikke må miste fokus på 
Syrien, som er den største humanitære katastrofe i verden. 

Filippinerne: 
Droner skal kortlægge ødelæggelserne
Der sker hver dag store fremskridt med genopbygningsarbejdet på 
Filippinerne, men der er stadig langt igen. I byen Dulag, hvor 80% af 
alle huse og marker blev ødelagt under tyfonens hærgen, har Mission 
Østs samarbejdspartner nu sat droner ind i kampen for at finde frem 
til de værst ramte områder. Dronerne skal tage billeder af området, så-
dan at nødhjælpsarbejdere og lokale bedre kan afgøre, hvor behovet er 
størst, og hvilken støtte de nødstedte familier har mest brug for lige nu. 

 kilde: www.medair.org

Det koster 50 kr. at blive medlem af Mission Øst

Årsmøde
Kom til Mission Østs årmøde i Vorbasse

Søndag d. 11. maj kl.12.00 – 16.00 inviterer Mission 

Øst til  årsmøde. Det foregår i Sognehuset, Kirkegade 

17 i Vorbasse. I begyndelsen af mødet giver Mission 

Øst frokost til deltagerne, som også er meget 

velkomne til at deltage i gudstjenesten 

kl. 10.30 til 11.30. 

Læs mere i vedlagte indbydelse.

Mogens Jensen er ny 
Handels- og udviklingsminister
Der har været hurtig udskiftning på posten som 
udviklingsminister, siden Christian Friis Bach trak sig i 
november 2013. Den nye Handels- og udviklingsmini-
ster er socialdemokraten Mogens Jensen, som afløser 
Rasmus Helveg Petersen, der blot fik et par måneder 
på posten. Mogens Jensen blev valgt til folketinget i 
2003 og har tidligere været medie- og kulturordfører. 
Han er også næstformand for partiet sammen med 
Frank Jensen. Mission Øst byder Mogens Jensen vel-
kommen og ser frem til et godt samarbejde.   
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Passion i Kolding
Temaet for Sommercamp i Kolding 
2014 er ’Passion’. Passion for Gud og for 
mennesker. 

Denne passion gælder også mennesker 
i nød, og derfor samler Sommercamp i 
Kolding i år ind til Mission Østs arbejde for 
Syriens flygtninge.

Situationen i Syrien er kraftigt forværret. Halvdelen 
af landets befolkning er på flugt. Og de kristne 
mindretal udsættes for målrettet forfølgelse.

”Lige nu hjælper vi de syriske flygtninge i Libanon, 
men vi håber snart at kunne hjælpe flygtninge i 
selve Syrien,” udtaler Mission Østs generalsekretær 
Kim Hartzner.

Sommercamp i Kolding finder sted 
fra d. 5. - 11. juli.

Læs mere eller tilmeld dig på  www.sc2014.dk 
Du kan også skrive til staevne@apostolic.dk eller 
ringe på tlf: 79 32 16 00 

”Komme dit Rige,” er temaet for årets Sommercamp i 
Mariager. Guds riges komme til jorden og Jesu genkomst som 

Konge har været drivkraften og motivationen for stort set alle 
kristne fornyelsesbevægelser igennem historien. Det vil Sommercamp 

i Mariager gerne genopdage sammen med deltagerne, så  fremtiden i endnu 
højere grad kan blive en del af vores virkelighed i nutiden. 

Sommercamp i Mariager gør også en særlig indsats for de syriske flygtnin-
ges fremtid ved at samle ind til Mission Østs arbejde for disse mennesker, 
mandag d. 14. juli. 

Krigen i Syrien har forværret situationen for landets indbyggere voldsomt. 
Særligt de kristne syrere er dårligt stillede og  udsættes for målrettet forfølgelse.

”Det er en forfærdelig situation, og vi er taknemmelige for al den hjælp, som 
deltagerne på Sommercamp har mulighed for at yde,” udtaler Mission Østs 
stifter René Hartzner, der, sammen med sin hustru Ruth Hartzner, er fast 
deltager på Sommercamp i Mariager.

Sommercamp i Mariager finder sted fra d. 12. - 18. juli.

Læs mere eller tilmeld dig på  www.sommercamp.dk
Du kan også skrive til info@sommer-camp.dk eller ringe på  96 68 27 19

Mød Mission Øst på Sommercamp både i Mariager og Kolding

I Mission Øst bruges 84 øre 
af hver krone direkte til at 
hjælpe fattige. 
De sidste 16 øre går til at sikre, at 
hjælpen er af høj kvalitet, at den 
når frem, og at der er gennem-
sigtighed, så vores støtter kan se, 
at det nytter.

Brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007

Sådan støtter du 
Mission Øst Brug hjemmesiden eller 

girokort
Du kan give en gave til Mission 
Øst på www.miseast.org eller 
via girokortet på bagsiden.

Brug betalingsservice
Tænk langsigtet og brug 
betalingsservice. Ved at støtte 
Mission Øst med et fast beløb 
hver måned, hvert kvartal, hvert 
halve eller hele år gør du det let-
tere for os at planlægge vores 
hjælpearbejde fremover. Det er 
en billig og enkel løsning – både 
for dig og for Mission Øst.

14.800 kroners reglen
Giver du en almindelig pengegave til 
Mission Øst, kan du trække op til 14.800 
kr. fra på selvangivelsen.
Ønsker du at give et større beløb, kan du 
opnå fradrag 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 
de 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 
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 fremover.

Hvis du ønsker vejledning, 
så ring til Mission Øst.

Tag med på Sommercamp 2014
Indsamling til Syrien på årets 

Sommercamp i Mariager

1515



Skt. Lukas Vej 13 · 2900 HellerupSkt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566 773 1566
Magasinpost SMP 
ID nr. 46658

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

 
Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

. . , . . ,

8 7

+01< +7731566<

 Hvor behovet er størst

 Land
1400-02-MØMAG

4030S (03-14)DB 534-28001 

Skt. Lukas Vej 13 · 2900  HellerupSkt. Lukas Vej 13 · 2900  Hellerup

Afrives inden betaling

773 1566 773 1566
Magasinpost UMM 
ID nr. 46658 DANMARKP P

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker ikke takkebrev
MØ-MAG 0901

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

4030S (01-12)DB 534-27495

Udfyld kuponen og send den 

i en lukket kuvert til:

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

BS-tilmeldingsblanket
Navn

Adresse

Postnr. By

Pengeinstitut

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Beløb

100 kr. 300 kr.

600 kr.

Andet beløb kr.

Overførsel hver

måned kvartal

halve år år

Fra dato

Dato Underskrift

Støt Mission Øst

Støt et bestemt land

       Ønsker ikke takkebrev

 

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

GIRO
INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

. . , . . ,

8 7

+01< +7731566<

Afrives inden betaling

Store krige 
har små ofre

HJÆLP MISSION ØST  
MED AT HJÆLPE DEM

GIRO
INDBETALING


