
NR. 1 / febRuaR 2015 / 24. ÅRGaNG

Mission ØST

Vand – livgivende og dødbringende 

t e m a

4-5

6-7

Mission Øst finder skjulte  
fordrevne i Irak

Nepal kommer sig efter  
oversvømmelser



Kontakt: Mission Øst · Postboks 149 · Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup · Tlf. 39 61 20 48 · Fax 39 61 20 94 
Giro 773 1566 · CVR 1472 3692 · reg. 3170 konto: 3173089007 · miseast@miseast.org · www.miseast.org · www.facebook.com/missionoest

Indhold

Forsidefoto:
Dette barn er sammen med sin familie 
flygtet fra IS og bor nu i en afsidesliggende  
landsby i Nordirak. 
Foto: Peter Eilertsen. 

Bestyrelse
Carsten Wredstrøm, formand
Karsten Bach, næstformand
Brian Nielsen, sekretær
Benedikte Grenov
René Hartzner

Produktion
Rosendahls, Esbjerg
ISSN 0908-2042

Redaktion
Kim Hartzner (ansvarshavende)
Anne Mette Nordfalk
Per Bergholdt Jensen
Line Højland

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, Irak, 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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Irak
20-årige Amal tænker hver dag 
på sine venner, der blev dræbt 
af IS. Nu forsøger hun sammen 
med sin familie at overleve i 
Kurdistan. 

Nepal
Når katastrofen rammer i 
Nepals fjerne bjergegne, 
er det afgørende, at folk 
er forberedt. Det kan ske 
med alt fra grøftegravning 
til radio-jingler.

Afghanistan
I Afghanistans bjerglandsbyer har 
beboerne stor succes med at undgå 
oversvømmelser ved hjælp af simple 
metoder.

Resultater i 2014
2014 har været et travlt år for 
Mission Øst. Læs om alt det, 
vi sammen har opnået.
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2014 har trukket store overskrifter om 
 humanitære katastrofer rundt om i verden. 
I Mission Øst har vi været optaget af 
hjælpe arbejdet i Nordirak. Men der har 
også været plads til de mindre katastrofer, 
og det er i hjælpen til hvert enkelt 
 menneske, at vi finder vores berettigelse. 

De glemte og de skjulte

I slutningen af december skrev vores 
medarbejder i Irak, Sigurd Sorensen, 
et brev hjem, hvor han fortalte om 
en lang tur ud i de kurdiske bjerge 
for at finde en håndfuld familier, der 
havde brug for hjælp. ”Da vi kørte 
derfra, tænkte jeg et øjeblik på, 
om det var tiden værd at nå disse 
ganske få familier for at give dem 
tæpper og vintertøj,” skrev han.

De mest uDsatte
Der er over to millioner fordrevne 
i hele Irak, og disse mennesker 

lever under vidt forskellige forhold. 
Nogle har fundet plads i de store 
flygtningelejre, andre har søgt 
tilflugt hos familie og venner, atter 
andre i lejede lejligheder. Og så er 
der dem, der ikke har kunnet finde 
ly andre steder end i ufærdige byg-
ninger og hjemmelavede telte i det 
fri. De bor ofte svært tilgængelige 
steder, men det er dem, der er al-
lermest udsat for vinterens kulde 
og sygdomme, og det er dem, 
Mission Øst hjælper. 

VærDsættelse af inDiViDet
Og det er netop grunden til, at én 
af Mission Østs værdier i handling 
er ”Værdsættelse af individet”. Vi 
skyr ingen midler for at nå ud til de 
mennesker, som ingen andre når. 
Det gælder vores arbejde i Irak. 
Men det gælder også vores arbejde 
andre steder i verden, for eksempel 
i Nepals fjerne bjergegne, der hvert 

år bliver ramt af utallige oversvøm-
melser, der hver for sig er fatal for 
de ramte landsbysamfund. 

Hjælp til De mest sårbare 
Mission Østs værdier afspejler vores 
erkendelse af, at de små og uspek-
takulære katastrofer i det lange løb 
er lige så ødelæggende som dem, 
der trækker overskrifter. Og hvis vi 
kan hjælpe én sårbar familie, er vi 
nået langt. Sigurd endte da også 
sit brev med følgende overvejelse: 
”Jeg er glad for at være del af en 
organisation, der tager sig tiden 
til at søge efter de mest sårbare 
og dem, der er skjult og endnu 
overset.” 

Tak for din støtte!

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær
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Disse børn har med deres 
familier søgt tilflugt i en fjern 
landsby i Nordirak. De fik først 
hjælp med vintertøj, efter 
at Mission Østs nødhjælps
arbejdere fandt frem til dem. 
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”Hver dag tænker vi på dem,  
 der er blevet kidnappet”

Et halvt år efter flugten fra Sinjar lever mange af Iraks fordrevne 
stadig under usikre forhold. Minderne om deres dræbte kære og 
kampen for at overleve præger hverdagen. 



Med sit handicap har Amals 
10årige lillebror brug for ekstra 

meget opmærksomhed. 

Amal prøver at få de tunge minder om sine dræbte venner på 
afstand gennem daglige gøremål. 

Midt i februar planlæg-
ger Mission Øst at dele 
vinterudstyr ud til mere 
end 3.900 fordrevne 
irakiske familier. 
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Amal fortæller sin historie med 
rolig stemme og et genert glimt i 
øjet. Den 20-årige kvinde er sam-
men med sin familie flygtet fra sit 
hjem i Nordirak nær Sinjar-bjerget 
og har i næsten et halvt år boet i 
en lille landsby i de kurdiske bjerge 
i Nordirak. ”Min onkels familie 
kom her før os, og de var her, 
mens vi var på bjerget. Efter vejen 
blev åbnet fra bjerget, ringede vi til 
min onkel, og han foreslog, at vi 
tog herhen,” fortæller hun. 

lillebror meD HanDicap 
De lokale beboere i landsbyen har 
overladt nogle af husene til Amals 
familie, men husene er faldefær-
dige, og de ankomne familier har 
været nødt til at dække hullerne 
med plastic. 
”Hvis ikke Mission Øst delte ud 
her, ville vi ikke få nogen hjælp,” 
forklarer hun. 
Amal og hendes familie har imid-
lertid et andet problem: Amals 
10-årige lillebror har et svært han-
dicap, som gør, at han har brug for 
ekstra meget opmærksomhed og 
omsorg. Og hvis han eller nogle af 
de andre bliver syge, ved familien 
ikke, hvad de skal gøre. ”Der er 
hverken læger eller nogen form 
for medicinsk hjælp her,” forklarer 
Amal. 

nabosønnen Dræbt
Familien forsøger at komme på 
afstand af de tunge minder gen-
nem daglige gøremål som at samle 
brænde og lave mad, men ikke én 
dag går, uden at de tænker på de 
mennesker, der er blevet bortført, 
og i nogle tilfælde dræbt, af IS. 
”En af mine naboer hed Ziad Moju, 

han var min ven. Han og hans far 
blev bortført og dræbt af IS. Jeg 
husker, hvordan vi tit besøgte 
hinanden og tog til bryllupsfester 
sammen,” fortæller Amal med 
tårer i øjnene. 

stak af fra islamisk stat
Der er dog også lyspunkter: ”For 
tre dage siden var der nogen af vo-
res gamle naboer, som stak af fra 
IS. Vi blev meget glade for nyhe-
den,” siger Amal. Det lykkedes de 
flygtende at komme til Kurdistan, 
hvor de besøgte Amals familie. 
”De fortalte om, hvor hårdt, det 
havde været: IS-folkene voldtog 
deres piger, dræbte deres mænd 
og trænede børnene til at kæmpe 
med dem,” fortæller hun.
”Jeg er så glad for at være i sikker-
hed med min familie, og at ingen 
af dem blev kidnappet. Men det er 
også det eneste at glæde sig over,” 
slutter hun.  



Akut nødhjælp er ikke 
nok, når oversvømmelser 
rammer i Nepals fjerne 
bjergegne. At være forbe-
redt er nøglen til overle-
velse. 

Det var monsun-tid, og regnen 
havde været voldsom i flere dage. 
Oppe ad floden begyndte jorden at 
skride. Der havde samlet sig en del 
vand, men ingen nede i dalen var klar 
over det. Så, den 18. juni 2013, gik 
floden Sannighat over sine bredder 

og oversvømmede landsbyerne Me-
halmudi og Mumra og Sannighat by. 

fatale øDelæggelser
Nepals Karnali-region bliver ofte ramt 
af oversvømmelser, men lige i Sannig-
hat havde der, så langt tilbage nogen 
kunne huske, ikke været oversvøm-
melse. Beboerne var derfor fuldstæn-
dig uforberedte på katastrofen. 
Den uventede oversvømmelse 
kostede 11 mennesker livet og 
forårsagede langvarig skade på 
både mennesker, huse og butikker. 
Cirka femten hektar skov og mark 
blev ødelagt, skolen og broerne 

blev dækket af vand, el-værket og 
vandingskanalerne blev beskadiget. 
Høsten blev ødelagt og tøj, kvæg 
og værdigenstande blev vasket væk 
af vandmasserne. 

oVerlaDt til sig selV 
Regeringen og Røde Kors trådte 
sammen med bl.a. Mission Øst til 
med nødhjælp, og der blev uddelt 
mad og tøj, så folk kunne klare sig i 
de første uger. Men efter en måned 
hørte hjælpen op, og landsbybo-
erne var overladt til sig selv med en 
ødelagt infrastruktur og manglende 
indtægtskilder. 

Vær klar når vandet kommer 

Nødhjælp til 1.945 
mennesker
I 2014 blev Nepal ramt 
af kraftigere oversvøm-
melser end normalt, især 
i Surkhet-distriktet, hvor 
Mission Øst normalt ikke 
arbejder. Da Mission Øst er 
kendt for sin erfaring med 
katastrofehåndtering, blev 
organisationen af Nepals 
regering bedt om at gå 
ind med akut nødhjælp. 
Mission Øst hjalp i alt 1.945 
mennesker. 

Journalister fra radio og avis spiller en vigtig rolle under og efter katastrofer i Nepals bjerge. Her modta
ger de træning af Mission Øst. 
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”Lige så snart det kommer til at 
genopbygge el-værk, skoler og 
melmøller, så folk kan vende tilbage 
til deres normale liv, stopper støtten 
fra regeringen. Især for dem, der 
lever i de fjerneste egne,” fortæller 
Christophe Belperron, ekspert i ka-
tastrofehåndtering og Mission Østs 
landechef i Nepal. Han igangsatte 
efter Sannighat-oversvømmelsen 
en undersøgelse, som har afdækket, 
hvad der kan gøres for at hjælpe 
lokalsamfund som Sannighat i 
fremtiden. ”Det er vigtigt at hjælpe 
med at genopbygge de ramte lo-
kalsamfund, så folk kan klare sig på 
lang sigt,” siger han. 

forbereDelse 
Mission Øst støtter i forvejen flere 
lokalsamfund med at sikre veje, 
vandingskanaler og jordbund, så 
der ikke bliver mudderskred, som er 
det, der fører til de ødelæggende 
oversvømmelser. 
Men oversvømmelserne kan ikke 

altid forhindres. Det er derfor 
vigtigt at forberede folk på, hvad 
de skal gøre, hvis ulykken sker. Det 
sker for eksempel gennem opret-
telse af lokale katastrofe-udvalg, 
afholdelse af festivaler og tegne-
konkurrencer for skolebørnene. Og 
erfaringen viser, at det har effekt. I 
lokalsamfund, hvor man er vant til 
flere mindre katastrofer og derfor 
bedre forberedt, tabes færre liv og 
mindre personlig ejendom. 

raDio-jingler reDDer liV
Også de lokale radiostationer 
kan gøre forskellen på liv og død 
i Nepals bjerge. Mission Øst har 
trænet journalister i deres rolle i 
katastrofehåndtering, og to lokale 
radiostationer i Karnali holder sig 
i kontakt med Mission Øst. Siden 
har de lavet længere programmer, 
hvor de fortæller om, hvordan man 
konkret kan forberede sig, og fire 
gange om dagen spiller de jingler, 
der minder folk om at være klar. 

Medierne spillede også en aktiv 
rolle efter Sannighat-oversvøm-
melsen: Radio-stationerne hjalp 
myndighederne med at indsamle 
data og fortalte i radioen, hvor der 
blev uddelt nødhjælp. 

Her ses en familie i resterne af deres hus efter oversvømmelsen i 
august 2014. Mission gik ind i Surkhetområdet med nødhjælp og 
hjalp over 500 familier.

Sådan håndterer man katastrofer i Nepals bjerge 
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Træbeplantning og stabilisering af 
veje for at forhindre ødelæggende 
mudderskred.

Festivaler, optog 
og tegnekonkur-
rencer for at gøre 
folk bevidste 
om risikoen for 
katastrofer. 

Træning af lokale journalister og 
tilrettelæggelse af radioprogram-
mer om emnet. 

Etablering af katastrofe-
hånd teringsudvalg med 
inddragelse af margina-
liserede grupper.

Etablering af fælles 
katastrofe-opsparing 
i landsbyerne.

Træning af det 
lokale politi i 
katastrofehåndtering. 
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I det nordlige Afghanistans bjerg-
landsbyer er der en tæt sammen-
hæng mellem plantebevoksningen 
og hyppigheden af oversvøm-
melser. En sammenhæng, der var 
lige ved at blive fatal for bjergenes 
beboere. 

Da den 40-årige murer Ali var barn, 
var skråningerne omkring hans 
landsby i det nordlige Afghanistans 

bjergrige Takhar-provins grønne 
og bevokset med træer og græs. 
Skråningerne forsynede folk med 

brændsel til madlavning og op-
varmning i de kolde vintre og med 
græsning til dyrene. 

Men en enorm befolkningstilvækst 
gør, at der nu bor der så mange 
mennesker, at de når at skære be-

Viden om vandskel 
forebygger oversvømmelser
Mission Øst forebygger sult ved at lære 
bjerglandsbyernes beboere at opsamle 
regnvand og plante træer, så kraftige regn-
fald ikke bortvasker dyrebar agerjord. De 
nøgne bjerge skal gøres grønne igen.

Landsbyboerne graver her grøfter, der skal opsamle vandet, når det regner. På den måde kan de styre vandmasserne. 
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“ År efter år ser jeg,  
hvordan landsbyens jord  
langsomt forsvinder „



Beskytter mod klimaforandringer 
Ikke kun den manglende plantevækst udgør et problem i landsbyen. De sidste 30 år 
er der sket klimaforandringer, som gør, at regnfald er blevet kraftigere, men sjældnere. 
Ved at opsamle vandet i grøfter og damme sikrer landsbyboerne, at de kraftige 
regnskyl ikke forårsager oversvømmelser, og at de har vand i perioder uden nedbør.

Ali var sammen med sin ældste søn på 19 med til det vigtige arbejde med at grave grøfter til at opsamle 
vandet.

voksningen ned, før den kan nå at 
spire og vokse op igen. Derfor lig-
ger bjergene nu nøgne hen, og det 
har flere alvorlige konsekvenser. 

oVersVømmelser  
og muDDerskreD 
Ali og de andre landsbyboere har 
lagt mærke til flere og større over-
svømmelser og mudderskred de 
senere år. De var dog ikke klar over, 
at der var en sammenhæng mel-
lem den manglende bevoksning og 
oversvømmelserne. Men Mission 
Østs ingeniører kunne fortælle 
landsbyboerne, at når det regner 
i bjergene, bliver vandet normalt 
samlet op af træer og buske. Men 
når bevoksningen er væk, glider 
vandet frit ned ad bjergsiden og 
tager al jorden med sig med 
oversvømmelser og mudderskred 
til følge. 

sulten truer
Den manglende bevoksning gør 
også, at regnen har vasket den 
værdifulde landbrugsjord væk, 
så det ikke er muligt at dyrke de 
livsnødvendige afgrøder. 
”År efter år ser jeg, hvordan lands-
byens jord langsomt forsvinder,” 
fortæller Ali. 
De frodige bjergsider, der før blev 
brugt til græsning af dyrene, er nu 
gold stenørken. Uden landbrugs- 
og græsningsjorde ved landsbybo-
erne ikke, hvad de skal leve af, og 
sulten er begyndt at true. 

HurtigtVoksenDe  
træer sikrer jorDen
Mission Øst har derfor igangsat 
et projekt i landsbyen, der skal 
træne beboerne i metoder til 

at genopbygge økosystemet. Et 
vigtigt element er at samle vandet 
fra regnfald op, inden det bliver til 
oversvømmelser. Landsbyboerne 
ved nu, hvordan de skal aflæse 
højdekurverne i bjerglandskabet, 
så de ved, hvor de skal anlægge 
grøfter til opsamling af vand og 

terrasser til agerdyrkning. De er 
også begyndt at plante hurtigt-
voksende træer såsom pil, enebær, 
vinstokke og lucerne, som kan 
holde på vandet og jorden. 
”Nu ved vi, hvad vi kan gøre for at 
sikre vores liv og samfund i fremti-
den,” siger Ali. 
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Mara-folkets uddannelsescenter 
COME-skolen i det vestlige Burma 
tilbyder fattige børn en mulighed 
for uddannelse. Men skolen sloges 
fra første dag med problemer med 
at skaffe rent vand til de 155 elever. 
Skolens 38-årige leder og medstif-
ter, Ngohmao, måtte tit holde sig 
vågen til langt ud på natten for at 
tage sig af børn, der havde fået 
diarré og dysenteri på grund af det 
beskidte vand. 
”Det var især svært at få ordentligt 
vand fra januar til april. Tit måtte vi 
stå tidligt op om morgenen for at 
hente vand nede i dalen. Og fordi 
der var så lidt rent vand, kunne vi 
kun bade en gang om ugen og 
vaske tøj en gang om måneden,” 
fortæller 16-årige Pawdi, der går i 
10. klasse på COME-skolen.
Både elever og ansatte var plaget af 

hudsygdomme, fordi de ikke kunne 
vaske sig tit nok.  

monsun afløst af tørke 
Manglen på rent vand skyldes 
det særlige klima i området. Fra 
maj til oktober falder den kraftige 
monsunregn, så i denne periode er 

der vand nok. Men resten af tiden 
er der tørke, og det er ikke muligt 
at opbevare vandet fra monsunti-
den så lang tid, uden at det bliver 
dårligt. Derfor måtte befolkningen 

hente vand i en dal et stykke derfra, 
men der var både lang vej at gå, og 
vandet i dalen var ikke rent nok. 
Men nu har COME-skolen med 
hjælp fra Mission Øst fået etab-
leret tre vandtanke, som får rent 
vand fra en kilde knap fem kilo-
meter derfra. Derfor har COME-

skolen nu vand nok hele året. 
Hudsygdomme er ikke længere et 
problem, og der er sket et fald i 
tilfældene af mavesygdomme på 
90 procent. 

Rent vand giver sundere børn
Før brugte COME-skolens leder i Burma al sin tid på at tage sig 
af diarré-ramte børn. I dag er antal sygdomstilfælde faldet med 
90 procent.
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Ngohmao, 38 år og 
køkkenansvarlig. 
Ngohmao var med til 
at stifte COMEskolen 
i 2004, hvor det hele 
skulle bygges op fra 
bunden.

Pawdi, 16 år og elev 
i 10. klasse. Pawdi 
begyndte at studere 
på COMEskolen i 
2007, da hun gik i 3. 
klasse. 

“ Det var især svært  
at få ordentligt vand  

fra januar til april. „
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Eleverne er med til at luge haven. 
Udover vandtanken har skolen fået en 
indhegning om deres appelsintræer, så 
dyrene ikke æder dem.
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Resultater  i 2014

Afghanistan
•	 34 vandsystemer er blevet bygget. 
•	 2.057 husstande har fået latriner, og 

yderligere 36 offentlige latriner er blevet 
etableret på skoler og i moskeer. 

•	 Omkring 7.186 mænd, kvinder og børn 
er blevet trænet i god hygiejne-praksis 
og 1.304 i god ernæring. 

•	 10 km vej er blevet bygget i landområder. 
•	 3.345 personer, hovedsageligt kvinder, 

har modtaget træning i alternative 
indkomst-kilder, såsom køkkenhaver, 
drivhuse, frugthaver, forarbejdning af 
fødevarer, hønsehold og biavl. 

Armenien 
•	 7 nyetablerede og 9 eksisterende 

handicap-organisationer er blevet styrket. 
•	 120 unge personer med handicap har 

fået lettere adgang til faglig uddan-
nelse og arbejdsmarkedet.

•	 Fortalervirksomhed for rettigheder for 
børn med handicap. 

•	 1000 mennesker, der lever med HIV/
AIDS har fået støtte, information og 
lægebehandling. 

Irak 
•	 5.100 fordrevne har modtaget mad.
•	 1.100 fordrevne familier har modtaget 

basale husholdningsartikler samt 
vintertøj, tæpper og madrasser.

•	 250 fordrevne familier har 
modtaget materialer til at forbedre 
deres  midler tidige opholdssteder til at 
beskytte mod det kolde vejr.

•	 125 sårbare fordrevne familier har 
modtaget penge til medicin og 
ernæringsrige fødevarer. 

Syrien
•	 13 armensk-syriske flygtninge med kroni-

ske sygdomme har modtaget lægehjælp 
på medicinsk center i Libanon.

•	 4.360 armensk-syriske flygtninge i Libanon 
har modtaget 
støtte til tøj.

•	 277 nødhjælps-
pakker med 
tæpper, madras-
ser, køkken- og 
hygiejne-udstyr 
uddelt til syriske 
flygtningefami-
lier i Libanon. 

Rumænien: 
•	 1.254 fattige familier har én gang om 

måneden fået uddelt tøj, toiletartikler, 
skolesager og mad. 

•	 312 personer har fået lægehjælp og 
medicin.

•	 800 julepakker er blevet uddelt til fattige 
familier, børn på hospitaler og ældre. 

Tadsjikistan
•	 2 nye rehabiliteringscentre er blevet åbnet, det eksiste-

rende center er blevet forbedret, og over 920 børn 
med handicap modtager nu behandling ved centrene.  

•	 113 forældre-støttegrupper er blevet dannet.
•	 3 overordnede regionale foreninger for forældre til børn 

med handicap er blevet dannet til fortalervirksomhed.   
•	 8 træningssessioner om rettigheder for børn med 

handicap er blevet udført for centermedarbejdere, 
partnere og lokale 
myndigheder. 

•	 1.400 mennesker har 
deltaget i kurser om 
ligeret for mænd og 
kvinder.  

•	 Nye vandsystemer er 
etableret i 3 landsbyer, 
og 9 fællestoiletter er 
blevet bygget. 

R e s u l t a t e R
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Resultater  i 2014

Afghanistan
•	 2.630 landmænd er blevet trænet i 

katastrofehåndtering og forvaltning af 
naturressourcer.

Burma
•	 70 elever og 8 ansatte fra COME-skolen samt deres familier har 

modtaget næringsrig og varieret kost i skoleåret 2013-2014. 
•	 3 vandtanke er blevet etableret for at levere vand til COME-

skolens køkkenhave samt til brug i madlavning og vask på 
skolen. 

•	 En køkkenhave/de-
monstrationsfarm 
ved COME-skolen 
er blevet støttet 
med såsæd, 
indhegning og 
forarbejdning af 
jorden. 

Filippinerne: 
•	 Støtte til ofrene for tyfonen Haiyan med 

telte, hygiejneudstyr og genopbygning 
af huse. 

Nepal
•	 1.945 ofre for oversvømmelse i august 2014 i 

Surkhet-distriktet er blevet støttet med nødhjælp. 
•	 7 ikke-statslige organisationer og 150 

lokale organisationer har modtaget træning i 
katastrofehåndtering. 

•	 12 forebyggelsesaktiviteter er blevet igangsat til 
beskyttelse af mennesker, land og husdyr. 

•	 250 udsatte husstande er blevet engageret i bæ-
redygtigt landbrug og grøn forretningsudvikling. 

•	 21.500 mennesker er blevet trænet i bæredyg-
tigt skovbrug gennem indsamling og forarbejd-
ning af medicinplanter og krydderurter. 

•	 Personer med handicap fra 57 husstande er 
blevet støttet i deres adgang til arbejdsmarkedet. 

•	 1.315 personer har modtaget læse- og 
skriveundervisning. 

Nordkorea
•	 Fortsat støtte med stimule-

rende legetøj til 750 børn på 
tre børnehjem.

•	 Forberedelser til  udvidelse 
af vores aktiviteter til at 
 afhjælpe langsigtede 
problemer inden for føde-
varesikkerhed og hygiejne i 
de fattige og svært tilgænge-
lige østlige provinser.

R e s u l t a t e R



Følg Mission Øst på facebook 
Her får du blandt andet sidste nyt  

fra vores arbejde i Irak. 

Medlemskab
Husk, at kun medlemmer af Mission Øst 
har stemmeret til generalforsamlingen. Er 
du ikke medlem, kan du kontakte Mission 
Øst på telefon 39 61 20 48 eller på e-mail 
miseast@missioneast.org, så sørger vi 
for at registrere dig. Medlemskab koster 
50 kr. årligt, og vi sørger for at trække 
beløbet fra din donation. Kontingentet 
er ikke fradragsberettiget. Medlemskabet 
fortsætter, indtil betalingen stopper, eller 
du selv afmelder det. 

100-året for det armenske folkedrab
Den 24. april i år er det 100 år siden, at en omfattende forfølgelse og drab 
på den kristne armenske minoritet i det daværende Osmanner-rige begyndte. 
Mellem 1915 og 1918 anslås det, at mellem 1 og 1,5 millioner armeniere 
omkom som følge af massakrer og systematiske dødsmarcher. I april vil det 
armenske folkedrab blive markeret over store dele af verden. Læs mere om 
det armenske folkedrab på www.folkedrab.dk. 

Gå ikke glip af  
Mission Østs årsmøde 
Søndag den 26. april holder 
Mission Øst årsmøde for medlem-
mer og interesserede. Det foregår i 
Klippen, Øster Snede Missionshus, 
Ribevej 60, 8723 Løsning. Årsmødet 
indledes med frokost kl. 12.30 og 
forventes at slutte kl. ca. 16. Alle er 
velkomne til at deltage i gudstjene-
sten i Øster Snede Kirke kl. 10.30. 
Tilmelding ikke nødvendig. Læs 
mere på www.facebook.dk.

k o R t  N y t

800.000 kr. til vinterudstyr
I december valgte Udenrigsministeriet at give Mission 
Øst en ekstrabevilling på 800.000 kr. til hjælpearbejde. 
Pengene går blandt andet til vintertøj, tæpper, madras-
ser og hygiejneudstyr til fordrevne kristne og yezidier, 
der bor uden for de officielle lejre i Nordirak. Mission Øst 
har i 2014 hjulpet sammenlagt over 13.000 mennesker i 
landet blandt andet med støtte fra private givere. 
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Armensk børnekor  
kommer til Danmark
I efteråret var Haslev Ungdomskor på 
besøg i Armenien, hvorefter de valgte 
at samle ind til Mission Østs arbejde i 
landet. Til foråret kommer et armensk 
børnekor på genbesøg. 19. april synger 
de i Københavns Domkirke og 24. april 
i Roskilde Domkirke. Mere information 
følger på www.haslevkirke.dk/boern-
og-unge/ungdomskoret/. 



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.

15.000 kroners reglen
Giver du en almindelig pengegave til Mis-
sion Øst, kan du trække op til 15.000 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.

Har du spørgsmål? Ring til fundraiser Susanne Madsen på telefon 39 61 20 48 eller skriv på susanne.madsen@missioneast.org

Du kan være med til at hjælpe

Nu kan du oprette din 
egen online-indsamling: 

• Det er en nem måde 
at aktivere dit online-
netværk på.

•  Det er hurtigt at 
komme i gang. 

•  Du kan følge, hvordan 
indsamlingen går dag 
for dag. 

Læs mere på 
www.missioneast.org/egen-indsamling. 

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 gennemsigtighed, 
så vores støtter kan se, at det nytter.
brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007

send en sms
Skriv ME150 til 1245 og støt med 
150 kr.
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Skt. Lukas Vej 13 · 2900 HellerupSkt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566 773 1566

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

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

Email

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

GIRO
INDBETALING

Magasinpost SMP 
ID nr. 46658

4030s(02-15)DS 534-28257 

Mærk din betaling: 1504-01 MØMAG

Sammen kan vi nå  
ud til dem,  

som ingen andre når

støt mission øst meD et fast beløb


