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fik vand og et nyt liv. 

Armenske Julia kunne 
hverken tale eller bevæge sig. 
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lært at vaske hænder.

Ét toilet er ikke nok 
Før brugte afghanske Mahmoodullah  og hans store 
familie bakkerne omkring landsbyen, når de skulle på 
toilettet. Men så fik de et toilet, og Mahmoodullah  kom 
på kursus. 
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Beboerne i landbyen 
Zighar i Tadsjikistans 
bjerge manglede rent 

vand. Mission Øst tilbød 
at hjælpe, hvis bebo-

erne selv ville grave den 
2,8 km lange kanal. 

12-14

10-11

For tre år siden lå 
Julia stille og livløs 
hen.  Nu kæmper 
hun for at få et nor-
malt liv. Anne Mette 
Nordfalk fra Mission 
Øst fortæller fra 
projektet ”En sund 
start” i Armenien.Et spændende 

speciale  om 
Tadsjikistan, en 
film fra Burma, 
nyt fra Mission 
Østs årsmøde og 
mange flere små 
og store nyheder.
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Til hverdag er det noget, vi her-
hjemme tager for givet. Vi åbner for 
hanen, og så er det der. Om det er 
til vores aftensmad, det daglige bad, 
eller når det skal slukke vores tørst. 
Vand er bare noget, vi har, og vi tæn-
ker sjældent over, hvilken dyrebar ting 
det i virkeligheden er. Uden rent vand 
ville vi ikke kunne gå på arbejde hver 
dag, for vi ville ofte være syge. Vores 
fritid ville blive brugt på at hente 
vand, og det varme bad ville være en 
luksus, vi ikke kendte til.
1/3 af jordens befolkning har stadig 
ikke adgang til rent vand og ordentlige 
toiletforhold. Hvis verdens fattigste skal 
have en chance for at bygge et pro-
duktivt og selvstændigt liv op, så skal 
der rent vand til, for rent vand betyder 
lavere børnedødeligehed, færre syge-
dage, flere skoledage, mere tid og flere 

Vand og sundhed til verdens fattigste

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær

penge til at udvikle lokalsamfundet og 
nationen. 

Vi gør det sammen
I Mission Øst tror vi på, at mennesker 
skal have det, de selv ved, at de har brug 
for - og ikke det andre mener, de burde 
have. På den måde er man villig til at yde 
en indsats, og man vil værne om det, 
man får. I Mission Østs vand- og sani-
tetsprojekter er lokalbefolkningen med 
fra start til slut. Det er dem, der sammen 
med vores eksperter udpeger den bedste 
kilde, og det er dem, der graver kanaler 
til de rør, der skal give dem det livgivende 
vand, og bagefter er det dem, der bliver 
uddannet til at passe på vandet.
På den måde bliver projekterne bære-
dygtige og disse mennesker får både 
værdighed, selvstændighed og et nyt 
liv – også på lang sigt.

I Tadsjikistan siger man, at vand er liv. 
Det er både sandt og vigtigt. Tak for 
din støtte til dem, der har brug for rent 
vand og bedre sundhed.

Kan først sættes op når jeg modtager foto
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“ Vi skulle selv gøre arbejdet „

”Før var vi tit syge, vi havde diarré, 
amøber, dysenteri og andre problemer 
med maven, men vi vidste ikke hvor-
for,” fortæller 39-årige Mahmoodullah, 
der er far til ni børn og bor i en lille 
landsby i det nordlige Afghanistan. 
Sidste år fik Mahmoodullah og hans 
familie en latrin fra Mission Øst, og 
hvad der var mindst lige så vigtigt: 
Mahmoodullah fik et kursus i hygiejne. 
”Før havde vi et lille vandhul, som vi 
brugte, både når vi skulle vande dyrene, 
og når vi skulle lave mad, vaske op og 
vaske hænder. Nu ved jeg, at det er en 
dårlig idé,” fortæller Mahmoodullah, der 
også lærte, hvorfor det er en god ide 
at bruge toilettet, og hvorfor man skal 
vaske sine hænder bagefter.
For kvinder er toiletter særligt vigtige, 
fordi de ellers kan have svært ved at 
komme på toilettet i dagens løb. Kvinder 
færdes normalt ikke uden for hjemmet 
på egen hånd og er altid tildækkede. 

De kan blive udsat for overfald, når de 
besørger i det fri. 

UVidenhed er dyrt
Mahmoodullah og hans familie har 
ingen jord og kun en enkelt ko, så det 
er svært at få pengene til at slå til. 

Før brugte de mindst 30.000 afghani om 
året på lægebesøg og medicin, og da en 
afghansk arbejdsmands månedsløn er på 
cirka 4.500 afghani, har den forbedrede 
sundhed stor betydning for familiens 
økonomi. ”Nu kan vi bruge de penge til 
andre ting,” siger Mahmoodullah.

Nu er min familie
sund og glad

Adgang til et toilet og ny  
viden om sundhed har 
givet Mahmoodullah og 
hans familie et sundere – 
og ikke mindst billigere liv.

Fakta
Mahmoodullahs landsby fik 42 latriner fra Mission Øst. 
84 landsbyboere af begge køn deltog i 
hygiejnekurset, der havde til formål at 
undervise deltagerne i, hvordan de lærer 
andre om hygiejne.
I 2012 opførte Mission Øst i alt 1.899 
latriner og underviste 3.000 familier i 
hygiejne i Afghanistan.

Afghanistan
KANDAHAR

KABULHERAT

IRAN

PAKISTAN

TURKMENISTAN

UZBEKISTAN
TADSJIKISTAN

BADAKHSHANBADAKHSHAN

TAKHARTAKHAR

Mahmoodullah med tre af sine ni børn, blandt andet de to piger fra dette blads forside
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Vand er liv

“ Hvis jeg kan gøre landsbyen bedre, for-
hindre folk i at rejse og vise dem, at livet her er 
okay eller bedre end andre steder, så kan jeg 

blive gammel og vide, at jeg har gjort det rigtige, 
som for eksempel at sørge for, at vi har vand, en 

god skole og et godt helbred „

Mission Øst kom til vores landsby i 
marts sidste år. De stillede os en masse 
spørgsmål om, hvor vi fik vand fra, 
hvor tit vi var syge, og om vi mente, 
det havde noget med vandet at gøre.
Vi har før haft besøg af ngo’er (uden-
landske hjælpeorganisationer, red.), så 
vi havde ikke de store forventninger. 
Men bare to uger senere kom Mission 
Øst igen og sagde, at vores landsby var 
udvalgt til at få et vandprojekt, men de 
understregede, at vi skulle lave det 
meste af arbejdet selv.
Jeg ville selvfølgelig gerne gribe chan-
cen og kaldte hele landsbyen sammen 
til møde. I vores landsby er cirka halv-
delen af mændene bortrejst det meste 
af året for at arbejde i hovedstaden og 
i Rusland, så jeg var meget nervøs for, 
om vi kunne stille med det nødvendige 
antal arbejdere. 
Hele landsbyen lyttede opmærksomt 
til, hvordan projektet skulle foregå,  og 
alle var enige om, at den mulighed 
skulle vi sige ja til. Men vi var bekym-
rede for, om vi kunne magte opgaven. 

Vi Viste dem Vandet
Så gik vi i gang. Vi viste ingeniøren 
fra Mission Øst, hvor den bedste kilde 
er. Det er mere end to kilometer fra 
landsbyen, men ingeniøren var enig 
med os i, at det var det bedste sted. 
Landsbyens indbyggere sagde ja til at 
arbejde under ingeniøren, og jeg blev 

udpeget til at være ansvarlig for at 
modtage alle materialerne og sørge for 
arbejdskraft.

hele landsbyen graVede
Mænd, kvinder, børn og gamle men-
nesker -  alle var med til at grave render 
og lægge rør ned. De, der ikke kunne 
klare det hårde arbejde, sørgede for 
frokost. 
Gravearbejdet var en barsk omgang. 
Arbejderne klagede over de mange 
store klippeblokke, som de skulle grave 
rundt om, og over dyrene, der vadede 
ned i renderne. Det var sundhedsteamet 
fra landsbyen, fra Mission Øst og 
landsbyens ældre, der sammen med 
mig holdt modet oppe hos arbejderne 
ved igen og igen at huske dem på, hvor 
vigtigt rent vand er.
Vi begyndte at grave i oktober og 
måtte holde pause midt i december, 
da det blev for koldt. I marts kunne vi 
gå i gang igen, og i april var vi endelig 
færdige.
Vandet har fuldstændig ændret vores 
situation, og jeg kan se, at folk er gla-
dere nu, fordi deres liv er blevet lettere.

 
 Saidmahmad Saidrahmonov, 
 landsbyleder

Landsbyen Zighar ligger isoleret i bjergene i Tadsjikistan et stenkast fra grænsen 
til Afghanistan. Før var beboerne tit syge, fordi de manglede rent vand og viden om 
hygiejne. Læs, hvordan et tilbud fra Mission Øst ændrede deres liv.

Landsbylederen:

“ Vi skulle selv gøre arbejdet „
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“ Nu kan jeg undervise børnene i bedre hygiejne „

“ Ingen kvinde vil indrømme, at hun ikke gør ordentligt rent „

Skoleinspektøren:

Sundhedsassistenten:

En af de store fordele ved vandprojektet 
har været, at jeg har fået uddannelse i 
at undervise i sundhed, og at skolen 
har fået materialer udviklet til skoler 
som vores, der fortæller om sundhed. 
Det bedste er, at jeg kan se, at det hjæl-
per! Børnene er blevet meget bedre til 
at vaske deres hænder, efter at de har 
været på toilettet, og før de spiser, og 
de tager deres nye viden med hjem, for 
forældrene taler også om det.

Før Var de bagUd
Det har ikke været let at holde sammen 
på en skole og lære børnene noget, 
når de hele tiden var bagud på grund 

af sygdom, eller fordi de måtte blive 
hjemme og hjælpe til, fordi mor var 
syg. Skolebørnene har i det hele taget 
for mange pligter hjemme. For eksem-
pel skulle de før hente vand fra floden. 
Det er en opgave, der både er svær og 
mudret, eller også måtte de tage den 
lange tur op til kilden og tilbage, og det 
tager mindst halvanden time.

 M. Habibulloew, skoleinspektør

Jeg var med fra starten, da Mission Øst 
kom på besøg. Ved det første møde 
var jeg med til at forklare, at vi havde 
brug for rent vand tæt på husene, 
og at der var behov for at nedbringe 
antallet af landsbyboere, der blev 
syge af diarré og parasitter og andre 
sygdomme, som let kan undgås. Jeg 
forklarede også om behovet for at 
gøre vores sundhedsklinik bedre, så 
folk kan få behandling her og ikke 
skal tage den lange vej til lægen inde 
i byen.
Sammen med Mission Øst startede 
jeg en sundhedsgruppe, der består af 
kvinder fra landsbyen. Gruppen fik un-
dervisning fra Mission Østs sundheds-
medarbejdere i hygiejne og i, hvordan 
vi kan diskutere og lære af hinanden.
De gamle kanaler, vi havde før, var 
åbne, så jo længere ind i landsbyen 
vandet kom, des mere snavset var det. 
Nogle kvinder vaskede endda op 
direkte i kanalen! Det har været en 
svær opgave at samle kvinderne og få 
dem til at diskutere hygiejne, for der er 

ingen kvinde, der vil indrømme, at hun 
ikke gør ordentligt rent.

de kom For sent
Vi har gennem årene haft flere tyfus- 
og koleraepidemier. Jeg husker en mor, 
der troede, at hendes lille dreng ville 
blive rask af sig selv, så hun kom ikke til 
klinikken. Hendes mand var i Rusland 
for at arbejde, og hendes svigerfamilie 
var enige med hende. Da de endelig 
forstod, at det var alvor, var det for 
sent, og vi kunne ikke redde deres lille 
femårige dreng.
Mange patienter har problemer, der 
skyldes det snavsede vand, og mange 
gange venter de for længe med at 
komme på klinikken, fordi medicinen 
er dyr. Når de endelig kommer, må vi tit 
sende dem direkte videre til Dushanbe 
(hovedstaden, red.), fordi de allerede er 
meget syge, og så skal de også betale 
for dyr transport.

 Umbarbibi Daikhudoeva, 
 sundhedsassistent

Beboerne måtte grave en 2,8 km lang og 60 cm dyb 
kanal gennem klippefyldt jord i områder dækket af 
jordskred frem til 18 nye vandhaner i landsbyen.  
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“ Jeg vidste ikke, at man kan blive syg af noget, man ikke kan se „

“ Nu har jeg tid til at lave mine lektier „

Husmoderen:

Skoleeleven:

Før vi fik det nye vandsystem, hørte jeg 
tit, at børnene i nabolaget var syge, og 
næsten hver gang var det noget med 
maven og med diarré, eller også var det 
orm. Mine børn er gået glip af mange 
skoledage, fordi de var syge. 
Fra diskussionerne i sundhedsgruppen 
ved jeg, at beskidt vand og beskidte 
hænder er grunden til, at man får syg-
domme og orm. Jeg har altid vidst, at 
det var en god ting at holde vandet rent, 
men jeg vidste ikke, at ting, jeg ikke kan 
se, kan flytte sig hen på vores hænder, 
bare fordi vi har rørt noget, og at det 
kan gøre os syge. Nu sørger jeg for, at 
mine børn vasker hænder, før de spiser.

min datter har et handicap
Jeg har fem børn, men kun én datter. 
Da hun blev født, blev jeg glad, for i 
Tadsjikistan regner vi med mere hjælp 
fra vores døtre end fra vores sønner. 
Desværre har min datter et mentalt 
handicap, så hun kan ikke hjælpe mig, 
og derudover kan hun ikke være alene. 

Mine store drenge går i skole i byen, og 
den lille er ikke gammel nok til at bære 
vand. Før vi fik det nye vandsystem, 
måtte jeg derfor selv hente vand, og 
jeg måtte altid have min datter med 
til floden. Nogle gange måtte vi tage 
 turen fire – fem gange på en dag. Det 
var meget anstrengende især om vinte-
ren, når det er vådt og koldt.

der er ikke mænd nok
Landsbyen er ikke så ren, som den 
var engang. Jeg tror, det er fordi, 
mændene er væk store dele af året. 
Kvinderne har ikke haft overskud til 
at holde ordentligt rent. Men nu, hvor 
vi har vand tættere på og har lært en 
masse om hygiejne fra Mission Østs 
sundhedsteam, så tror jeg på, at mine 
børn vil blive sundere.

 Fru Khoisyat, husmor

Siden vi var små, har vi kun kendt 
det snavsede vand fra floden, og som 
barn har jeg haft mange sygedage på 
grund af diarré og maveproblemer. Jeg 
er også sikker på, at vandet har været 
med til at give mig dårlige tænder.
Før brugte vi børn flere timer dagligt på 
at skaffe vand nok til vores familier. Jeg 
måtte tit gå flere gange for at få vand 
nok. Udover at hente vand, skulle jeg 
også passe koen og fårene og samle 
brænde. Så det var svært at nå at lave 
lektier. Om vinteren bliver det ovenikø-
bet tidligt mørkt, og så er der endnu 
mindre tid.
Nu, hvor der er en vandhane ved skolen 
og en tæt ved vores hus, har jeg tid til 

mine lektier. Jeg håber, at jeg en dag 
kan blive ingeniør. Jeg har set, hvordan 
Mission Østs ingeniør har gået og målt 
op og forklaret mændene, hvor vand-
hanerne skulle være. Den slags arbejde, 
ville jeg også gerne lave en dag.

 Bhaktaly, 15 år og skoleelev
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“Mænd og kvinder har gjort det umulige for at få vand „
Projektlederen fra Mission Øst:

Kerry Sly (siddende) og Afzalsho Nabokov arbejder for Mission Øst i 
Tadsjikistan og er ansvarlige for det store vand- og sanitetsprojekt, som 
landsbyen Zighar er en del af.  

Vandet strømmede ud af den første 
hane den 24. april kl. 11.38. Det var 
på skolen, og da det kort efter rin-
gede ud, markerede børnenes jubel-
råb afslutningen på seks måneders 
hårdt arbejde.
De her mænd og kvinder fra bjergene 
er seje, og de har gjort det umulige 
for at skaffe vand. Mens de gravede, 
stødte de tit på store klipper, som de 
ikke kunne grave udenom. Så måtte de 
brænde et gammelt bildæk af ovenpå 
stenen og så overhælde den med 
koldt  vand for at få den til at revne, og 
nogle gange måtte processen gentages 
mange gange. 

Uden slagbor og traktor
I den vestlige verden ville man forvente, 
at der kom en gravemaskine. Vi havde 
kun os selv. Der var ingen slagbor  eller 
traktorer til arbejdet. Mange af de 
steder, vi gravede og lagde rør, var fyldt 
med gamle jordskred. Det er områder, 
hvor kun mennesker og geder kan 
komme frem.
Nogle dage var det umuligt at grave 
mere end 20 meter, fordi der næsten 
kun var klippe. På sådan en dag var 
det ikke ualmindeligt at se mænd løfte 

20 – 30 kg tunge klippeblokke op af 
udgravningen.

Før manglede tilliden
En af de store udfordringer i projektet 
har været at opbygge tilliden mellem 
os og de lokale. For eksempel så vi en 
dag en lille gruppe mænd, der sad og 
spillede backgammon i nærheden af 
gravearbejdet. Jeg gik hen og spurgte 
dem, hvorfor de ikke deltog, og den 
ældste mand svarede uden at se på 
mig: ”Vi har set og hørt meget om 
ngo’ers arbejde, og vi vil se, at der 
kommer noget godt fra jer, før vi tror 
på det.” Da alt var færdigt, og vi teste-
de de 18 vandhaner, kom den samme 
mand hen til mig. Han undskyldte sin 
opførsel og sagde, at han kunne se, at 
han havde taget fejl, og så bød han os 
på frokost.

 Afzalsho Nabokov, 
 projektleder i Mission Øst

“ Fremover kan jeg  
selv hente rent  
vand til min te „

Den ældre mand:

Før i tiden gik jeg altid selv op til kilden for at hente rent vand til min 
te. I de senere år har jeg måttet bede mine børn og børnebørn om at 
hente vand for mig, og det har de ikke altid tid til. Derfor har jeg sat 
dem til at grave vandrør ned sammen med Mission Øst. Så behøver 
jeg ikke forstyrre dem i fremtiden.

 Hoji Ghairat, 86 år
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Vandprojektet, som landsbyen er med i, dækker 
i alt 18 landsbyer i Tadsjikistan og 10 landsbyer i 
Afghanistan. Projektet er blevet til for midler fra 
PATRIP fonden, der uddeler midler til projekter i 
grænseegnene mellem Afghanistan, Tadsjikistan 
og Pakistan. Formålet er at skabe stabilitet ved at 
fremme social og økonomisk udvikling. 

 

t A d s j i k i s t A N

 Læs mere om de svære sociale 
  forhold i grænseegnene mellem  
 Tadsjikistan og Afghanistan på  

 www.patrip.org

Her bliver en af de 18 vandposte, 
som landsbyen fik, sat op.
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Fremover kan alle Horisont Rejsers 
gæster vælge at støtte Mission Østs 
børnehaveprojekt i Armenien, når de 
køber en rejse.  De penge, der kommer 
ind, bliver fordoblet af Horisont Rejser.
Pengene skal bruges til at renovere 
og udbygge en børnehave, hvor 
børn med handicap kan få styrket 
deres færdigheder og blive forbe-
redt på at komme i skole.
Grupper, der rejser med Horisont 
Rejser til Armenien i 2014, kommer 
ud og besøger børnehaven med 
René Hartzner som rejseleder.

For mere information ring til 
Horisontrejser på 70 20 27 79

I maj afholdt Mission Øst et velbesøgt  årsmøde 
med mange farverige indslag fra den store verden.

Zebo, en kvinde fra Tadsjikistan, hvis familie har 
fået rent vand og toilet, deltog via videotelefoni. 
Zebo fortalte på storskærm årsmødets deltagere, 
hvordan hjælpen har ændret familiens situation. 
Michael Jarnvig, der er ambassadør for Mission 
Øst, holdt et bevægende indlæg om sine 
oplevelser i Nordkorea, og der var film fra både 
Afghanistan og Burma.
Du kan læse referatet fra mødet og se billeder fra 
dagen på www.miseast.org/Publikationer

Du kan også bestille referatet ved at ringe til 
Mission Øst på 39 61 20 48 eller sende en e-mail 
til: miseast@miseast.org

”Hvis Mission Øst ikke hjælper de studerende, ved vi ikke, hvordan de skal 
opretholde livet, og deres uddannelse vil være tabt.” Hør den burmesiske 
ildsjæl Mai Ki fortælle og mød de børn, det handler om, i den lille film, som 
Mission Øst netop har produceret. 

Farverigt årsmøde i Mission Øst

Se film fra Burma

Se filmen og læs mere om arbejdet i Burma 
her: www.miseast.org/burma-intro

– støtter børn med handicap 
i Armenien
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Speciale om Tadsjikistan:  
Mænd og kvinder skal hjælpe hinanden
Det er ikke islam, men uvidenhed og familiernes dårlige økonomi-
ske situation, der sætter kvinderne i Tadsjikistan i en udsat situa-
tion. Det er en af konklusionerne i danske Line Højlands speciale  
i antropologi, som hun netop har forsvaret. 

Line Højland tilbragte tre måneder hos Mission Øst i Tadsjikistan i 
2012 for at samle materiale til specialet. ”Jeg er taknemmelig over, 
at de lokale ansatte tog sig så godt af mig og gav mig et indblik i 
kulturen,” siger den nyudklækkede antropolog.

Du kan få tilsendt specialet ”Men and women should help each 
other” ved at skrive til: linehojland@gmail.com

Du kan hente hele rapporten  
“State of the World’s Children 2013” 

på www.unicef.org/sowc

Følg Mission Øst på 

Facebook!

Se skønne billeder
– læs om arbejdet ude i verden 
og skriv til Mission Øst på:
www.facebook.com/misoest 

Børn med handicap er mere sårbare over for vold og andre 
overgreb end andre børn. De gemmes alt for ofte væk på in-
stitutioner og lever uden adgang til de sociale ydelser, som de 
har ret til og behov for. Disse forhold gør sig særligt gældende 
i den tredje verden. Dette fremgår af en nyligt udgivet rapport 
fra UNICEF, som opfordrer til at se børnene som mennesker 
og ikke som handicappede.

UNICEF:  
Børn med handicap isoleres overalt

T
H

E
 S

T
A

T
E

 O
F T

H
E

 W
O

R
LD

’S
 C

H
ILD

R
E

N
 2013

C
H

ILD
R

E
N

 W
IT

H
 D

IS
A

B
ILIT

IE
S

Children with Disabilities

THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2013

United Nations Children’s Fund3 United Nations Plaza New York, NY 10017, USAEmail: pubdoc@unicef.orgWebsite: www.unicef.org

© United Nations Children’s Fund (UNICEF)
May 2013

To read this report online, scan this QR code or go to www.unicef.org/sowc2013

US $25.00
ISBN: 978-92-806-4656-6eISBN: 978-92-806-4662-7United Nations publication sales no.: E.13.XX.1

XX%

Cert no. XXX-XXX-XXX

             1/3af jordens befolkning 
mangler stadig adgang til 

rent vand og toiletter.
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A R m e N i e N

På Mission Østs behandlingscenter 
i det østligste Armenien sidder en 
lille pige på en briks og leger med 
små farvede plastikdimser. Bag hende 
styrer ergoterapeuten Anna Azatyan 
aktiviteten, og ved siden af ser hendes 
mor, Anush, opmærksomt til. De tre 
er dybt koncentrerede på trods af 
undertegnedes tilstedeværelse og det 
blitzende kamera. Den lille trio har 
arbejdet sammen længe, og legen er 
ikke en hyggestund, men den dybeste 
alvor: Det er Julias kamp for at få en 
værdig og normal tilværelse.

Julias
 kAMP

Julia er fire år og har en spastisk lam-
melse, så derfor er hun kommet på det 
center, Mission Øst har opbygget sam-
men med lokale partnere, siden hun var 
halvandet år. Hendes mor Anush følger 
hende trofast tre gange om ugen. 

JUlia bleV ForgiFtet 
”Hvordan opdagede I, at Julia ikke var 
som alle andre?” spørger jeg Anush, 
der er en lidt undselig, ung pige klædt 
i ældre, slidt tøj og med de samme 
kønne brune øjne som sin datter. 
”Vi havde ikke lagt mærke til noget,” 

lyder det overraskende svar, ”Julia lå 
godt nok helt stille, og hun kunne ikke 
tale, men vi tænkte ikke nærmere over 
det.” Anush fortæller videre, at Julia 
fik en forgiftning, da hun var halvandet 
år gammel. Da hun kom til lægen, så 
han straks, at der var noget galt. ”Og 
så henviste han os til centeret her,” for-
klarer Anush. Den unge mor har ingen 
uddannelse og fik Julia, da hun var bare 
16 år gammel. Året efter fulgte parrets 
andet barn, og i dag har Anush og 
hendes mand fire børn. 
Siden Julia fik sin diagnose, har Anush 

Ergoterapi hjælper 4-årige Julia med at træne sine hænder, som hun tidligere ikke kunne bruge.

21-årige Anush Harutyunyan kæmper for at give sin datter Julia en 
 normal tilværelse på trods af hendes handicap og på trods af familiens 
ekstreme fattigdom. Heldigvis kæmper hun ikke alene.

Anne Mette Nordfalk,  
journalist i Mission Øst,  
fortæller fra Armenien 
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A R m e N i e N

udvist et fænomenalt overskud og pas-
set sin datters træning upåklageligt. 
Hele familien kan se, hvor meget bedre 
Julia har fået det på centret. Før kunne 
hun ikke bevæge sine hænder, i dag 
deler hun rutineret plastikdimser ud til 
sin mor og sine behandlere. I starten 
gik hun til talepædagog. 
I dag taler hun som en normal fireårig: 
”Hun retter os endda derhjemme, 
hvis vi udtaler noget forkert,” smiler 
hendes mor.
”Forstyr mig ikke, når jeg leger,” siger 
Julia selvsikkert, mens hun sætter far-
vede plastikringe på en kegle. Anna 
støtter hendes ryg og snakker med 
hende om ringene.

en FaldeFærdig rønne  
Da Julias behandling er slut, spørger 
jeg, om vi må tage med hjem og 
møde resten af familien. Det må vi 
gerne, og snart efter er vi på vej. Turen 
går først ad den pæne asfalterede 
hovedgade, snart ad stejle, mudrede 
stier mod den lille landsby en time fra 
centret, hvor Anush og Julia bor.
Det indtryk, der møder os, er ube-
skriveligt. Huset er faldefærdigt og 
møgbeskidt og lugter dårligt. Familien 
har stort set ingen møbler udover 
nogle ramponerede senge, hvor de to 
mindste børn ligger og sover. Anushs 
mand er ikke hjemme, men svoger 
og svigerfar tager imod. Svigerfar 
arbejder som nattevagt, og det er 
hans løn, der forsørger hele familien. 
”Købmanden giver os kredit sidst 
på måneden, og når det er sommer, 

plukker vi bær i skoven. Børnene får et 
æble cirka hver femte dag,” forklarer 
Anush, da jeg spørger til familiens 
økonomiske situation. Det værste 
er, at huset faktisk ikke tilhører dem: 
”Ejerne er rejst til Rusland for at ar-
bejde,” forklarer Anush. ”Fik I så lov at 
låne huset?” spørger jeg, men Anush 
ryster på hovedet. Mange familier her 
i grænseegnene er flyttet til Rusland 
for at finde arbejde, og det hus, Julia 
og familien bor i, er blevet forladt. 

Familien lever nu i evig frygt for, at 
ejeren skal komme hjem. 

benskinner giVer håb  
Anushs store drøm er, at hendes dat-
ter en dag kommer til at gå selv, og 
nu, hvor Julia har lært at sidde op, er 
der håb om, at drømmen kommer til 
at gå i opfyldelse.
”Vi har været i Jerevan (Armeniens ho-
vedstad, red.) for at få lavet benskinner 
til Julia,” forklarer Anush. 

Julia får fysioterapi tre gange om ugen. Målet er, at hun lærer at gå.

Familiens faldefærdige bolig i en lille landsby uden adgang til offentlig transport.
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Skinnerne har familien fået hos Mission 
Østs partnerorganisation i hovedstaden, 
og det lokale center har hjulpet med 
at få dem af sted. Men selve turen har 
familien selv betalt. ”Vi var afsted to 
gange. Vi måtte tage en taxa, for Julia 
kan ikke sidde i flere timer i en bus,” 
forklarer Anush. 
”Julias mor er rigtig god til at passe 
hendes træning, og det er derfor, hun 
er kommet så langt. Det er meget svært 
at hjælpe børnene, hvis deres forældre 
ikke støtter op om vores arbejde,” 
forklarer Garyana Ghazaryan, der er 
læge og leder af behandlingscenteret. 

Det rene, velholdte behandlingscenter 
kunne lige så godt have ligget i en 
mindre dansk provinsby. Det er svært at 
forestille sig, at Anushs og Julias falde-

færdige hjem ligger blot få kilometer 
borte. Til gengæld er det ikke svært at 
forestille sig, hvor Julia ville have været 
uden den hjælp, hun nu får.

A R m e N i e N

I foråret var Mission ØSTs journalist Anne Mette Nordfalk i 
Armenien for at møde nogle af de mennesker, der støttet af 
Mission Øst, forbedrer livet for børn med handicap. Både 
behandlere, pædagoger, politikere og ikke mindst børnene 
selv og deres familier.  I de følgende numre fortæller Anne 
Mette nogle af de fantastiske historier, hun fik med hjem.

Julias farfar, farbror med en af de små brødre, mor med Julia og journalist Anne Mette Nordfalk. 

Før passede farmor de mindre søskende, men nu er hun død, og det er den hjemmeboende farbror, der hjælper til. 
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Et stigende antal virksomheder støtter 
Mission Øst gennem erhvervs- eller 
projektpartnerskaber.
Virksomhederne har fire væsentlige 
grunde for deres bidrag:

•  støtte en god sag

•  styrke virksomhedens omdømme

•  tiltrække og fastholde dygtige med
arbejdere

•  styrke forretningsmæssige resultater

Mulighederne for støtte og samarbej-
de tilpasses den enkelte virksomhed 
og kan blandt andet være at:

•  bidrage med enkelt donationer

•  indgå erhvervspartnerskab med 
faste bidrag

•  indgå partnerskab om konkrete 
projekter eller

•  indgå partnerskaber om image-
styrkende aktivi teter

Ud fra vores generelle retnings   linier 
og virksomhedens ønsker fastlægges 
de elementer, der skal indgå i aftalen, 
herunder hjemme side, logo, links, 
presseomtale, partnerbevis, kampag-
ner, events, foredrag m.v.

Kender du en virksomhed,  
              der vil skabe resultater med en god sag?

Kontakt Mission Øst på 39 61 20 48 · email: miseast@miseast.org

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

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 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 hjælpear-
bejde fremover. BS er en billig og 
enkel løsning – både for dig og for 
Mission Øst.

14.500 kroners reglen
Giver du giver en almindelig pengegave til 
Mission Øst, kan du trække pengene fra i skat. 
Hele det donerede beløb er fradragsberettiget. 
Bruger du denne regel, kan du maksimalt 
fratrække 14.500 kroner.
Vil du give et større beløb, som du ønsker 
fradrag for, kan du tegne et gavebrev. Kontakt 
os eller læs mere på hjemmesiden.

Virksomheder
Mange virksomheder støtter Mission Øst. 
Kender du en virksomhed, som kunne være in-
teresseret 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.

Ring til Mission Øst på   
39 61 20 48. hvis du ønsker 
mere vejledning i dette.
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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 (06-13)DB 534-27818

 
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<

 Hvor behovet er størst

 Land
DM-13-7

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

Støtte til Mission Øst eller Land, angiv venligst hvilket

Ønsker ikke takkebrev

Dato Underskrift

Afrives inden betaling

De store kriser  
har små ofre 
Lad os give dem et værdigt liv 
og et håb for fremtiden.

støt mission øst i dag


