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Nordkorea  
– Hurtig og effektiv hjælp 
Den massive støtte, som er 
kommet ind til Nordkorea i 
det forløbne år, har mulig- 
gjort hurtig og effektiv hjælp 
både til ofre for sommerens 
oversvømmelser og til de 
stærkt underernærede 
børnehjemsbørn.
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Kort nyt  
– Ny genbrugsbutik samler  
ind til Nordkoreas børn
Midt i februar åbner Lisbeths Genbrug 
i Karlslunde. Overskuddet fra salget 
går til børnehjemmene i Nordkorea.

Armenien  
– Vasdirez får foræl-
drene til at stå sammen
Vasdirez er mor til to drenge 
med en blødersygdom. 
Alligevel finder hun tid til 
også at støtte andre familier 
med børn med handicap.

Nepal 
– Ramjita var 
værdiløs
Sådan får en 14-årig 
multihandicappet 
pige værdi for sin 
ludfattige familie i 
en fjern bjergegn i 
det vestlige Nepal. 
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L e d e R

I utallige sammenhænge 
taler man om rettigheder i 
forbindelse med hjælpen 
til verdens fattigste. Men 
man kan spørge sig selv, 
hvad et menneske skal med 
rettigheder, hvis det mangler 
mad?

Umiddelbart kan mang-
lende rettigheder lyde som 
et luksusproblem, og det 
er da også nødhjælp i form 
af mad, rent vand og byg-
gematerialer, vi deler ud, når 
en katastrofe sker. Men det 
er ikke nok. Når den første 
kritiske fase er ovre, skal folk 
have metoder og viden til at 
hjælpe sig selv. De skal have 

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær

den mad, de behøver, for 
vi hjælper dem også til at 
få en uddannelse. Til at få 
mulighed for at eje jord. Til 
at få adgang til markeder, 
hvor de kan sælge deres 
produkter. Til at få pension. 
Til at deltage i fællesskaber 
med ligesindede. Til at 
oprette kooperativer hvor 
man som i andelsbevægelsen 
forener de enkeltes kræfter. 
Og vi hjælper lokale interes-
seorganisationer, som taler 
de svagestes sag. 
Hvis en positiv udvikling 
skal holde i det lange løb, 
må der skabes demokratiske 
strukturer, hvor alle borgeres 
rettigheder respekteres. 

Alt dette er en del af det 
at hjælpe mennesker til at 
skabe sig værdige liv med 
selvrespekt.  

Tak, fordi du gennem din 
støtte er med til at møde 
verdens fattigste med 
ærlighed, integritet, omsorg 
respekt og værdsættelse af 
den enkelte. 

hjælp til at kæmpe for en 
bedre tilværelse og til at leve 
et liv i værdighed.
I Mission Øst arbejder vi ud 
fra værdier om respekt for 
alle mennesker, for deres 
integritet og værdi. Ethvert 
menneske har rettigheder, 
og vi  har en forpligtelse til 
at forsvare dem. Vores hjælp 
stopper ikke ved at give dem 

Mere end et luksusproblem

Kvinde og barn fra Karnali zonen i det vestlige Nepals bjerge.
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N o R d k o R e a

Hurtig og effektiv hjælp til Nordkorea

Her opføres nye hjem til oversvømmelsens ofre. Hjælpen fra Mission 
Øst har betydet, at der kunne lægges tag på, og at bygningen i det 
hele taget er færdiggjort, så familierne snart kan flytte ind. 

”Når jeg tænker på vores nye hjem, bliver jeg glad”, 
siger fru Kim. Hun og hendes familie måtte flygte fra 
oversvømmelserne midt om natten og har boet i telt lige 
siden. Med hjælp fra Mission Øst står hendes nye hjem 
snart færdigt.

Li og Kim og deres døtre har boet i telt i to 
måneder. De er meget glade for cementen 
fra Mission Øst, der betyder, at de kan gøre 
gulvet og væggene i deres hus færdige.

Fotos: Kendrah Jespersen, landeansvarlig 
for Nordkorea

Flere end 200.000 mennesker blev gjort hjemløse, da Nordkorea 
i sommer blev ramt af voldsomme oversvømmelser.
Efterfølgende har Mission Øst uddelt byggematerialer, så flere 
end 500 huse har kunnet genopbygges.

Stor tak til alle, som har bidraget til 
indsatsen i Nordkorea.
Siden efteråret 2012 har 511 familier fået 
hjælp til genopbygning af deres hjem.
Siden maj 2011 har op imod 50.000 udsatte 
børn fået fødevarehjælp.
Se flere billeder og læs mere på  
www.miseast.org
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Mission Øst slog omgående 
alarm og fik massiv opbak-
ning fra støtter i Danmark. 
Der blev købt ernæringstil-
skud, varmt tøj og legetøj til 
børnene.

I november var børnene i 
bedring som følge af ernæ-
ringstilskuddet og den høst, 
der er kommet i hus. Men 
situationen er stadig kritisk, 
blandt andet fordi der hele 
tiden kommer nye børn til 
hjemmene, og deres tilstand 
er utrolig dårlig. Der er 
derfor brug for meget mere 
hjælp.

Hurtig og effektiv hjælp til Nordkorea

Nogle af børnene var meget interesserede i de nye 
farveblyanter, mens andre sad stille og ubevægeligt 
uden at vide, hvad de skulle bruge de nye ting til. 
Mission Øst vil i det kommende år følge børnenes 
udvikling tæt og kontrollere, at legetøjet bliver brugt.

Børnene er i klar bedring 
og kan nu holde varmen for 

vinteren. Men der er behov for 
meget mere hjælp fremover.

I november blev et repræsentativt antal børn 
målt og vejet. Undersøgelsen viste, at der nu er 10 
procent af børnene, som er akut underernærede. 
Det tyder på en forbedring i forhold til situatio-
nen i august. Dog lider 92 procent af børnene 
stadig af langvarig underernæring.

I sommer mødte der teamet fra Mission Øst et rystende syn under et 
besøg på de tre børnehjem i Haeju i Nordkorea. Børnene var både 
alvorligt underernærede og meget understimulerede.

Hvad gør vi lige nu:
Mission Øst fortsætter hjælpen til de 
mest udsatte:
•	 	Omkring	750	børn	på	tre	børne-

hjem har fået næringstilskud, varmt 
tøj, tæpper, legetøj og tegnesager.

•	 	Over	de	næste	6	måneder	får	
børnene desuden et tilskud af 
soyabønner, der er den eneste lokale 
proteinkilde for børnehjemmene. 

Fremtiden:
Mission Øst ønsker fremover at udnytte 
vores unikke adgang til Nordkorea til 
at sørge for rent vand til fattige nord-
koreanere. Mission Øst ønsker også at 
iværksætte langsigtede projekter, der 
er med til at afhjælpe den manglende 
fødevaresikkerhed i landet.
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k o R t  N y t

Nyt ansigt hos Mission Øst
Anne Mette Nordfalk er ny 
kommunikationsmedarbejder 
hos Mission Øst. 
Hun skal blandt andet skrive 
Mission ØST-bladet og varetage 
andre kommunikationsopgaver. 
Anne Mette har tidligere arbejdet 
for Mellemfolkeligt Samvirke.

Tag med til årsmøde
Søndag den 5. maj kan du komme til årsmøde 
med Mission Øst. Her kan du stille spørgsmål 
til Mission Østs arbejde, høre mere om hvad 
vi laver i Østeuropa og Asien og blive klogere 
på økonomien og fremtidsvisionerne. Er du 
medlem, kan du også få indflydelse på, hvem 
der er med i bestyrelsen. Hvor årsmødet finder 
sted, vil snart blive annonceret her i bladet 
samt på www.miseast.org.

På vores hjemmeside kan du også læse 
mere om, hvordan du bliver medlem af 
Mission Øst, og hvorfor det er en god ide. 

Hjælpen til Afghanistan styrket
Mission Øst vil snart blive accepteret som en del af international nødhjælpsgruppe i Afghanistan, som er finansieret af 

EU. Gruppen sikrer nødhjælp til områder, hvor kun få civilsamfundsorganisationer arbejder og har blot fire an-
dre medlemmer. Medlemskabet betyder, at Mission Øst fremover kan yde hurtigere og bedre hjælp 

til mennesker i svært tilgengængelige områder i Afghanistan og 
på den måde redde endnu flere liv.

Film fra Nordkoreas børnehjem 
I sensommeren var Mission Øst på besøg på de tre børne-
hjem, vi støtter i Nordkorea. Det viste sig, at der var akut brug 
for at intensivere hjælpen. Se den korte gribende dokumen-
tarfilm fra børnehjemmene på www.miseast.org

Et medlemskab af 

Mission Øst koster kun

50 kr 

Genbrug til  
fordel for  
Nordkoreas børn
Midt i februar åbner Lisbeths Genbrug på Karls 
lunde Strandvej 76, Karlslunde, syd for København.
Overskuddet  fra salg af tøj og accessories går til 
Nordkoreas børn. Tøj og accessories kan afleveres 
(i vasket stand) i containeren på parkeringspladsen 
eller til Lisbeth Jensen efter aftale.  
Tlf: 30 25 90 60 –  email: lisbethsgenbrug@mail.dk 
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a R m e N i e N

Da 33årige Zaruhi Batoyan 
var barn, blev hun undervist 
hjemme, fordi hun har 
muskelsvind, og skolen ikke 
havde faciliteter for børn som 
hende. I dag er  hun rettig
hedsfortaler og chefredaktør.

”Jeg savnede kammerater, men 
der var ikke andre muligheder 
for børn med handicap 
dengang,” fortæller Zaruhi. 
Som ung begyndte hun at 
komme på Mission Østs center 
i Armeniens hovestad Jerevan 
for at lære at bruge en compu-
ter og at tale engelsk. 

På centeret lærte hun samtidig 
noget, som skulle vise sig at 
være endnu mere værdifuldt. 
Hun lærte at opfatte sig selv 
som et almindeligt menneske 
og se sin sygdom som en min-
dre del af sig selv, i stedet for 
at lade den fylde hele hendes 
person. Det gav Zaruhi mod og 
selvværd til at kæmpe for sig 
selv og andre med handicap.

I dag er hun chefredaktør for 
bladet Solsikken, der skrives 
for og af unge med handicap, 
og samtidig er hun hoved-
ansvarlig for Mission Østs 
partners arbejde med at sætte 
problemer for børn og unge 
med handicap på samfundets 
dagsorden. 

Jerevan er også vores by
En af Zaruhis mærkesager 
er arbejdet med at gøre byen 
tilgængelig for alle.

Fra gemt barn til chefredaktør

”Skoler, offentlige bygninger 
og butikker er stadig ikke 
tilgængelige for mennesker 
med fysiske handicap. Det 
betyder, at de bliver isolerede. 
Derfor lavede vi i oktober 
2012 en demonstration med 
sloganet ’Jerevan er også vores 
by,’ hvor mennesker med 
handicap sammen med familie 
og venner og repræsentanter 
fra pressen gik gennem byen,” 
fortæller Zaruhi, der selv må 
have hjælp fra familiemedlem-
mer eller kollegaer, hvis hun 
skal ud i byen.
Også i mediebilledet og den 
offentlige debat ser Zaruhi, at 
kendskabet til de rettigheder, 
som mennesker med handi-
cap har, vokser.

”Journalisterne er mere vel-
informerede og derfor bedre 
til at dække emnet. Folk taler 

også mere om rettigheder for 
mennesker med handicap. 
Især retten til uddannelse og 
arbejde,” forklarer Zaruhi. 

En drøm for 
fremtiden
Zaruhis drøm er 
at gøre mere for at 
styrke unge kvinder 
med handicap, så 
de bliver i stand til 

at tale deres egen sag og til at 
deltage aktivt i samfundslivet. 

”Mange af dem er meget pas-
sive, og de er dobbelt sårbare, 
først på grund af deres køn 
og dernæst på grund af deres 
handicap. Jeg tror på, at jeg 
kan gøre en forskel for dem, 
fordi mange af dem siger, 
de gerne vil være som mig,” 
siger Zaruhi.

”Skoler, offentlige bygninger 
og butikker er stadig ikke 
tilgængelige for mennesker 
med fysiske handicaps”
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Familien under træet

 
Vi har ingenting, og 
vi sulter...

På lidt længere 
sigt har familien 
behov for støtte til 
at bringe sig selv ud 
ud af fattigdommen: 
De kan have brug 
for redskaber til at 
dyrke jorden eller 
lån til at investere i 
en lille forretning.

Er man i akut 
krise, som familien 
under træet, så 
har man behov for 
hjælp her og nu.

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med fattige og 
udsatte  menneskers rettigheder? 
Fordi fattigdom handler om meget mere end umiddel-
bare behov og skal bekæmpes på forskellige måder.

Tegnet af: Benjamin Abana 
www.abanart.dk
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Men hvad gør 
man, hvis 
familien ikke 
har adgang til 
jord? 

Eller hvis de 
bliver snydt, 
når de forsøger
at skaffe sig 
jord?

Hvis familien under træet lærer om deres rettigheder, finder de måske 
ud af, at de har ret til støtte fra staten, der kan være med til at hjælpe 
dem ud af fattigdommen. Børnene kan have ret til gratis skolegang, mor  
og far til lån på særlig vilkår og landsbyens familier finder måske frem til, 
at de i fællesskab ret til jorden omkring dem.

Når de fattige stiller retmæssige krav til staten, bliver den bedre til at 
tage sig af alle sine borgere.

Eller hvis de 
ikke har adgang 
til et sted at 
sælge deres 
varer? 
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a R m e N i e N

Vasdirez blev radikalt for
andret, da hun fandt ud af, 
at mennesker med handicap 
har ret til hjælp.

Da Vasdirez Arapyans to 
sønner begyndte at kravle, 
opdagede hun, at noget var 
galt. De fik store buler, når 
de bumpede ind i stole- og 
bordben. Da drengene blev 
undersøgt, viste det sig, at de 
led af en blødersygdom. 

Vasdirez datter er rask, men 
faderen til alle tre børn 

Vasdirez får forældrene til at stå sammen
døde for flere år siden, 
så Vasdirez er alene om 
ansvaret. Den 34-årige mor 
er arbejdsløs, og det betyder 
blandt andet, at hun nogle 
gange må låne penge for at 
kunne betale for sine søn-
ners dyre men livsvigtige 
medicin. Alligevel kæmper 
Vasdirez både for sine egne 
børn og for andres.

For fire år siden fik Vasdirez 
kontakt til Missions Østs 
partner, der indbød hende til 
at deltage i en workshop om 

rettigheder for mennesker 
med handicap. 

Gratis skolebøger
Det ændrede Vasdirez liv 
radikalt: ”Hvis jeg ikke havde 
deltaget, ville jeg ikke vide, 
hvad mine rettigheder er 
ifølge lovgivningen. Jeg har for 
eksempel fundet ud af, at mine 
børn har ret til gratis skolebø-
ger, fordi jeg ikke har noget 
arbejde, og fordi jeg er enlig 
forsørger,” fortæller Vasdirez. 

Sønnerne, Armen og David, 
går glip af en del skoletimer 
på grund af deres sygdom. 
På et tidspunkt blev Armen 
pålagt at gå en klasse om, 
fordi han ikke havde været 
til nok timer, til trods for at 
han kunne pensum. Men 
med støtte fra Mission Øst fik 
Vasdirez ændret beslutnin-
gen, så han kunne fortsætte 
på næste klassetrin. 

Vasdirez deltager også i 
såkaldte rundbordssamtaler 
på nationalt niveau for 
forældre til børn med bløder-
sygdomme. 

”Nu sker der ikke noget på 
drengenes skole, uden at jeg 
deltager,” slår hun fast. 

Efter at Vasdirez har fået 
adgang til viden om rettighe-
der for børn med handicap 

David og Armen 
er 10 og 14 år. De 
er meget stolte af 
deres mor.

Maria Vibe Lynge 
Callesen, PR Manager i 
Mission Øst, skriver fra 
Armenien

Fotos: Zaven Khachikyan
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Vasdirez får forældrene til at stå sammen

”Hvis du skal håndtere 
et problem, må du kende det” 

hos Mission Østs partner, 
rådgiver hun også andre i 
samme situation som hun 
selv. På den måde spredes 
informationerne som ringe 
i vandet, så mange flere får 
viden om, hvad de og deres 
børn har ret til.

Læreren ignorerede ham
”Der var en dreng i en af de 
ældre klasser, som havde et 
tale/høre-problem og blev 
ignoreret af lærerne, fordi de 
ikke kunne håndtere proble-
met. For at hjælpe drengen 
talte jeg med de andre 
forældre, og vi krævede, at 
lærerne blev opmærksomme 
på barnet og brugte en 
inkluderende tilgang,” 
fortæller Vasdirez og fortsæt-

I sommer var drengene David og Armen på sommerlejr med 
Mission Øst, mens deres mor deltog i en workshop.

Mission Øst har arbejdet for børn og unges rettigheder i Armenien siden 1998

Arbejdet har bl.a. medført:
•	 	Mennesker	med	handicap	har	nu	ret	til	undervisning	i	almindelige	klasser,	hvor	

der tages hensyn til deres specielle behov.

•	 	Læreruddannelsen	er	blevet	tilført	nye	elementer,	så	armenske	lærere	bliver	i	
stand til at undervise mennesker med handicap på lige fod med andre elever.

•	 	Der	er	etableret	en	koalition	af	22	handicaporganisationer,	der	samarbejder	om	
rettigheder for mennesker med handicap, for eksempel at få kørestolsramper 
placeret i byen. 

•	 	Armenske	journalister	har	fået	større	viden	om	mennesker	med	handicap	og	er	
blevet mere opmærksomme på at skrive om deres problemer.

•	 	Bæredygtig	udvikling:	Mission	Øst	arbejder	gennem	en	lokale	partnerorganisation.	Det	styrker	lokal	udvikling,	fordi	
arbejdet kan fortsætte også på langt sigt.

ter: ”Når jeg lærer noget nyt, 
tager jeg det straks med til 
forældrerådet på skolen. Og 
når forældrene vil ansøge om 
hjælp, ved jeg altid, hvor jeg 
skal sende dem hen. Nemlig 
til Mission Østs partner, for 
jeg ved, at de vil hjælpe,” 
fortæller hun.

Hun har også hjulpet andre 
forældre, der havde ret til 
gratis skolebøger, men som 
var flove over at spørge. 
”Handicap er et stort tabu 
i vores samfund,” slutter 
Vasdirez.

TYRKIET

IRAN

ASERBAJDSJAN

ASERBAJDSJAN

GEORGIEN

ARMAVIR

TAVUSH

GEGHARKUNIK
JEREVAN

Armenien
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N e p a L

Hvordan får en 14årig multi
handicappet pige værdi for 
sin ludfattige familie?
Ramjita har besluttet sig for 
at tage kampen op.

Man ser ikke mange unge 
piger med handicap i det 
nordvestlige Nepals smukke, 
men ufremkommelige bjerge. 
Livet er hårdt, og hvis man 
ikke kan deltage i familiens 
kamp for at overleve, bliver 
man betragtet som værdiløs. 
Derfor er 14-årige Ramjita 
Rokaya noget ganske særligt. 
Ramjita er svagtsynet, høre-
hæmmet og har svært ved at 
bevæge sig. Hun har ikke en-
gang sit eget tøj, men må låne. 
Alligevel er Ramjita begyndt at 
få håb for fremtiden.

Ramjita var bange
I de seneste måneder har 
Ramjita deltaget i et læse- og 
rettighedskursus for fattige 
kvinder og kvinder med 
handicap. I begyndelsen var 

Ramjita var værdiløs
hun bange for at deltage i 
kurset, fordi hun har levet 
isoleret i sit hjem og aldrig 
har gået i skole. Men nu, hvor 
kurset har været i gang et par 
måneder, er Ramjita blevet  
mere tryg og meget engageret.

”Mit håb er at lære nok til 
at kunne undervise min 
bror og min søster. Så bIiver 
min familie glad!” fortæller 
Ramjita, som også gerne 
vil finde et job i landsbyen, 
hvor hun kan bruge sine nye 
læsefærdigheder.

Fællesskab giver styrke
Et af læsegruppens formål 
er at give kvinderne styrke, 
så de i fællesskab 
kan bekæmpe 
lokalsamfundets 
negative holdninger 
til mennesker med 
handicap. Sædvanligvis 
er der ingen, der påtaler 
behandlingen af mennesker 
med handicap, men fordi 

kvinderne nu lærer om deres 
rettigheder, og fordi de ikke 
længere står alene, tør de i 
højere grad give udtryk for, 
hvad de mener. I Ramjitas 
gruppe har de ældre kvinder 
blandt andet været hjemme 
hos hendes familie for 
at forklare dem, at deres 
datter skal behandles som 
et ligeværdigt menneske på 
trods af sine handicaps.

Kvindegruppen støtter Ramjita i, at hun også har værdi.Ramjita er meget engageret i at lære at læse og skrive.

Ramjita har svært ved at færdes frit på de stejle skråninger

Mit håb er at kunne under-
vise min bror og søster
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I de fjerne og fattige  
bjergegne i det nordvestlige 
Nepal er det kvindernes lod 
at samle foder til dyrene, 
passe dem, bære de enorme 
hølæs på nakken og lave mad 
til familien. Det er benhårdt 
arbejde. Alligevel finder 
kvinderne tid til at lære nyt. 

Mission Øst hjælper gennem 
projektet ”Jeg har en stemme”  
ekstremt fattige kvinder og 
kvinder med handicap med 
at lære at læse og herefter at 
lære om deres egne og deres 
familiers rettigheder.

Mange mennesker med 
handicap ved ikke, at de har 
ret til pension fra den nepa-
lesiske stat, selvom pengene 

En stemme til Nepals kvinder
kan være helt afgørende for 
deres overlevelse. En del 
af kurset går ud på at lære 
kvinderne, hvordan de gør 
krav på eksempelvis deres 
pension.

Kvinderne lærer også at 
henvende sig til myndighe-
derne og ansøge om penge 
til eksempelvis et fælles 
sykursus eller til erstatning 
til mennesker, der er blevet 
skadet under borgerkrigen. I 
Nepal er der en økonomisk 
pulje til den slags formål, 
men hvis ingen ansøger, 
bliver pengene brugt andet- 
steds. Derfor er det vigtigt, at 
kvinderne lærer, hvad de skal 
gøre for at få del i de penge, 
der er afsat til dem.  

Nogle af kvinderne er så generte, at det er en overvindelse 
for dem at skulle præsentere sig selv i gruppen. Næste skridt 
er at skrive deres eget navn. Langsomt, men sikkert bliver 
gruppen en tryg base, hvor kvindernes selvværd og læsefær-
digheder folder sig ud.

En af de deltagende kvinder Reli, sammen med sin mand, 
Seti, der lider af en alvorlig rygsygdom. Reli deltager i kurset, 
fordi hun håber, at hun så bedre kan støtte og hjælpe sin 
mand.

13



t a d s j i k i s t a N

Retten til en lysere fremtid

Sidste sommer afholdt 
Mission Øst i Tadsjikistan en 
kampagne om, hvor vigtigt det 
er, at døtre bliver uddannet. 
Kampagnen, som blev sendt 
i TV og nævnt i lokalavisen, 
gjorde indtryk på Raikhona 

I Tadsjikistan får børn og unge ikke blot hjælp til deres fysiske behov, de bliver også 
støttet i deres ret at opnå sociale ydelser og  uddannelse, så de selv kan kæmpe mod 
fattigdommen. 

Nu går Mehrangez på universitetet
Sheralieva, der er hjemmegå-
ende husmor med to døtre. 
Den ene af pigerne, 19-årige 
Mehrangez, havde ikke fået 
lov at fortsætte sin uddannelse 
efter gymnasiet, fordi hendes 
far var imod det, og fordi 
familien ikke havde råd.

Raikhona fortæller: ”Efter 
kampagnen gik jeg hen til 
folkene fra Mission Øst, for-
talte om min datters situation 
og bad om råd. Mission Øst 
snakkede med min mand og 
mig om, hvor vigtigt det er for 

Mehrangez at få en uddannel-
se. Til sidst sagde min mand 
ja! Herefter gik Mission Øst 
endda til lederen af det lokale 
universitet på vores vegne og 
fortalte om Mehrangez, og 
han lod hende få en plads. Det 
mest fantastiske var, at han 
lod hende studere gratis.” 

”Jeg vil gerne huske både 
mig selv og andre forældre 
på, at man skal gøre alt, hvad 
man kan, for at ens børn 
får en uddannelse,” tilføjer 
Mehrangez far.

Da Mission Østs mobilteam 
begyndte at arbejde med 
7-årige Ahrorbeki, der lider af 
spastisk lammelse, var det for 
at lære ham at blive bedre til 
at kommunikere, tage sit tøj 

på og at gå selv. Ahrorbekis 
far, Ashurov Alisher, er 
landmand, og moderen er 
hjemmegående. Under arbej-
det med sønnen fandt teamet 
ud af, at forældrene ikke var 
klar over, at de kunne søge 
pension til deres søn. Derfor 
hjalp Mission Østs lokale 
advokat forældrene med at få  
gjort de nødvendige papirer 
klar og hjalp med at få dem 
sendt afsted. 

I dag har Ahrorbeki fået sin 
pension, og hans far siger: 
”Den fremgang, der er sket 

I 2012 fandt Mission Øst i 
Tadsjikistant omkring 110 
børn med handicap i sine 
otte fokuslandsbyer. Heraf 
var 67 ikke registrerede i 
det offentlige system. 
Det vurderes, at 30-40% 
af disse børn har ret til 
pension.

Pensionen gav Ahrorbeki 
nye muligheder

for min søn, er utrolig vigtig 
for vores familie. Før fik 
Ahrorbeki ingen hjælp, men 
takket være Mission Øst har 
han nu fået pension. Det er 
vi meget glade for, for nu 
har vi råd til at købe tøj og 
legetøj til ham.”

Ahrorbeki i sin klasse
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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 gennemsig-
tighed, så vores støtter kan se, at 
det nytter.

Brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007

Sådan støtter du Mission Øst

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, hvis 
du ønsker mere vejledning i 
dette.

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 hjælpearbejde 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 fradrags-
berettiget. 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 
interesseret i et samarbejde?  
Så kan de kontakte CR manager Hans 
Mayland på 30 25 90 60 og høre mere om, 
hvordan det kan gøres.

Et digt om Nepal
At være under ”Verdens tag”
med venner i et festligt lag,
det var for os en glæde stor
på Nepals jord.

Elefanter, tigre og næsehorn
”are not, where we are born”,
og en enkelt krokodille,
fik maven til at krille.

At guderne hver morgen skulle vækkes!
At folkene med angest skulle trækkes,
hvis ikke de fik ofret hver morgen.
Det sidder i hjertet som sorgen,
der minder om et folk uden håb,
- uden kristen dåb.

Ruth og Jens Ove RønneRasmussen. 
Ægteparret var i Nepal med Mission Øst og Unitas Rejser i 
november 2012 med Rene Hartzner som rejsefører og har efter 
deres hjemkomst skrevet dette lille digt som et minde om en 
ganske særlig oplevelse.

De ved, hvad de har, men ikke 
hvad de får.
Fortvivlende kår!

Derfor var det en stor glæde
i præstens bolig at tage sæde
og høre de kristne lovprise Gud,
om hvem de havde fået bud.

Må Herren velsigne dette folk.
Må Helligånden være tolk
for Vejen, Sandheden og Livet.

Foto: Estrid Elisabeth Hansen
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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 (12-12)DB 534-27711

 

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
MØ-MAG 1302

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


