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Mission Øst uddelte i maj-måned madforsyninger til børn, gravide og ammende
kvinder, der er mest udsatte.
(Foto Kim Hartzner)
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Mission Øst hjælper udsatte mennesker og støtter
lokalsamfund i at styrke og organisere sig selv.
Vi yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp baseret på kristne værdier og hjælper mennesker i
nød uanset etnicitet, religion og politisk ståsted. Mission Øst gennemfører projekter direkte eller gennem
lokale partnere i Afghanistan, Armenien, Irak, Myanmar, Nepal, Nordkorea og
Tadsjikistan. Mission Øst modtager økonomisk støtte fra blandt andre den danske og tyske stat, EU og
FN. Vi er certificeret af Core Humanitarian Standard (CHS) og er medlem af Integral Alliance. Mission Øst
følger Røde Kors' Code of Conduct og lever op til Sphere Projects standarder.

LEDER

Alle fortjener et sundt liv både fysisk og mentalt. Men det er desværre langt fra alle, der har den mulighed. Heller ikke pigen her fra Nordkorea, der prøver at følge med i sang
og dans, men mister fokus pga. underernæring. Foto: Kim Hartzner.

Alle fortjener et sundt liv
Følgerne efter en katastrofe dræber ofte
flere end selve katastrofen. Når mennesker
sulter eller flygter, bliver de sårbare over for
smitte og kulde. Men hjælpen fra Mission Øst
holder dem sunde.

D

u hører et brag. Nattehimlen lyser op. En
maskinpistol knitrer. Et
skrig, barnegråd og råbende
kommandoer. Du skynder dig at
flygte ud af byen med en baby
på armen, et barn ved den ene
hånd og en pung og et familiebillede i den anden.
Sådan er hverdagen for familier
i krig. De har mistet alt – og har
brug for de mest basale ting for
at overleve. Rent drikkevand.
Varme tæpper. Liggeunderlag.

Og inddækning at søge ly under.
Ellers bliver de syge.
Mennesker dør i krig, ved
oversvømmelser eller jordskælv.
Men endnu flere dør i krigens
kølvand, fordi de drikker forurenet vand eller pådrager sig
lungebetændelse. Katastrofens
følger dræber mange flere end
selve katastrofen.
Derfor er Mission Øst på pletten
med vandrensningstabletter,
sæbe, tæpper, husgeråd,

hygiejneartikler, spande, potter
og pander. Derfor bygger vi
vandsystemer, kloakering og
latriner. Og derfor underviser vi i
hygiejne, sikkerhed og produktion af fødevarer, der giver den
rette ernæring.
Alle fortjener et sundt liv. Det
gælder også mentalt. Børn i
krig skal kunne lege, lære og
bearbejde deres traumer sammen med ansvarlige voksne i
trygge omgivelser. Og børn med
handicap skal have omsorg og
træning, så de kan udfolde hele
deres potentiale.
I dette magasin kan du læse om
hjælpen til menneskers fysiske
og mentale sundhed. Det er
hjælp, du er med til at give
gennem Mission Øst.

TAK FOR DIN STØTTE!

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær
Mission Øst
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VERDEN I ØST
Af Karen Bendix
Foto Mission Øst

Afghanistan

Myanmar

HJÆLP TIL SELVHJÆLP
Mission East har i mange år stået for fjerkræsopdræt i Afghanistan.
Her underviser medarbejdere fra Mission Østs befolkningen i at
opdrætte kyllinger, som både giver dem æg og kød. Derudover kan
de sælge æggene og hønsene på markederne og dermed få en
indkomst selv.

VANDSOPSAMLING GAV LANDSBY NYT LIV
I Myanmars Chin-state har Mission Øst igangsat forskellige læringsprogrammer i nye landbrugsmetoder. En af de store succeser har
været at undervise lokalbefolkningen i at bygge vandingssystemer,
der indsamler og opdæmmer vandet fra bjergene, så befolkningen
kan bruge det til at vande deres køkkenhaver.
Et godt eksempel er fra en lille landsby i de ufremkommelige bjergegne, hvor befolkningen var klar til at flytte et andet sted hen på
grund af mangel på vand til deres dagligdag og til at vande deres
afgrøder. En lokal partner lærte befolkningen i landsbyen om muligheden for at indsamle vand i små damme ved hjælp af små dæmninger. Landsbyens beboere fik hjælp til at bygge to vanddæmninger
og har siden lært sig selv at bygge flere opsamlingsdamme, så der er
nok vand til at kunne vande deres afgrøder og blive i deres landsby.

Mission Østs projekt med fjerkræsopdræt i Afghanistan giver befolkningen
mulighed for at producerer æg til eget brug og til salg.

VANDSYSTEMER TIL FATTIGE
Mission East har siden 2002 bygget vandsystemer i Afghanistan, der
leverer rent drikkevand til fattige samfund. Det er en stor lettelse og
støtte for befolkningen, som ikke længere skal bruge mange timer på
at hente vand til daglig brug. Nu bruger de tiden på at dyrke jorden,
og kvinderne har mere tid til andre aktiviteter. Derudover bliver
børnene mindre syge og kan derfor regelmæssigt gå i skole.
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I Myanmars bjergrige egne indsamler de vand gennem dæmningssystemer, så
befolkningen har vand til deres haver og marker - også i tørre perioder.

Nepal

FRA SKY OG UNDERTRYKT TIL FOLKEVALGT
Mission Øst arbejder fortsat på at forbedre kvinders rettigheder og
muligheder i de udsatte distrikter Humla og Mugu i Karnali-provinsen
i Nepal.
Gennem de seneste år har vi oplevet, at kvinderne har gennemgået en transformation fra at være sky, gemme ansigtet bag deres
tørklæder og næppe kunne sige deres navn, til at blive selvsikre
personer, der kæmper for deres rettigheder og stiller op til valg i deres lokalområde, for nu at blive valgt ind i lokalrådet. Et meget stort
skridt for kvinderne, der i høj grad skyldes Mission Østs projekter med
læsegrupper for kvinder, hvor de lærer at læse og skrive, samtidig
med at de lærer om kvinders rettigheder og muligheder i samfundet.

VEJEN TIL ET VÆRDIGT LIV
I Nepal arbejder Mission Øst med den lokale partner HEAD Nepal.
Det er en lokal NGO fra Humla distriktet, der arbejder for mennesker
- specielt børn - med handicap. Organisationen er ledet af Chhitup
Lama, som selv er blind. Hans team består også af mennesker med
handicap.
HEAD laver et fantastisk inspirerende stykke arbejde, da de med stor
passion og engagement arbejder hårdt for at give børnene muligheder for at få et stærkt og værdigt liv, på trods af deres handicap.
Børnene, der går i HEAD-hjemmet, bliver undervist i almindelige
skolefag og lærer specifikke færdigheder om, hvordan de kan få et
godt liv med et handicap. De arbejder hårdt og dedikeret for at lære
forskellige fag, da de ved, det er deres vej til et værdigt liv.

Mission Østs læsegrupper i Nepal har givet kvinder nye muligheder. Kvinden her er fra laveste kaste, men har lært sig at læse og skrive og er nu valgt ind i lokalrådet.

Irak

GADETEAM STØTTER GADEBØRN I MOSUL
Mission Øst arbejder for øjeblikket med UNICEF i Irak om et enestående projekt, der involverer Mosul’s gadebørn og unge. Børn og
unge lever på gaden, enten fordi deres forældre er døde eller andre
årsager.
Mission Øst har som en af de få organistioner sat fokus på gadebørnene i Mosul, der lever et farligt liv, og blandt andet tjener til dagen
og vejen ved at vaske bilruder eller andet forfaldent arbejde. Med
et opsøgende gadeteam går Mission Øst ud i gaderne for at støtte
gadebørnene, hvor de bor og arbejder. Gadebørnene får tilbudt
adgang til et walk-in opsamlingscenter, hvor de kan gå ind og få ro,
samtale og psykologisk førstehjælp i et sikkert center i løbet af dagen.
Derudover tilbyder centret forskellige fritidsbeskæftigelser, mental
bevidstgørelse, mulighed for en mentor og hjælp til sagsbehandling.
De bliver mødt af velkendte ansigter, der giver dem en kop te uden
fordømmende holdninger.

Et nyt projekt i Irak henvender sig til gadebørn. Med et gadeteam opsøger
Mission Østs medarbejdere børnene, som også kan komme i et center, hvor de
laver fritidsbeskæftigelse og får tryghed og hjælp.

NR. 2 2019 | MISSION ØST | 5

T E M A : SUNDHED
Af Svend Løbner og Michala Linn
Foto Kim Hartzner

”Hvis hjernen ikke får de byggesten, den har brug for, når barnet ikke det potentiale og den funktion, man ellers ville opnå,” forklarer overlæge og
ernæringsekspert Vibeke Brix Christensen.

Underernæring gør uoprettelig skade
Ifølge ernæringsforsker Vibeke Brix
Christensen går det hårdt ud over Nordkoreas
befolkning, når FN’s sanktioner mod styret
skaber en enorm fødevarekrise. Børn og
gravide kvinder bliver hårdest ramt.

N

ordkorea har appelleret
til FN om akut fødevarehjælp. Landet mangler
lige nu 1,4 millioner tons mad
til en befolkning på 25 millioner, hvor 10 millioner mangler
mad. Mission Øst er den eneste
danske aktør, som er operative
inde i landet og har netop sendt
mad til 8622 børn i vuggestuer
og børnehaver, samt til 3475
gravide og ammende kvinder.
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Men hvad betyder det for befolkningen, om de får mad nok og –
ikke mindst – den rigtige mad? Vi
har spurgt en af landets førende
ernæringseksperter, overlæge
Vibeke Brix Christensen.
HJERNENS OG KROPPENS
BYGGESTEN
Vi møder Vibeke Brix Christensen på Rigshospitalets
børneafdeling og spørger, hvad

det helt konkret betyder for et
barns krop og sind, når de mest
basale fødevarer mangler.
”Hjerte, lunger, lever og tarm
– alle organerne tager faktisk
skade. Det kan endda være en
uoprettelig skade, hvis underernæringen står på over længere
tid.
En skade, som man ikke kan
rette op på, selvom der så skulle
komme rigtig ernæring igen,”
fortæller ernæringsekspert
Vibeke Brix Christensen.
10 MILLIONER
ER UNDERERNÆREDE
Hvad betyder det for en befolkning som Nordkoreas, hvor

40 procent er underernærede?
”Underernæring medfører,
at kroppens immunforsvar
og modstandskraft svækkes.
Dermed kan infektioner få
alvorlige konsekvenser. Selv
ved moderat underernæring
vil personen være mere syg
og syg i længere tid i forhold
til velernærede personer.
Når mennesker dør af
lungebetændelse, diarre eller
malaria, ville de ikke dø af det
alene, hvis der ikke også var
en underliggende underernæring,” forklarer hun.

BØRN OG GRAVIDE KVINDER
RAMMES HÅRDEST
Når der er mangel på mad i
store områder som i en flygtningelejr eller i Nordkorea, rammes
gravide kvinder og børn hårdest
af underernæring:
”Børn er jo afhængige af voksne, som skaffer dem mad, og
små børn har et mindre modent
immunsystem, så de får nemmere infektioner. Børn skal have
rigtig ernæringstæt mad, når de
vokser og udvikler sig. Hvis de
ikke får det, men bare får mad
til at mætte maven, som ikke
indeholder de rigtige byggesten,
så er det faktisk alle de indre
organer, der kan tage skade,
forklarer ernæringseksperten.
Ligeledes har gravide kvinder et
særligt ernæringsbehov.”
DE RIGTIGE BYGGESTEN
Vibeke Brix Christensen lægger
vægt på, at ernæring og
mæthed er to forskellige ting.
Man kan godt føle sig mæt og
samtidig være underernæret.
Det handler ikke blot om at få
mad - det skal også være den
rigtige mad:
”Problemet i Nordkorea er, at
deres kost er baseret på nogle
ganske få afgrøder. Sådan noget

”Problemet i Nordkorea er, at deres kost er baseret på nogle ganske få afgrøder. Sådan noget som majsgrød er for
eksempel ikke nok. Det kan man ikke leve af,” fortæller overlæge og ernæringsekspert Vibeke Brix Christensen.

som majsgrød er for eksempel
ikke nok. Det kan man ikke leve
af. Så har man brug for at få
tilskud fra andre fødevarer.”
De rigtige byggesten består
blandt andet af vitaminer, mineraler og fedtstoffer:
”Hvert eneste vitamin spiller
Vibeke Brix Christensen er
overlæge på Rigshospitalets
børneafdeling, hvor hun er såkaldt
børneleverlæge med fokus på
børns ernæring.
Hun har været udsendt for Læger
uden Grænser til Sierra Leone,
Afghanistan, Sudan, Burkina Faso
og Etiopien og har derfor et indgående kendskab til underernæring
og fejlernæring i udviklingslande.

Vibeke Brix Christensen
Overlæge Rigshospitalet

I dag forsker hun sammen med
Københavns Universitet og Læger
uden Grænser i ernæring, og har
en Ph.d. og en doktorgrad.

sin egen vigtige rolle i kroppen. For eksempel har man de
fedtopløselige vitaminer, A, D,
E og K som er rigtigt vigtige
for mange funktioner og ikke
optages fra tarmen, hvis lever/
galde-funktionen ikke er god.
Et af de vigtige mineraler er for
eksempel jern, som er nødvendigt for blodet og ilttransporten
i kroppen.”
ERNÆRINGSREVOLUTION
Det kan virke håbløst at rette
op på de katastrofale fødevare
forhold rundt om i verden. Men,
Vibeke Brix Christensen er ikke
pessimistisk:
”Der er sket en ernæringsmæssig revolution i måden, man kan
behandle folk på,” fortæller hun
og uddyber: ”Der er kommet
det, der hedder ”Klar til at spise
mad” eller ”Ready to use:
Therapeutic food (RUTF)”.
Det er en jordnøddepasta, som
er pakket i små poser, og som

kan spises direkte fra poserne.
Den indeholder de vitaminer,
mineraler, fedtstoffer og proteiner, som børn har brug for.”
FORDELINGSPROBLEM
Det er en massiv opgave at
afhjælpe fødevaremanglen for
så mange sultne nordkoreanere – 10 millioner mennesker. I
virkelighedens verden er det
langt fra alle, der får adgang til
behandlingen:
”Der er brug for en mere permanent politisk løsning, så man
ikke kommer i denne situation.
Først og fremmest handler det
om at anerkende situationen.
For så længe, man ikke anerkender, at der er et problem, kan
man jo lade være med at gøre
noget ved det”.
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T E M A : SUNDHED
Af Svend Løbner
Foto Kim Hartzner

Nordkorea kan stå over
for ”århundredets tørke”
De tidlige afgrøder, der skal sikre mad frem til september, risikerer at slå fejl, hvis der ikke
kommer regn inden for de næste uger, hvilket intet tyder på. Tørken truer dermed også med at
ødelægge høsten i september. Og allerede nu er børn mærket af mangel på næring, fortæller
Kim Hartzner, der netop er hjemvendt fra Nordkorea.

På Mission Østs tur til Nordkorea i maj 2019 besøgte vi flere børneinstitutioner og kunne konstatere, at behovet for mad er større end vi troede.
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D

en tidlige høst af korn, byg
og kartofler ser igen ud
til at slå fejl. Derudover er
markerne knastørre, så den sene
høst af majs, ris og soja i september kan slå fejl. Det nordkoreanske styre kalder udsigterne
for den værste tørke i 100 år.
Det fortæller generalsekretær
i Mission Øst Kim Hartzner, der
netop er kommet tilbage fra
Nordkorea, hvor han har set
børn lide af underernæring og
voksne vande deres marker med
håndkraft i et desperat forsøg
på at redde deres afgrøder. I
årets første fire måneder er der
registreret mindre regn end
tilsvarende periode de seneste
100 år.
De nordkoreanske myndigheder har siden januar skåret i
fødevarerationerne, så voksne
kun får 300 gram ris om dagen,
småbørn i børnehaver 100 gram
og børn i vuggestuer kun 50
gram, hvilket svarer til under en
ottendedel skål ris om dagen.
TYDELIG UNDERERNÆRING
Kim Hartzner besøgte flere af
børneinstitutionerne og kunne
konstatere, at børn allerede nu
viste tydelige tegn på underernæring:
”Nogle af børnene bærer tydeligt
præg af både akut og langvarig
underernæring. De kan ikke følge
med, når pædagogerne laver
øvelser og danser med dem.
Pædagogerne fortalte mig, at
alle børnene ligger under normalværdierne i højde og vægt.
Der er børn, som er for små og
udsultede, og hvor håret falder
af. De er blege med indfaldne
kinder og ser magre og rigtig
kede ud af det.”
Mission Øst har netop uddelt
mad og soja til 12.097 småbørn
og gravide kvinder og fortsæt-

ter hjælpen efterhånden, som
pengene kommer ind.
VANDER MED HÅNDKRAFT
Kim Hartzner var til møde med
FN i hovedstaden Pyongyang. FN
vurderer, at der er behov for akut
fødevarehjælp nu, resten af året
og måske helt ind i næste år.
Fødevarekrisen kan blive værre
end i 2011 og 2012, hvor Mission
Øst uddelte mad og kosttilskud
til 48.000 børn. Landet oplever
lige nu en tørke, der varsler
noget, som de nordkoreanske
myndigheder selv betegner som
den værste tørke i 100 år.
”Det har kun regnet tre dage
siden vinter, og markerne er fuldstændig afsvedet. De når ikke at
kunstvande majsen og forventer
derfor en katastrofal høst til
september. Jeg så lange køer
med hundredvis af mennesker
gå rundt med bægre og spande
og vande jorden ved håndkraft.”
DYSTRE UDSIGTER
Kim Hartzner advarede om en
fødevarekatastrofe allerede
sidste år i august, da han ved
besøg i landet så de udtørrede
majsmarker. Og rigtig nok: I
februar rapporterede FN, at der
manglede 1,4 millioner tons mad.
På den baggrund bad den nordkoreanske regering verdenssamfundet om hjælp.
Derefter håbede man på den
tidlige høst i forsommeren, men
også denne høst tegner dårligt.
”Vi er kun i midten af maj, og
den magre periode er slet ikke
ovre. Den fortsætter til september, hvor majshøsten kommer.
Udsigterne er meget dystre, og
de tidlige afgrøder, hvede, byg
og kartofler tegner rigtig dårligt.
Den høst, der skulle redde
befolkningen de næste 2-3
måneder, ser ud til at fejle. Og
majshøsten i september risikerer
også at slå fejl,” fortæller Kim
Hartzner.

I nogle af de vuggestuer Mission Øst besøgte i Nordkorea, fortalte pædagogerne, at alle børnene ligger under normalværdierne i højde og vægt.

Pædagogerne fortalte mig, at alle børnene ligger
under normalværdierne i højde og vægt.”
Kim Hartzner, Læge og generalsekretær i Mission Øst.

MADUDDELING

Mission Øst har netop uddelt 384 ton majs og 28 ton sojabønner
i Chonnae og Phangyo distrikter i Kangwon-provinsen.
Maden er uddelt til at dække behovet for 12.097 personer sommeren over, heraf 8.622 børn i hhv. 88 vuggestuer og 46 børnehaver. Maduddelingen er målrettet børnehavebørn i alderen 5-6
år og vuggestuebørn mellem 6 måneder og 5 år.
Maden er desuden uddelt til i alt 3.475 gravide og ammende
kvinder og kommer derved endnu flere børn til gavn.
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T E M A : SUNDHED
Af Svend Løbner

Rent drikkevand
redder menneskeliv
Vandforurening og infektioner er de to største dræbere i katastrofer. Det slår flere mennesker
ihjel end krige og oversvømmelser. Derfor har vandforsyning førsteprioritet, når Mission Øst
går ind i katastrofeområder, fortæller læge og generalsekretær Kim Hartzner.

H
gøre?

vad har vandrør, presenninger, gryder, potter og
pander med sundhed at

Generalsekretær Kim Hartzner
har som læge en stor viden om
sundhed og forklarer her, hvorfor
Mission Øst giver nødlidende
så praktiske remedier – både i
akut nødhjælp efter katastrofer
og i langsigtede indsatser for
at forberede en befolknings
madforsyning.
”Vandforurening og infektioner
er de to største dræbere i katastrofer. Hvis 10.000 mennesker
dør på grund af krig, jordskælv
eller oversvømmelse, så dør
100.000 på grund af katastrofens følgevirkninger. Næst efter
akut lægehjælp, hvis du er kommet til skade, så er rent vand det
vigtigste behov,” fortæller han og
fortsætter:
”Ved jordskælv eller oversvømmelser ødelægges vandforsyningen, og så har folk normalt kun
mulighed for at drikke beskidt
vand fra floder. Det kan de få
diarre og kolera af eller endda
dø”.
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MED MENNESKELIV
I HÆNDERNE
Kim Hartzner virkede flere år
som læge i Danmark, Norge og
Sverige, inden han kastede sig
ud i hjælpearbejde som medstifter af Mission Øst.
”Der er ikke stor forskel på den
fornemmelse, jeg havde, da jeg
var læge på Glostrup Sygehus
og arbejdet i Mission Øst. Man
skal handle hurtigt og træffe den
rette afgørelse, der kan redde
liv. Det er liv eller død. Du har et
helt liv mellem hænderne. Det
har vi også i Mission Øst, endda i
meget større skala”.
Både som læge og hjælpearbejder må man holde hovedet koldt
og prioritere sin indsats. Og her
har Kim Hartzner og Mission Øst
valgt at fokusere på vandforsyning, latriner, sæbe, hygiejneartikler, kogegrej og køkkenredskaber. Og vand kommer først.
”Dødeligheden ved vandbårne
sygdomme gør, at 25 procent af
børn under fem år dør, hvis der
er forurenet vand”, oplyser Kim
Hartzner.

Foto Ulrik Jantzen

Det er katastroferne og kriserne forbundet med
manglende vandforsyning og forurenet vand,
der slår flest mennesker ihjel.”
Kim Hartzner, Læge og generalsekretær i Mission Øst.

MODTAGET SOM KONGER
OG BARONER
Når en landsby får rent drikkevand forbedres sundheden
markant:
”Jeg har siddet i landsbyer i
Afghanistan, hvor der, inden vi
kom med vandforsyning, døde
en baby hver 14. dag. Efter at
Mission Øst havde oprettet sikker
vandforsyning i løbet af et halvt
år, blev vi modtaget som konger
og baroner, fordi der ikke døde
nogle babyer det halve år. Det er
så kontant”.
Vandforsyning er også vigtig i
det lange seje træk for at forbedre fødevareforsyningen i for
eksempel Nordkorea, fortæller
Kim Hartzner.
”Hvis du skal optage næring,
nytter det ikke, at du har diarre. I
Nordkorea, hvor mange børn er
underernærede, er en stor del af
forklaringen, at de har næsten
kronisk diarre, fordi vandet er
forurenet. Det vil sige, at selvom
der er fødevarer tilgængelige i et
vist omfang, kan de ikke optage
det i kroppen, fordi de lider af
kroniske diarresygdomme”.
HUSLY FOREBYGGER
LUNGEBETÆNDELSE
Når mennesker er på flugt eller
er ofre for en katastrofe, er det
ofte de mest udsatte, der dør.
Det er børnene, de gravide og
ældre. Det fører til endnu en
vigtig foranstaltning – at skaffe
husly:
”Husly forebygger infektionssygdomme. Vi har hjulpet flere end
200.000 fordrevne irakere med
husly, hvoraf de fleste var folk,
der levede uden for flygtningelejrene, og som måtte klare sig i
al slags vejr. Vi gav dem presenninger, hygiejneudstyr og førstehjælpspakker. Det, at vi sørger
for inddækning, nedbringer
risikoen for lungebetændelse,

“Jeg har siddet i landsbyer i Afghanistan, hvor der, inden vi kom med vandforsyning, døde en baby hver 14. dag,”
fortæller Kim Hartzner. (Arkivfoto Mission Øst)

som er den anden store dræber
blandt udsatte mennesker.”

det rene vand jo også beskidt og
snavset”.

”Når Mission Øst går ind og
forebygger de to store primære
dræbere ved at sørge for rent
drikkevand og at mennesker
kan holde varmen, så har man
allerede forebygget de to største
dræbere i nødsituationer”, fastslår Kim Hartzner.

”Når jeg holder foredrag om
Nordkorea, viser jeg billeder af
de ældre damer, som overlevede katastrofen i den nordlige
Hamgyong-provins. De måtte
bo i telt i to år, inden vi kunne
hjælpe dem med nye huse og
rindende vand.
Jeg plejer at spørge, om de
fremmødte kunne forestille sig
at bo i et telt i to år? Det er der
jo ikke mange, der har lyst til. Så
spørger jeg: ”Kunne I forestille
jer at bo i et telt i to år uden rent
vand?” Så begynder de at kunne
se perspektivet i det”.

TO ÅR I TELT
UDEN RENT VAND
Men hvad nytte gør så enkle
hverdagsting som baljer, potter,
pander, kander, krus og kopper?
”En del af hjælpen er jo ikke
bare at få rent drikkevand, det
er også at have en ren beholder,
til at opbevare det i. Ellers bliver

DANSEDE I GADERNE
”I de to år gav vi ofrene klorin-

tabletter til at desinficere vandet,
og efterfølgende skaffede vi
rent drikkevand til dem. En af
kvinderne sagde: ”Da vi fik rent
vand af Mission Øst, gik vi ud
og dansede i gaderne. I må sige
tusind tak for det vand, I har
givet os, til dem i Danmark.” Det
er for mig præcis dét, det drejer
sig om”.
”Det er katastroferne og kriserne
forbundet med manglende
vandforsyning og forurenet
vand, der slår flest mennesker
ihjel. Hvis du så tillægger underernæring og de sygdomme, der
bidrager til det – lungebetændelse og diarré – så er alt dette
den største sundhedsmæssige
trussel mod menneskeheden”,
konkluderer Kim Hartzner.
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T E M A : SUNDHED
Af Karen Bendix

Med nye telte og nye robuste latriner installeret vil sygdomsraten blive reduceret markant - især blandt børnene på Sinjar-bjerget. (Arkivfoto Mission Øst)

Velkonstruerede latriner giver
sundhed og værdighed
For fem år siden fordrev Islamisk Stat det yezidiske mindretal fra byen Sinjar i Irak. Tusindvis af
yezidier flygtede dengang op på det golde Sinjar-bjerg, hvor de siden har levet uden ordentlige
telte eller latriner. Det giver grobund for spredning af bakterier og sygdomme. Nye latriner og
telte er nu ved at blive bygget af Mission Øst.

D

et er fem år siden titusinder af yezidier flygtede op
på Sinjar-bjerget og bosatte sig i teltlejre. Den fordrevne
befolkning er helt afhængig af
hjælp udefra, da næsten alle
fordrevne familier mistede deres
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job og indkomstkilder under
konflikten, og har kun den humanitære bistand at overleve på.
Mange af familierne har derfor
akut behov for nye telte for at
beskytte sig mod det hårde vejr

på bjerget. Derudover har 80
procent af familierne i bosættelsen ikke adgang til fungerende
toiletter, hvilket kan føre til livstruende udbrud af smitsomme
sygdomme, der er forårsaget af
dårlige eller ingen latriner.

Dårlige latriner udgør en alvorlig
trussel mod sundheden for dem,
der bor i bjerget. Det har ført til
masser af fluer, og dermed øget
risiko for bakterier og svampe.
Det spreder sygdom blandt de
yezidier, der bor på bjerget.

MAD I STEDET FOR MEDICIN

Med en stor donation fra Novo
Nordisk Fonden har Mission Øst
nu mulighed for at etablere 100
nødlatriner efter de såkaldte
Sphere-standarder, der sikrer
holdbar og bæredygtig kvalitet.
Ved at installere nye sunde
latriner vil sygdomsraten blive
reduceret - især blandt børnene.
Det vil også hjælpe familierne
økonomisk, så de kan bruge deres begrænsede indkomster på
mad og tøj, i stedet for at bruge
det på medicin og behandlinger. Og børnene vil igen kunne
deltage i skolerne og leve et
normalt liv.
Morad Kaka, som er en af
yezidierne, der bor på bjerget,
fortæller selv:
”Vi har ikke ordentlige latriner, og
vores telte er ikke egnede til at
leve i. Men vi kan ikke selv ændre
situationen. Alle ved, at vores liv
er i fare, men hverken regeringen
eller de lokale organisationer
gør noget for at hjælpe os. De
dårlige forhold fører spredning
af alvorlige sygdomme med sig
blandt vores børn og befolkning
generelt. Med de nye latriner og
telte, Mission Øst vil bygge, kan vi
redde mange liv her i Sinjar-bjerget. Vores børn vil være sikre
og bedre kunne nyde deres
tilværelse. Støtten fra jer vil gøre
en enorm forskel i vores liv.”

GODE LATRINER GIVER
BEDRE SUNDHED

Det overordnede formål med
god hygiejne og rene latriner er
at skabe sunde levevilkår for alle,
der bor på Sinjar-bjerget. Velkonstruerede latriner beskytter
overfladevandet, grundvandet
og jorden. De, der bor på bjerget,
bruger dagligt både grundvand

Nye aflåste latriner, der er adskilt i dame- og herrelatriner, kan kvinderne få sikkerhed og bevare værdigheden, uden at
skulle være bange for at blive forstyrret. (Arkivfoto: Mission Øst)

og overfladevand både til at
drikke og til andre huslige gøremål. Befolkningen på bjerget
bruger også vandet til at vande
deres afgrøder, som de dyrker i
den golde jord på Sinjarbjerget.
Nye rene latriner vil gøre, at
vandet og jorden bliver egnet
til både dagligt brug og til at
dyrke jorden. Og det vil hjælpe
befolkningen til selv at kunne
dyrke sunde afgrøder, de kan
spise – uden at blive syge.

ET VÆRDIGT PRIVATLIV

Yezidierne, der bor i Sinjar-bjergene, er traditionelt et stammesamfund. Deres kvinder og piger
lider i øjeblikket af ikke at kunne
låse døren til toiletterne og have

et privatliv. Så de bruger kun de
nuværende latriner om natten, så
ingen kan se dem. Det påvirker
dem negativt og gør deres daglige liv besværligt. Med nye aflåste latriner, der er adskilt i dameog herrelatriner, kan kvinderne få
sikkerhed og bevare værdigheden, uden at skulle være
bange for at blive forstyrret.

ROBUSTE NØDLATRINER

Da lejrene er midlertidige, vil
latrinerne blive bygget som
midlertidige latriner, men i et
holdbart design og i robuste
materialer. Latrinerne skal kunne
tåle de ekstreme vejrforhold på
bjerget, hvor de gennemsnitlige
temperaturer spænder fra op

til 48 grader i juli og august
til under frysepunktet i januar
og februar. De nye latriner kan
fjernes, når de fordrevne familier
i området er i stand til at forlade
bjerget.
Mission Øst har stor erfaring
med at arbejde i Irak og specifikt
i det konfliktfyldte område
omkring Sinjar-bjerget, hvor
befolkningen er særlig sårbar og
meget vanskelig at nå på grund
af urolighederne i området. De
erfarne medarbejdere er allerede
på plads for at gennemføre
projektet, som forventes at være
færdigt til august.

FAKTABOKS:
De fleste af de fordrevne familier på Sinjar-Bjerget tilhører den etniske minoritetsgruppe Yezidierne, der
oprindeligt søgte tilflugt på bjerget i 2014 efter angreb fra Islamisk Stat. Mange er stadig ude af stand til
at vende hjem, fordi deres huse blev ødelagt, og der er sikkerhedsproblemer og mangel på job og basale
tjenester. Mens andre organisationer har hjulpet disse familier tidligere, har de fleste organisationer nu forladt
området. Derfor er Mission Øst nu en af de meget få organisationer, der kan hjælpe disse familier med at
opfylde deres presserende behov for toiletter og telte.
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T E M A : SUNDHED
Af Svend Løbner

Sundt skolemiljø øger
børns indlæring
1260 armenske børn
får inkluderende
og effektiv
skoleundervisning i 12
modelklasseværelser.
Idéen med de gode
rammer for børn med
handicap spreder sig
nu til andre skoler i
Armenien.

E

leverne lærte mere end
normalt. De ville ikke tage
hjem fra skole igen!

Det fortæller en socialarbejder
på en af de 12 skoler i Armenien,
hvor Mission Øst har etableret
modelklasseværelser, hvor børn
med handicap kan deltage på
lige fod med andre børn.
Klasseværelser som det i bydelen
Davtashen i den armenske
hovedstad Jerevan skal fungere
som inspirations- og læringscenter for skolelærere fra hele
landet.
På de 12 skoler i Jerevan og omegn får i alt 1260 elever et helt
års inkluderende undervisning i
et læringsmiljø, der er inkluderende på flere måder.
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Modelklasseværelserne er indrettet med møbler i alsidigt design, så de kan justeres i højden, flyttes rundt på og vendes om
til gruppearbejde. (Arkivfoto Mission Øst)

TEGNESERIER BYDER
VELKOMMEN

For det første er modelklasseværelserne indrettet med møbler
i alsidigt design, så de kan justeres i højden, flyttes rundt på og
vendes om til gruppearbejde.
Dernæst bliver eleverne mødt
med et tapet fyldt med tegneseriefigurer, der byder dem
velkommen og opfordrer dem
til at tage sig af hinanden. Og så
får eleverne pædagogiske spil til
rådighed - spil, der er specifikt
designet til at nå læringsmålene
gennem sjove klasseaktiviteter.
Til sidst introduceres eleverne
til ”Bokashi Bin”, som er et
genbrugssystem, der omdanner biologisk affald til flydende
gødning.

RUMMELIGHED KAN
VÆRE SJOVT

Hvad får børnene så ud af det?
Jo, indretningen udstråler, at
rummelighed kan være sjovt.
Tegneseriefigurerne på tapetet bryder med forventningen
om, at alle skal være ens, og
læringsspillet fremmer accept
ved at bryde med de almindelige
kønsstereotyper.
Tegneseriefigurerne viser glæde
ved at hjælpe andre. Deres
motto er: ”Man bliver glad ved
at gøre andre glade”. Læringsspillet indeholder opgaver, som
kræver, at børnene rækker ud til
deres lærere, klassekammerater
og forældre. Efter at have spillet
et par omgange, begynder de
i højere grad at finde svarene i
fællesskab med andre i stedet
for at svare direkte selv.

BØRNENE LÆRER
SELVSTÆNDIGHED

Men hvad har genbrug med
inklusion at gøre?

Der er plads til leg i modelklasseværelserne. Både måltavle, spilleregler og en video introducerer spillereglerne til børnene.
(Arkivfoto: Mission Øst)

Modelklasseværelset inspirerer lærerne til at samtale med eleverne
og dermed tilpasse undervisningen til den enkelte elev.”
Med genbrugssystemet, Bokashi
Bin, får børnene praktisk erfaring
med de biologiske processer,
der omdanner affald til nyttigt
materiale. Alle elementer i
klasseværelset – fra møbler til
genbrugssystem - er beregnet til,
at børnene træffer selvstændige
valg. Børnene finder selv ud af,
hvordan elementerne bruges, i
stedet for at en lærer fortæller
dem det hele.

Modelklasseværelset inspirerer
lærerne til at samtale med
eleverne og dermed tilpasse undervisningen til den enkelte elev.
Tegninger, møbler og spil
stimulerer til både faglige og adfærdsmæssige færdigheder. Og
der er plads til leg: Der er både
måltavle, spilleregler og en video,
der introducerer spillereglerne til
børnene.

I øvrigt er alle møbler, redskaber og undervisningsmaterialer
tilgængelige for børn. F.eks.
kan tavlen og bogskabet, som
normalt er tilpasset læreren, nås
af en elev i 1. klasse.
Projektet med modelklasseværelserne er finansieret med
støtte fra Den Nissenske
Familiefond.

MODELKLASSEVÆRELSER
Mission Øst har sammen med lokale partnere undervist over 60 lærere i, hvordan man faciliterer et sundt
læringsmiljø og benytter børnevenlige undervisningsmaterialer. Idéen begynder at sprede sig til andre skoler,
som er begyndt at indrette klasseværelser efter ovenstående model. Mission Øst har lagt alle informationer om
modelklasseværelserne på internettet. Se www.missioneast.org
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T E M A : SUNDHED

”Nu ser
jeg mit
barn
med nye
øjne”

Af Ebba Nygren og Svend Løbner

Fire sundhedscentre i Tadsjikistan
gør børn med handicap trygge
og glade – og den gode stemning
spreder sig til forældrene, som er
stolte af deres børn.
Vi har mødt to af dem.
”Efter at jeg har oplevet alt det, min datter kan og har lært på sundhedscentret,
er jeg meget stolt og taknemmelig,” fortæller Guljahon, der er mor til Sogdiana
med Downs syndrom. (Arkivfoto: Mission Øst)

T

i år med hjælp til børn med
handicap i Tadsjikistan
bærer frugt. Tusindvis af
børn har fået sundhedstjek og
genoptræning, og 80 procent af
børnene får nu den støtte fra de
tadsjikiske sundhedsmyndigheder, som de har krav på.
Det er ellers ikke kutyme i den
tidligere sovjetrepublik. Her er

1 6 | MISSION ØST | N R 2 2019

det traditionelt en skam at have
et handicap, og forældre plejer
at skjule børn med handicap bag
hjemmets fire vægge. Derfor får
børnene ikke den skolegang og
sundhedspleje, de har brug for.

sundhedscentre, som Mission Øst
driver i regionerne Khatlon, Gbao
og Sughd.

Men det laver Mission Øst om på.
Blot sidste år kom 1.542 børn
med handicap ud i lyset og blev
registreret for opfølgning i de fire

”JEG ER MEGET STOLT”
Når et barn med handicap
får opmærksomhed, omsorg
og genoptræning, får også

Så sker der noget – ikke blot for
barnet, men for hele familien.

forældrene håb og mod på
selv at støtte deres barn. Ja, de
begynder simpelthen at se deres
børn med nye øjne.
”Før troede jeg ikke, mit barn
kunne lære noget. Men nu, hvor
jeg har set alt det, han har lært
i sundhedscentret, er jeg meget
stolt. Han lærer endda nogle ord
på engelsk!”

”Alle plejede at sige, at han ikke kunne lære noget. Men i sundhedscentret har han udviklet sig og lært meget. Så nu er folk i lokalsamfundet begyndt at støtte og
opmuntre ham,” fortæller Lola, der er mor til drengen Zeravsan. (Arkivfoto: Mission Øst)

Det fortæller Lola, der er mor
til en dreng med nedsat syn og
psykisk handicap. Ja, selv naboer
og bekendte er begyndt at se
drengen Zeravsan med nye øjne:
”Alle plejede at sige, at han ikke
kunne lære noget. Men i sundhedscentret har han udviklet
sig og lært meget. Så nu er folk
i lokalsamfundet begyndt at
støtte og opmuntre ham.”
Zeravsan kan også mærke den
gode stemning.
”Han er ivrig efter at komme i
sundhedscentret og siger altid
til mig: Mor, vi skal gå nu! Nogle
gange kommer vi for tidligt, men

han har ikke noget imod at vente
uden for, indtil centret åbner,”
fortæller Lola.
SUNDHEDSPERSONALE ER
SOM FAMILIE
Ud over den direkte pleje og
genoptræning af børn med
handicap får børnenes forældre
undervisning i at hjælpe deres
børn bedst muligt. Blot i 2018
var 106 forældregrupper i 92
landsbydistrikter involveret. Når
forældrene forstår deres børns
handicap og ser børnenes udvikling, får de nyt mod.
En af forældrene er Guljahon,
der er mor til Sogdiana, der har
Downs syndrom.

”Jeg plejede at blive ked af det,
når jeg betragtede sunde børn.
Jeg undrede mig over, hvorfor
netop mit barn var født med
Downs syndrom. Men efter at jeg
har oplevet alt det, min datter
kan og har lært på sundhedscentret, er jeg meget stolt og
taknemmelig.”
Hvad har hun lært?
”Min datter har lært bogstaverne
i alfabetet og er meget stolt.
Hun fortæller alle de andre børn,
hvad hun har lært. Hendes adfærd har ændret sig. Før kunne
hun ikke sidde stille og ville ikke
høre på mig. Nu er hun mere
rolig, opmærksom og veltilpas.

Hun plejede at slås med sine
søskende og vores naboer, men
nu er hun blevet selvsikker, er
glad og taler pænt til dem, der er
omkring hende.”
Når Sogdiana er tryg, spreder
det sig til hele familien. Og
familien er endda blevet udvidet,
fortæller Guljahon:
”Hver morgen er min datter
meget spændt på at komme i
rehabiliteringscentret. Hun kalder
endda lærerne for ”bror” og ”søster”, som om de er i familie!”
Børnenes navne er opdigtet af
hensyn til deres anonymitet.
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NEXUS
Af Mags Birds & Karen Bendix

Kunsten at arbejde mellem
krise og udvikling
Når Mission Øst rykker ind i et lokalsamfund, bliver vi i de lokalsamfund, til hjælpen er udført.
Både når vi går fra nødhjælp til genopbygning, og når der opstår uventede katastrofer, hvor vi
hjælper med det langsigtede udviklingsarbejde. Disse overgangsfaser kaldes Nexus.

M

ission Østs hjælpearbejde
bliver normalt kategoriseret som enten akut
nødhjælp eller langsigtet udviklingshjælp. Men i verdens mest
urolige og udfordrende områder
befinder vi os ofte i situationer,
der ligger et sted imellem.
I hjælpearbejde kaldes det
“nexus”. Og det kræver særlig
ekspertise.
NÅR KONFLIKTER
FORSTYRRER
Vores arbejde i Afghanistan er
et godt eksempel på nexus.
Her arbejder vi sammen med
lokalsamfundet for at styrke
fødevaresikkerheden, forbedre
vandforsyningen, oplyse om
hygiejne, skabe bæredygtige
indtægtskilder og give hjælp til
selvhjælp.
Samtidig er vi indstillet på, at
nødsituationer opstår og kan
reagere hurtigt på dem. Vi yder
humanitær hjælp fra oplagrede
forsyninger til familier, der er
fordrevet på grund af en lokal
konflikt, eller støtte til land-
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mænd, der har mistet deres høst
på grund af tørke.
Altså overgangen mellem nødhjælp og udviklingshjælp.
PÅ FODE EFTER
KATASTROFEN
Det er en grundlæggende værdi
hos Mission Øst: Vi hjælper de
mest nødlidende i de mest afsidesliggende områder. Ikke blot
i akutte katastrofer, men også
når befolkningen skal komme
på fode og klare sig selv efter
katastrofen.
En nexus-situation er Irak, hvor
vores team arbejder i et land
med politiske spændinger, skiftende territoriale stridigheder og
svingende administrative krav,
og hvor store dele af befolkningen er internt fordrevne.
Eller Myanmar, hvor Mission Øst
gennem lokale partnere i den
fjerntliggende Chin-stat, arbejder
med marginaliserede befolkningsgrupper og en skrøbelig sikkerhedssituation, der er svær for
organisationer at manøvrere i.

KRÆVER STOR FLEKSIBILITET
Mission Øst har udviklet en
særlig tilgang, der kombinerer
en detaljeret analyse af de lokale
sammenhænge, fleksibilitet i
programmerne og opbygning af
modstandsdygtighed over for
nye potentielle kriser.
Mission Østs lange tilstedeværelse i lande som Afghanistan sikrer
en dyb forståelse for de lokale
problemstillinger, og skaber veletablerede relationer med lokale
organisationer, samfund og
myndigheder, hvilket er vigtigt,
når man opererer i så skrøbelige
sammenhænge.
At nå de mest nødlidende i en
kompleks og skiftende verden
vil altid være en udfordring, der
kræver en særlig indsats. Mission
Øst forventer, at organisationens
hjælpearbejde fremover i stigende grad vil foregå i sådanne
nexus-situationer.
Vi er klar til at møde
udfordringen!

Læs mere om Mission Østs
arbejde med nexus i næste
nummer af Mission Øst-bladet.

NEXUS
Nexus er det lange seje træk
fra nødhjælp ved katastrofer
til opbygning og udvikling af
et folk og lokalområde.
Mission Øst hjælper fra
fødevarerationerne skal ind
i landet, til en befolkning og
lokalområderne er på fode
igen.

Nexus i Mission Østs programlande
• I Nepal har Mission Øst gennem de seneste 10 år hjulpet piger
og kvinder fra at være ekstremt udsatte og uden mulighed for at
få uddannelse i at læse og skrive, til i dag at være med i grupper,
hvor de lærer at skrive og læse, kan tage sig en uddannelse og
gå aktivt ind i udviklingen af deres lokalsamfund gennem bl.a.
lokalpolitik.

• I Armenien har Mission Øst arbejdet de seneste 25 år, bl.a.
med at forbedre vilkårene for mennesker med handicap. Det
lange seje træk har nu vist sig at være bæredygtigt, så Mission
Øst kan trække sig ud af landet. Arbejdet bliver overtaget af
lokale partnere, som nu selv skal videreføre arbejdet med
økonomisk støtte fra Mission Øst.

• I Afghanistan har Mission Øst arbejdet med programmer, der
skal fremme ernæring, hygiejne og sundhed i familierne. Det sker
blandt andet gennem selvhjælpsgrupper udelukkende for kvinder,
der lærer om ernæring, have- og hushold, låne-sparegrupper
m.m., der giver kvinderne mulighed for at spare lidt op, og tjene
egne penge gennem salg af hjemmedyrkede grøntsager, marmelade, æg fra hønsene m.m.

• I Tadsjikistan arbejder Mission Øst fortsat med at skabe rent
drikkevand gennem bedre vandrensningssystemer, forbedring
af sanitet, forebyggelse af katastrofer og hjælp til mennesker
med handicap.
• I Myanmars Chin-State støtter Mission Øst centret Health &
Hope, hvor man uddanner sundhedspersonale, der skal hjælpe
de undertrykte kristne og andre i det fjerne bjergområde.

I Irak arbejder Mission Øst med nexus i udviklingen og genopbygningen af landets vand og sanitetssystemer, samt udvikling og uddannelse i selvforsyning med bl.a.
biavl og dyrkning af grøntsager. (Arkivfoto Mission Øst)
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NYT FOR STØTTER

Af Jens Marcussen

Tænk over testamentet!

D

et er sjældent særlig rart
at tænke på, hvad der skal
ske med ens jordiske gods,
efter at man er væk. Men der
er faktisk rigtig god grund til at
tænke lidt over, hvad man ønsker, mens tid er. For du kan selv
bestemme et langt stykke hen
ad vejen, hvad dine penge skal
gå til. Og nu er det blevet meget
enkelt at få gjort noget ved det.
DU BESTEMMER SELV
Fordelingen af arv følger Arveloven, hvor først ægtefælle og
børn, dernæst børne- og oldebørn er tvangsarvinger til mindst
25 procent af boet. Det kan der
ikke røres ved. De resterende 75
procent kan du imidlertid selv
råde over, men det kræver, at
der bliver oprettet et testamente.
Har du ingen tvangsarvinger, kan
du bestemme over 100 procent
af arven, der ellers vil tilfalde
staten.
I dit testamente bestemmer du
selv, om du vil betænke andre
personer, sager eller organisationer. Der er forskel på, hvilke
afgifter, der skal betales, alt efter
hvem og hvad man beslutter.
Mission Øst er for eksempel helt
fritaget for afgifter, og kan sende
alle pengene videre til hjælpearbejdet. Søskende, nevøer/niecer
og venner skal betale 36,25
procent i boafgift, hvis ikke man
benytter 30 procentreglen. Her
bliver det lidt kompliceret. Men
der er hjælp at hente for dig, der
støtter Mission Øst.
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NYT SAMARBEJDE LØSER
DET FOR DIG
I et nyt samarbejde med TestaViva tilbyder Mission Øst, at du
selv kan oprette dit testamente.
Det hele foregår online via vores
hjemmeside. Du kan tale med
juridiske eksperter undervejs,
mens du selv opretter et fuldt
gyldigt testamente, som godkendes med NemID, opbevares
sikkert, og som automatisk vil
indgå i bobehandlingen den dag,
det bliver aktuelt.
Du bliver undervejs automatisk
gjort opmærksom på særlige
regler, som i din situation gør det
muligt at efterlade flere penge til
arvinger eller til gode formål.
Ordningen er utrolig nem og
du slipper for advokatregninger. Samtidig kan du til hver en
tid lave om eller annullere dit
testamente.
Du kan også ringe direkte til vores advokat Aksel Holst Nielsen
på 40 32 16 75 for personlig
rådgivning og hjælp. Uanset
hvad du vælger, er det Mission
Øst, der dækker selve udfærdigelsen af dokumenterne. Ønsker
du at dit testamente skal forbi
en notar, skal du dog selv betale
en mindre afgift til Byretten på
300 kr.

DU SKAL OVERVEJE AT LAVE ET TESTAMENTE, HVIS:
• Du ønsker at begunstige andre end de nærmeste slægtninge.
• Du har komplicerede familiemæssige forhold.
• Du ikke har direkte arvinger (ægtefælle, børn, forældre).
• Du ønsker at give videre til personer eller sager, der står dig nært.
• Du ønsker at undgå splid i familien eller at arven tilfalder staten.

Sådan laver du selv dit
testamente
I samarbejde med TestaViva tilbyder Mission Øst, at du selv
kan oprette dit testamente, der sikrer, at dine ønsker og
gode hensigter også bliver efterlevet. Og det er helt gratis,
hvis du i forvejen støtter Mission Øst.
• Gå ind på vores hjemmeside under Arv & Testamente:
www.missioneast.org/arv og klik på Opret testamente
med TestaViva
• Opret dig hos TestaViva med brugernavn og kode
(min. 6 cifre, tal + bogstaver).
• Følg anvisningerne og opret dit testamente:
• Først udfylder du oplysninger på hvem, der skal arve.
• Herefter beslutter du i beløb eller procent, hvor meget,
der skal arves.
• Du skal oplyse CPR-nummer på dine arvinger og bekræfte
testamentet med dit eget NemID.
• Du kan få hjælp eller gode råd undervejs.
Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information
inden du beslutter dig, kan du ringe til Mission Øst på
39 61 20 48.

”Jeg har givet til Mission Østs arbejde i mange år, og jeg
vil også give noget til arbejdet, efter at jeg er gået bort”.
Astrid Møller, trofast støtte af Mission Østs arbejde.
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KO R T N Y T
Af Karen Bendix

Af Hans-Jørgen Knudsen

Mission Østs
årsmøde på
Bornholm

Udenrigsministeriet
giver Mission Øst et
skulderklap

Der var både sol over Gudhjem og i Rønnes
gader, da Mission Øst holdt årsmøde på
Bornholm d. 5. maj 2019.

Danida har netop udsat Mission Øst for en
omfattende analyse af vores hjælpearbejde.
Suppleret med et par enkelte anbefalinger
anerkender Det danske Udenrigsministerium
Mission Øst for vores professionalisme og
evne til at gøre en forskel i de mest udsatte
menneskers liv blandt andet i Afghanistan.

M
M

ission Østs årsmøde 2019
begyndte med gudstjeneste i den smukke
Sct. Nicolai Kirke i Rønne, hvor de
mange kirkegængere fik mulighed for at høre lidt om Mission
Østs arbejde. Derefter gik turen
til Indre Missions lokaler i Rønne,
hvor årsmødet blev holdt.
Bestyrelsesformand Carsten
Wredstrøm bød velkommen til
de fremmødte, og gav ordet til
generalsekretær Kim Hartzner,
der fremlagde beretningen.
Første del af beretningen handlede om Mission Østs nuværende
arbejde i Nordkorea, hvor Mission
Øst nu er inde med fødevarer til
børn og babyer, samt ammende
og gravide kvinder.
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NEXUS
I anden del af beretningen
fortalte Kim Hartzner om Mission
Østs arbejde med det, der i NGOsprog kaldes Nexus. Nexus er
det lange seje træk fra nødhjælp
ved katastrofer til opbygning og
udvikling af et folk og lokalområde, så befolkningen kan komme
på fode igen.
Efter kaffepausen blev bestyrelsen valgt, regnskabet blev
godkendt, og der blev svaret
på mange gode spørgsmål fra
salen.
Årsmødet sluttede med formandens tak for interesse for og
støtte til Mission Østs arbejde.

ission Øst har siden
begyndelsen af 2018
haft en såkaldt strategisk
partnerskabsaftale med Det
danske Udenrigsministerium,
Danida. Aftalen indebærer, at
Danida støtter vores humanitære
arbejde i Afghanistan og Irak
med 19 mio. kroner hvert år frem
til 2021.
I april og maj har Danida således
sammen med et konsulentbureau meget detaljeret gennemgået Mission Østs ledelse,
strategi, økonomistyring og
arbejdsprocesser. Ligesom deres
konsulent har været ude at se
vores projekter i Afghanistan.
BLÅSTEMPLING
Danidas overordnede konklusion er, at Mission Øst har den

nødvendige kapacitet til at levere
resultater inden for rammerne
af den strategiske partnerskabsaftale. Sammen med denne
officielle blåstempling af kvaliteten af vores arbejde følger der
endvidere et par anbefalinger til
forbedringer af indsatsen, som vi
vil arbejde videre med for at forbedre indsatsen for marginaliserede og fattige mennesker med
nødhjælp og udviklingsbistand.
I ER FORUDSÆTNINGEN
Vi er glade for at kunne dele
denne anerkendelse fra Det
danske Udenrigsministerium
med vores trofaste støtter. Jeres
økonomiske bidrag giver os legitimitet og kapacitet til også at
modtage offentlige midler til at
hjælpe hundredetusinder af nødlidende medmennesker – tak!

TAK FOR STØTTEN!

Mission Øst kan kun hjælpe titusinder af mennesker hvert år,
fordi vi modtager bidrag fra privatpersoner som dig.
HUSK at dit bidrag er fradragsberettiget op til 16.300 kr. pr. år.

✁
BS -tilm eldingsbla n ke t
Beløb

Navn
Adresse
Postnr./By

500 kr.

1500 kr.

2.500 kr.

Frivilligt beløb

E-mail

Udfyld kuponen og send den
i en lukket kuvert til:
kr.

Overførsel hver

Telefon
Pengeinstitut
Bankkonto reg.nr.

kontonr.

måned

kvartal

halve år

år

Fra dato

CPR nr.

Ja tak

jeg vil gerne have nyhedsbrevet tilsendt. Findes kun på email.

Ja tak

jeg vil gerne have magasinet tilsendt 4 gange pr. år.

Dato

250 kr.

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

Jeg vil gerne være medlem
Koster 50 kr. årligt.
Medlemskontingentet er
ikke fradragsberettiget.

Nej tak

Underskrift

Afrives inden betaling

Sådan støtter du Mission Øst
Mission Øst bruger 93 øre
af hver krone direkte til at
hjælpe de mest udsatte i verden.
De sidste 7 øre går til, at sikre at hjælpen
er af høj kvalitet, og at den når frem.
BRUG 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. Det er en billig
og enkel løsning – både for dig og for
Mission Øst.

GAVER ER SKATTEFRI
Vidste du, at pengegaver til Mission Øst
kan trækkes fra i SKAT - op til 16.300 kr.
pr. år? Vi giver SKAT direkte besked, når
vi har dine oplysninger.
GAVEBREVE
Ønsker du at give et større beløb over en
længere periode, kan du få fuldt fradrag
ved at tegne et gavebrev.
VIRKSOMHEDER
Bidrag fra virksomheder er også
fradragsberettiget. Vi er interesseret i
at indlede bæredygtige samarbejder.
Kontakt os på tlf.: 39 61 20 48.

BRUG NETBANK
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 0010918030
Mærk din betaling: MAGASIN 2-19
BRUG HJEMMESIDEN
www.missioneast.org eller bagsiden af
dette magasin.

MOBILEPAY TIL 26437

Skriv navn og CPR-nummer i beskedfeltet. Så giver vi SKAT direkte besked, og
du får fradrag.
SEND EN SMS
SMS ME150 til 1245. Støt med 150 kr.

ARV OG TESTAMENTE
For mange er det rart at vide, at man
gør en positiv forskel til gavn for fremtiden. Testamentegaver er en gave for
livet. Få vores pjece tilsendt eller læs
mere på vores hjemmeside. Ønsker du
gratis vejledning står vores advokat til
rådighed.
RING ELLER SKRIV.
VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE!
Har du spørgsmål, eller ønsker du
mere information så ring til os på
39 61 20 48 eller send en
email til admin@missioneast.org
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SULT
– hjælp de mest

sårbare i Nordkorea!
Vi sætter ind med fødevarehjælp
til småbørn og forebyggelse af nye
sultkriser.
Mærk din betaling:
MAGASIN 2-19
560 kr. giver 7 børn
et måltid mad i
tre måneder.
Afrives inden betaling

Overførsel fra kontonummer

8

7

GIRO
INDBETALING
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Indbetaler

773 1566

Navn:

KVITTERING

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

773 1566

Adresse:
Postnr./by:

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt
PBS/kreditor-nr.: 02292084 Deb.gr.nr.: 00001 Kundenr.: Dit støttenummer

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

HUSK CPR-nummer for skattefradrag. Vi giver SKAT direkte besked.

320 kr.
Mad til
4 børn

960 kr.
Mad til
12 børn

560 kr.
Mad til
7 børn

Frivilligt beløb:_____

Kroner

Øre

.

.

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

+7731566<

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
4030S 2017.11 DB 495-136830

.

.

Øre

,

