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TEMALandsbyen blev befriet fra Islamisk Stat
En landsby i Nordirak var i over fire måneder 
besat af Islamisk Stat. Nu er landsbyen befriet, 
og med hjælp fra Mission Øst kan indbyggerne 
langsomt vende tilbage til hverdagen. 

Dalli overlevede  
takket være nødhjælp
Da jordskælvet ramte Dallis 
landsby, troede hun, at alt var 
slut. Men takket være nødhjæl-
pen fra Mission Øst overlevede 
familien, og samtidig er en stor 
drøm blevet opfyldt. 

Hygiejnetræning har gjort 
Zarifahs børn raske 
Zarifah vidste ikke, at det var bakte-
rierne, der gjorde hendes børn syge. 
Men en hygiejne workshop i flygtnin-
gelejren har givet familien nyt håb. 

Kursus gjorde Armen 
selvforsørgende
Armen levede isoleret 
uden job og venner på 
grund af sin epilepsi. Men 
et Mission Øst-projekt gav 
ham fornyet selvtillid, og i 
dag driver han et bageri. 
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Kim Hartzner,  
læge og generalsekretær
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Hjælp til sultne maver  
 og ar på sjælen
Nødhjælpsarbejde handler om at opfylde akutte behov. Men mad er ikke nok, hvis 
mennesker og lokalsamfund skal genopbygges. For der skal også være et liv efter 
katastrofen. 

Når katastrofen rammer, er det 
nemt at gå i panik. Under jord-
skælvet i Nepal sidste år ramlede 
bygninger sammen som korthuse. 
Folk lå begravet under murbrokker 
i dagevis, og tusindvis af familier 
stod uden tag over hovedet. Deres 
madbeholdning var ødelagt, og 
der var brug for at handle hurtigt. 

HUSK AT TRÆKKE VEJRET 
Sammen med vores dygtige sam-
arbejdspartnere lykkedes det os at 
nå ud med akut hjælp til de første 
landsbyer inden for en uge efter 
det første store jordskælv. Men 
midt i al larmen og hastværket er 
det også vigtigt at trække vejret 
og tænke på fremtiden. Når den 
første nødhjælp er delt ud, må 
man gå i gang med det mere lang-
sigtede arbejde: Hvordan sikrer vi, 

at familierne kan klare sig i både 
den nære og den fjerne fremtid? 

HJÆLP TIL AR PÅ SJÆLEN 
Folk har brug for mad i maven, tøj 
på kroppen og tag over hovedet. 
Men de har også behov for ordent-
lige vandsystemer og toiletforhold 
for at undgå sygdomme. Og de har 
– ikke mindst – brug for hjælp til 
at håndtere oplevelser fra krig og 
katastrofer, så de ikke ender med 
langvarige ar på sjælen. Denne 
indsats er mindst ligeså vigtig som 
den første indsats, for ellers risike-
rer vi at tabe mennesker og hele 
lokalsamfund på gulvet. 

ENORME MENNESKELIGE  
RESSOURCER 
Når jeg er i lande som Nepal og 
Irak, ser jeg enorme menneskelige 

ressourcer i familierne. Men men-
nesker kan ikke komme sig over 
rædsler fra krig og katastrofe på 
egen hånd. Derfor er det vores 
pligt både at møde de akutte be-
hov og at genopbygge mennesker 
og samfund, så de kan komme 
sig over katastrofen. Med en ved-
varende indsats kan de ligefrem 
komme styrket ud på den anden 
side. 

Tak for din støtte!

På Mission 
Østs centre for 
fordrevne børn 
i Nordirak bliver 
børn klædt på 
til at komme 
sig over krigens 
rædsler. 
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 Borgmester i befriet landsby:  

 “Børnene er fremtiden”
Da Islamisk Stat indtog en lille landsby nord 
for Sinjarbjerget i august 2014, ødelagde de 
huse, skoler og vandsystemer. Nu er om-
rådet befriet, og indbyggerne får hjælp af 
Mission Øst til at komme på fode igen.

ØDELAGDE BRØNDE OG STJAL 
FRA SKOLERNE  
Landsbyen blev ligesom adskillige 
andre i området indtaget af ter-
rorbevægelsen Islamisk Stat den 
3. august 2014. “De ødelagde 
infrastrukturen: Brønde, elektricitet 
og huse, og de stjal alting fra sko-
lerne, så selv hvis vi skulle vende 
tilbage, kunne vi ikke genoptage 
undervisningen,” forklarer borg-
mesteren. Og tilbage kom de. Efter 
fire og en halv måneds besættelse 
blev området befriet af kurdiske 
Peshmerga-tropper, og indbyg-
gerne har levet i frihed lige siden.

PIGER BORTFØRT AF IS
Men sorgen lurer stadig under 
overfladen:

“Vores piger er blevet bortført af IS 
og bliver solgt for en meget billig 
pris på markederne i Mosul, Fal-
lujah og Raqqa. Og de har også ta-
get børn og træner dem til at blive 
en del af IS i fremtiden. Jeg stod 
på bjerget og så, hvordan de prop-
pede folk ind i lastbiler, som var de 
får,” fortæller borgmesteren. 

“LEG OG LÆRING HJÆLPER 
BØRNENE TILBAGE TIL LIVET”
Mission Øst sørger for, at landsby-
ens børn kan komme på et center 
tre gange om ugen og lære bogsta-
ver og tal, lege og deltage i aktivi-
teter, der hjælper dem til at komme 
sig over de frygtelige oplevelser, de 
har haft under krigen. “Gennem 
leg og læring hjælper vi børnene 
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Børnene er fremtiden. Det er 
man udmærket klar over i en lille 
landsby nord for Sinjarbjerget i 
det nordlige Irak, og uddannelse 
er derfor også det første, borg-
mesteren for distriktet hr. Arji 
nævner, når han vil fortælle om 
landsbyen: “Når børnene bliver 
uddannet, kan vi se en strålende 
fremtid i dem.”
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I juni var generalsekretær Kim Hartzner i 
Nordirak sammen med Venstres udenrigs-
politiske ordfører Michael Aastrup Jensen. 
Om besøget siger Aastrup Jensen: 

“Det gjorde et kæmpe indtryk at møde disse 
menneskeskæbner. Vi skal som verdens-
samfund bakke voldsomt op.”

tilbage til livet,” siger Kim Hartzner, 
generalsekretær i Mission Øst. 

Også borgmesteren er taknem-
melig: “Uddannelse er så vigtig, 
og vi sætter virkelig pris på det,” 
siger han. Og det er tydeligt, at 
børnene er glade for at kunne 
mødes og lære og have det sjovt. 
Fra hele oplandet bliver de kørt til 
centret, hvor de leger med bal-
loner, synger sange og fremsiger 
alfabetet højt i kor.

“For forældrene betyder det, at 
de kan se en fremtid i at vende 
tilbage til området,” fortæller Kim 
Hartzner.

BRUG FOR HJÆLP I BEFRIEDE 
LANDSBYER  
Flere og flere byer omkring 
Sinjar-bjerget bliver ligesom dette 
område befriet fra Islamisk Stat. 
I takt med, at familierne så småt 
vender hjem til deres landsbyer, 
sørger Mission Øst for, at lokal-
samfundene kan komme på fode 
igen. I den nærmeste fremtid vil 
landsbyerne få støtte til at genop-
bygge huse og sanitet og hjælp til 
at genoprette landbrug, biavl og 
det lokale handelsliv.  
 
STØTTE TIL TRAUMER 
En vigtig del af arbejdet er desuden 
oprettelsen af centre, hvor børn 
har et fristed, og hvor voksne 
kan tale frit om de frygtelige 
oplevelser, de har været igennem. 
For som borgmesteren forklarer: 
“Størstedelen af folk her har det 
psykologisk rigtig skidt.”

På centret kan børnene lege 
i trygge rammer langt fra 
krigens rædsler.

På Mission Øst børnecenter i 
landsbyen nord for Sinjar-bjerget 
lærer børnene nu tal og bogsta-
ver, efter at Islamisk Stat ødelagde 
deres skoler i august 2014.
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“Vand og husly fra Mission Øst 
 reddede vores liv” 
Dalli så sit hus styrte i grus, da jordskælvet ramte Nepal sidste forår. Den 
44-årige kvinde måtte sove under åben himmel med sine børn, indtil 
Mission Øst skaffede materialer til husly og sund hygiejne. Nu fortsætter 
arbejdet med at sikre fremtiden for andre udsatte familier. 

Dallis store drøm har altid været 
at få en vandpost ved sit hus. 
Med Mission Østs hjælp er drøm-
men nu blevet til virkelighed. 

Dalli arbejdede i sin køkkenhave, 
da jorden pludselig begyndte at 
ryste under hende. Med sig havde 
hun sin fireårige datter, som hun 
nu tog på ryggen, mens hun 
klatrede ned ad de stejle bjerg-
skråninger. ”Jeg kunne ikke gå 
oprejst, men måtte kravle væk på 
hænder og fødder, indtil jeg kom 
ned på jævnt terræn,” fortæller 
hun. ”Det rystede voldsomt, og jeg 
troede, at det hele var slut. Mine 
ben og hele min krop skælvede af 
frygt, mens jeg tænkte bekymret 
på min mand, der var i skoven for 
at hugge brænde og hente græs til 
vores okser.” 

Manden blev først fundet tre dage 
senere. Han har siden fået behand-
ling på et hospital i hovedstaden 
Kathmandu. 

BLEV REDDET I SIDSTE ØJEBLIK
Dalli var ikke den eneste, der fik 
vendt sin tilværelse fuldstændig på 
hovedet, da to kraftige jordskælv 
ramte Nepal den 25. april og 12. 
maj 2015. Over 8.000 mennesker 
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mistede livet, 22.000 blev såret, 
og 2,8 millioner blev hjemløse. 
Sindhu palchowk-distriktet, hvor 
Dalli bor, blev især hårdt ramt. Hu-
set, hvor Dalli boede sammen med 
sin mand, to børn og mandens 
mor blev forvandlet til murbrokker. 
Svigermoren var inde i huset, da 
det begyndte at krakelere, men 
det lykkedes naboerne at hjælpe 
hende helskindet ud af huset, før 
det styrtede helt sammen. 

MANGLEDE RENT VAND 
Dalli og hendes familie er dalitter, 
dvs. kasteløse efter det hinduistiske 
kastesystem. Derfor fik de ikke 
hjælp fra de højere kastesamfund, 
men måtte dele med familier fra 
samme kaste og med andre minori-
teter. Og vandet, som de plejede at 
hente i en nærliggende bæk, kunne 
de ikke få fat i på grund af mud-
derskred. Den første uge levede de 
derfor uden rent drikkevand. 

PRESENNINGER GAV NYT LIV 
De sov også under åben himmel, 
indtil Mission Øst sammen med 

Husly og sanitet

Siden de voldsomme jordskælv sidste år har 
Mission Øst og partnere  skaffet materialer til 
husly, hygiejne og vandforsyning til 8.480 familier i 
Sindhupalchowk-distriktet. Der er desuden bygget 
vandsystemer og latriner til 48 undervisningscentre, 
sundhedsklinikker og kommunekontorer. Og 
arbejdet fortsætter ufortrødent. Næste mål er at 
sikre rent vand og sanitet til 5.000 mennesker i 
ramte lokalsamfund i distrikterne Ramechhap og 
Okhaldunga, hvor færre hjælpeorganisationer er til 
stede. 

sam arbejds partneren Medair ankom 
til landsbyen med presenninger, 
tæpper, vanddunke, vand rens-
ningsmiddel og forskellige hygi-
ejneartikler. ”Presenningerne og 
tæpperne gav os nyt liv. Ellers var 
vi omkommet under den åbne 
himmel. Presenningerne beskyt-
tede os mod sol og regn, og vand-
rensningsmidlet og dunkene har 
hjulpet os med rent drikkevand 
under de svære forhold,” fortæller 
Dalli taknemmeligt. 

FORBEREDT PÅ  
NYE JORDSKÆLV 
Og arbejdet stopper ikke her. Et nyt 
projekt fortsætter med at genop-
bygge mere permanente vandsy-
stemer og latriner, der kan modstå 
katastrofer  i de ramte landsbyer. 
Samtidig bliver befolkningen træ-
net i katastrofehåndtering, så de er 
klar, hvis et nyt jordskælv rammer. 
Det kan nemlig ske når som helst i 
det bjergrige land. Om den hjælp, 
hun har fået, siger Dalli: 
”Selv om jeg må se de voldsomme 
ødelæggelser i øjnene, er jeg ikke 

“ Det rystede 
voldsomt, og jeg 

troede, at det 
hele var slut  „

bekymret mere,” siger hun og fort-
sætter: “Jeg har fået nye mulighe-
der, fordi jeg har fået en vandpost 
ved mit hus. Nu har jeg mere tid til 
at arbejde i min køkkenhave. Det 
overskydende vand fra vandposten 
bruger jeg til at vande køkkenhaven 
og marken med. Nu kan jeg sælge 
løg og kål på markedet og tjene 
penge til vores familie.”
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Zarifahs børn lider ikke længere af 
dysenteri, efter at de er begyndt 
at vaske hænder efter toiletbesøg. 

Folk på flugt fra konflikten i 
Afghanistan har store problemer 
med hygiejne og helbred. Men fordi 
Zarifah har fået træning i god hygiejne, 
kan hun nu sikre sine tre børn mod 
smitsomme sygdomme.

Zarifah og hendes mand bor i en 
lejr i Baharak-distriktet i det nord-
lige Afghanistan sammen med 
deres tre børn. Her har familien 
boet, siden de måtte flygte fra 
deres hjem i Badakhshan-distriktet 
på grund af konflikt. Familien 
lever af de ganske få penge, som 
Zarifahs mand tjener ved at sælge 
brød uden for lejren og af det dag-
lejerarbejde, han kan få engang 
imellem. På grund af lejrens uhygi-
ejniske forhold fik børnene næsten 
hver måned dysenteri, som er en 
alvorlig form for diarré.

DRAK FORURENET VAND 
Den nærmeste sundhedsklinik lå 
flere kilometer fra lejren, og Zari-
fah og hendes mand havde med 
deres beskedne indkomst ikke råd 
til at få børnene behandlet. Men 
en dag var der ét af børnene, der 
led så alvorligt af dysenteri, at der 
var blod i afføringen, og Zarifah 
var nødt til at tage den lange vej 
til klinikken. Lægen tjekkede bar-
nets hænder og negle og spurgte 
hende om deres drikkevand og 
brug af latriner. Da blev Zarifah klar 
over, at forurenet drikkevand og 

Børnene havde blod  
 i afføringen 

Afghanistan
KANDAHAR

KABULHERAT

IRAN
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TAKHARTAKHAR

BAGHLANBAGHLAN



T E M A :  N Ø D H J Æ L P 99

Mange i lejren 
har fået glæde af 
hygiejnetræningen 
fra Mission Øst.

Hjælp i konfliktområde

Mission Øst har arbejdet i det konfliktfyldte Afghanistan siden 2001 med nødhjælp 
og basal udvikling. Med støtte fra EU har Mission Øst forsynet lejren, hvor Zarifah bor 
i det nordlige Afghanistan,   med 51 midlertidige latriner, afholdt 25 hygiejnework-
shops og trænet 90 personer fra de fordrevne familier i hygiejne. 

Dysenteri

Dysenteri er en smitsom 
tarminfektion, som 
ofte giver blodig diarré. 
Sygdommen skyldes 
bakterien Shigella, som 
smitter let ved dårlig 
håndhygiejne og forure-
net mad og drikkevand. 
Over 200 millioner men-
nesker verden over bliver 
smittet af sygdommen 
hvert år, og mennesker, 
der bor i midlertidige 
lejre er særlig udsatte. 

mangel på ordentlig hygiejne kan 
forårsage sygdom og infektion. 
Hun henvendte sig derfor til Mis-
sion Øst, som var til stede i lejren, 
for at lære om bedre hygiejne. 

ÆNDREDE VANER  
EFTER TRÆNING 
Zarifah og hendes mand lærte 
om børns sundhed og ernæring, 
hvordan man gør vand drikkeligt, 
og hvor vigtigt det er at vaske sine 
hænder og holde god hygiejne. 
“Noget af det havde jeg aldrig hørt 
om før, og jeg prøvede at tænke 
på, hvordan jeg plejede at gøre, og 
hvordan det kunne være en årsag 
til mine børns sygdomme,” fortæl-
ler Zarifah. 

KOGER DRIKKEVAND 
Zarifah instruerede sine børn i at 
bruge latriner i stedet for at gå 
på toilettet i det fri og i at vaske 
deres hænder ordentligt bagefter. 
Hun begyndte også at klippe deres 
negle og børste deres tænder 

jævnligt. Selv er Zarifah begyndt at 
koge vandet, før familien drikker 
det, og hun sørger for, at krukken 
med drikkevand altid er tildækket, 
så der ikke falder skidt ned i den. 

IKKE FLERE SYGDOMME 
Ændringerne i familiens hygiej-
nevaner har forbedret børnenes 
helbred betydeligt. “De klager 
ikke længere over problemer med 
dysenteri, og de er ved godt hel-
bred. Vi kendte ikke til bakterier 
før, men nu ved vi, at det er dem, 
der giver diarré og andre alminde-
lige sygdomme. Hvis vi forhindrer 
bakterierne i at komme ind i vores 

krop, undgår vi at blive syge,” 
forklarer Zarifah. 

VIDEN BLIVER DELT 
Den viden om hygiejne, som Zarifah 
og hendes mand har fået gennem 
Mission Østs træning, deler de 
med andre af lejrens familier. “Vi 
delte informationen med de andre 
i lejren. Selv mullahen (det religiøse 
overhoved, red.) talte i moskéen 
om, at vi skal huske at bruge la-
trinerne, vaske hænder og holde 
os selv og vores hjem rene. Vi er 
meget taknemmelige for Mission 
Østs støtte til vores lokalsamfund af 
fordrevne,” siger Zarifah. 
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Startede eget bageri 
 trods handicap

A R M E N I E N

29-årige Armen levede et isoleret liv uden 
venner og arbejde. Hans epilepsi-diagnose 
var en uoverstigelig forhindring for at kunne 
forsørge sig selv. Troede han. Nu er han en 
del af Mission Østs projekt for unge med 
handicap, og i dag lever han af at sælge 
hjemmebagt brød til områdets landsbyer.  

Af Peter Bøje, vicegeneralsekretær

Armen Ananayan er en forsagt 
ung mand, der genert står og 
knækker sine fingre, mens brø-
det bager i ovnen. Men bag den 
29-årige bagers stilfærdige ydre 
gemmer sig en modig iværksætter, 
der har trodset sit lokalsamfunds 
fordomme for at udleve sin drøm. 

Armen har epilepsi, og selv om 
det i en dansk sammenhæng ikke 
anses som et alvorligt handicap, er 
historien en anden i Armenien. Her 
skal der ikke så meget til, før man 
bliver betragtet som anderledes. 
Sådan var det også for Armen. 

BOR I FATTIG PROVINS 
Armen bor i en lille landsby i den 
østlige Tavush-provins, der er én af 
Armeniens fattigste. For at nå til 
hans hjem må vi køre ad bumlede 
grusveje langs små stengærder, der 
sammen med brændestabler om-
kranser de lave huse. Landskabet 
er præget af stejle bjergsider og 
gamle rustne landbrugsmaskiner 
fra sovjettiden. På denne tidlige 
forårsdag har træerne endnu ikke 
fået blade, og jorden er nøgen, 
men det er tydeligt, at det er land-
brug, man lever af. 
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Armen bager brødene i en 
stor gammeldags stenovn, 
som han selv har repareret 
for den sum penge, han har 
modtaget gennem Mission 
Østs projekt.. 

De færdige brød bliver lagt til afkøling på en gammel seng, før 
de bliver solgt videre til forskellige butikker, som Armen og Sevil  
har kontrakt med inde i byen. 

gennem projektet udskiftede han 
stenene i den store gammeldags 
stenovn, som brødene bliver bagt 
i. Ovnen står i et beskedent skur 
ved siden af familiens hjem. Og de 
bliver bagt efter en ganske særlig 
opskrift. “Til 30 kilo mel bruger vi 
kun én spiseskefuld bagepulver, 
og det giver brødet en meget høj 
kvalitet,” fortæller Sevil. “Når man 
selv har et barn med helbredspro-
blemer, ved man, hvor vigtigt det 
er, at maden er sund,” tilføjer hun. 

KAN FORSØRGE FAMILIEN
Brødet sælger de inde i byen, hvor 
de har kontrakter med flere butik-
ker, der sælger brødet videre. “Der 
er sket store forandringer i mit 
liv, efter at jeg etablerede denne 
lille forretning,” siger Armen. Og 
det er ingen overdrivelse. Efter at 
successen med bageriet har givet 
ham overskud og selvtillid, har han 
mødt Armine. Sidste år blev de 
gift, og hun venter nu deres første 
barn. Armen er derfor glad for, at 
han nu kan forsørge den voksende 
familie. 

KUNNE IKKE FÅ ET JOB 
På grund af sin sygdom plejede Ar-
men at være meget indadvendt, og 
den eneste, han talte med, var hans 
mor, Sevil Ananyan. Han kunne ikke 
få noget arbejde på grund af sin ind-
advendthed, og fremtiden så derfor 
sort ud. Men så startede Mission 
Øst sammen med den armenske 
samarbejdspartner Bridge of Hope 
et projekt, der skulle hjælpe unge 
mennesker med handicap i arbejde. 

TRÆNING GAV MANGE IDÉER 
Armen blev en del af en gruppe 
med 29 andre unge, hvor de fik 
træning i forretningsudvikling, 
marketing, afsætning og regn-
skabsførelse. “Da vi inddrog Armen 
i vores gruppe, var hans mor den 
eneste person, han talte med,” for-
tæller Anna Avetisyan, der arbejder 
i Mission Øst. “Han var ikke gift, og 
han havde ingen venner. Hvor han 
end gik, var hans mor med. Nu har 
han en masse venner gennem grup-
pen, der blev etableret af Bridge of 
Hope. Han kender sine rettigheder 
og de muligheder, han har, og han 
har fået en masse idéer til, hvordan 
han kan forsørge sig selv og fami-
lien,” siger hun.  

HAVDE KNAP RÅD TIL MEDICIN 
Armens mor Sevil havde tidli-
gere arbejdet i et bageri, men hun 
tjente kun, hvad der svarede til 
lidt over 800 kroner om måneden. 
“Vi havde knap nok råd til at købe 
medicin til Armen. Det koster 
25.000-30.000 dram (300-400 kr., 
red.) om måneden,” fortæller hun. 
Efter træningen med Mission Øst 
besluttede Armen derfor, at han 
ville starte sit eget bageri og bage 
brød efter gamle armenske tradi-
tioner. “Jeg sagde til min mor, at 
hun skulle sige op fra sit arbejde, 
så vi kunne starte vores egen for-
retning her i huset,” siger Armen. 

BUNKE STEN BLEV TIL  
EN OVN 
Med en lille sum penge tildelt 
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Hjælpearbejde til  
fattige romaer  
står nu på egne ben

Mission Øst har siden 1997 givet omsorg og støtte til de mest 
fattige og udsatte grupper i Rumænien. Nu kan den lokale 
samarbejdspartner fortsætte på egen hånd. 

Magda Lingurar bor med sine syv 
børn i alderen 2-14 år i en hytte på 
12 kvadratmeter lavet af halm og 
jord. Hendes mand Farcas sidder i 
fængsel for at stjæle jernbaneskin-
ner. Familien tilhører den mest 
udsatte gruppe i Rumænien: De 
fattige romaer. 

MÅ EFTERLADE BØRNENE 
Familien får en smule støtte fra 
staten, men Magda er ofte nødt 
til at tage væk i flere dage for at 
arbejde som daglejer, og børnene 
er derfor overladt til sig selv. I de 
dage tager storesøster Alexandra 
på 14 år sig af dem. 

På grund af familiens store fat-
tigdom og de mange timer uden 

R U M Æ N I E N 

Mange romaer lever i stor fattigdom 
i Rumæniens landdistrikter. 

BISTRITA

BIHOR VASLUI

M
OLDO

VAUNGARN

SERBIEN

BUKAREST

CLUJ-NAPOCA

UKRAINE

BULGARIEN

Rumænien
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I Solia Speranteis 
børneklub får børnene 
den hjælp til lektierne, 
som de ikke kan få 
derhjemme. 

R U M Æ N I E N

voksenkontakt har flere af børnene 
indlæringsvanskeligheder. Alex på 
12 har desuden et handicap, som 
gør, at han ikke kan gå ordentligt.

GLÆDER SIG TIL AT KOMME I 
KLUBBEN 
Magda og hendes børn er en af 
de familier, der hver jul modtager 
en pakke med mad, toiletsager, tøj 
og sko fra Mission Østs rumænske 
samarbejdspartner Solia Sperantei, 
der på rumænsk betyder Håbets 
Budskab. Børnene kommer des-
uden i Solia Speranteis klub efter 
skole to gange om ugen, hvor de 
også får et varmt måltid mad. 

“Børnene er ikke vant til at få varm 
mad hjemmefra, og de glæder sig 
derfor altid til at komme i klub-
ben,” fortæller Felicia Rotar, leder 
af Solia Sperantei. I klubberne har 
børnene også mulighed for at få 
et bad, at lege og forbedre deres 
læse- skrive- og regnefærdigheder, 
få bibelundervisning og lege med 
legetøj. Arbejdet gør dermed en 
stor forskel for de fattige roma-
børn. 

ER BLEVET SELVKØRENDE 
Mission Øst har støttet Solia 
Speranteis arbejde siden 1997. 
Men nu kan den lille organisation 

stå på egne ben. “Fra i år har vi 
besluttet at stoppe støtten til Solia 
Sperantei, simpelthen fordi de er 
blevet selvkørende,” fortæller Kim 
Hartzner, generalsekretær i Mission 
Øst. 

Solia Sperantei vil fortsætte 
hjælpen til fattige romaer i tæt 
samarbejde med lokale kirker. 
“Vi er glade for, at arbejdet er 
velfungerende, og at de er i stand 
til at fortsætte deres fantastiske 
indsats,” slutter Kim Hartzner.  
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Mission Øst hjælper  
flygtnende syriske armeniere 

For 100 år siden blev det armenske 
folk udsat for et folkedrab, som 
kostede millioner af mennesker livet. 
Mange af de overlevende flygtede og 
bosatte sig i det nuværende Syrien. 
Deres efterkommere må nu flygte 
fra den ødelæggende krig, der har 
hærget landet de sidste fem år. Mange 
af dem vælger at rejse til Armenien. 
Den armenske stat vil gerne byde 
disse landsmænd velkommen, men er 
hårdt presset af de mange flygtninge. 
Mission Øst har derfor i samarbejde 
med blandt andet FN sat ind for at 
hjælpe de syriske armeniere, der har 
valgt at bosætte sig i Armenien. 

Mød os på sommercamps! 

Igen i år vil Mission Øst være til stede 
på sommerens kristne lejre. På Mariager 
SommerCamp i uge 28 vil Kim Hartzner 
tale om forfølgelsen af de kristne i 
Mellemøsten. Og på SommerOase i uge 
29 vil han tale om Mission Østs arbejde 
blandt de fordrevne i Irak, som han netop 
har besøgt. 



Sådan støtter du  
Mission Øst Brug hjemmesiden eller 

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

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

15.200 kroners reglen
Giver du en almindelig pengegave til Mis-
sion Øst, kan du trække op til 15.200 kr. 
fra på selvangivelsen.
Ønsker du at give et større beløb, kan du 
opnå fradrag ved at tegne et gavebrev.
Kontakt Mission Øst, hvis du vil vide mere.

Virksomheder
Kender du en virksomhed, som kunne 
være interesseret i et samarbejde? Så kan 
de kontakte Mission Øst på 39 61 20 48 
og høre mere om, hvordan det kan gøres.

Arv og testamente
For mange er det rart at 
vide, at deres virke rækker 
længere end deres egen 
levetid. Derfor vælger de at 
testamentere en pengegave 
til et godt formål. En sådan 
gave har fremtiden i sig, fordi 
den giver os mulighed for at 
hjælpe mennesker i nød – 
også fremover.

Hvis du ønsker vejledning,  
så ring til Mission Øst.

I Mission Øst bruges 92,8 øre 
af hver krone direkte til at 
hjælpe fattige. 
De sidste 7,2 øre går til administra-
tion og til at sikre, at hjælpen er af 
høj kvalitet, at den når frem, og at 
der er gennemsigtighed.

Brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007
Mærk din betaling: 1601-MAG1

Send en sms
Skriv ME150 til 1245 og støt med 
150 kr.

Din virksomhed kan bekæmpe fattigdom!
Bliv erhvervspartner med Mission Øst.

1515

Drøft mulighederne for et erhvervspartnerskab med vicegeneralsekretær Peter Sigetty Bøje.
Skriv til peter.boje@missioneast.org eller ring på tlf. 20 20 77 27. 

Som erhvervspartner kan 
du forebygge sult i Afgha-
nistan eller sikre en ud-
dannelse for børn i Burma. 
Du kan også være med og 
gøre en forskel, så snart 
katastrofen rammer.
Gaver op til 15.200 kr. pr. 
år er fradragsberettigede. Et 
sponsorat kan også fratræk-

kes som driftsomkostning.

mailto:peter.boje@missioneast.org


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

773 1566 773 1566

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

 
Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

. . , . . ,

8 7

+01< +7731566<

 Hvor behovet er størst

 Land

Afrives inden betaling

GIRO
INDBETALING

Udfyld kuponen og send den 

i en lukket kuvert til:

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

BS-tilmeldingsblanket
Navn

Adresse

Postnr. By

Email

Pengeinstitut

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Beløb

150 kr. 350 kr.

1250 kr.

Andet beløb kr.

Overførsel hver

måned kvartal

halve år år

Fra dato

2000 kr.

Dato Underskrift

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst

Støt et bestemt land

       Ønsker ikke takkebrev
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Sammen kan vi  
hjælpe

de mest udsatte 

STØT MISSION ØST MED ET FAST BELØB


