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Kun 10 dage før, at jord-
skælvet i Haiti rystede 
verden, oplevede tusinder af 
mennesker i Tadsjikistan, at 
jorden skælvede voldsomt 
i deres land, ødelagde huse 
og sendte dem på gaden for 
at bo.

Familier, der mistede deres 
hjem under jordskælvet i 
Tadsjikistan på en af årets 
første dage, har siden fundet 
midlertidigt husly i telte, der 
er slået op på den kolde, bare 
jord. Telte, der skal beskytte 
dem mod temperaturer, som 
selv i dagtimerne når ned 
under frysepunktet. 

Deres råb om hjælp har 
ikke genlydt så højt, som de 
desperat ville have ønsket 
og stadig håber på. Selvom 
Tadsjikistan er den fattigste af 
de tidligere sovjetrepublikker 
og det fattigste land i hele 
Centralasien, er verdens øjne 
sjældent rettet mod dette 
sted.

Det er derfor utroligt at 
høre om, hvordan kvinder, 
der får hjælp til at skabe en 
livsnødvendig indkomst for 
dem selv, vælger at oprette en 
fond og dermed give en del 
af hjælpen videre til andre 
trængende landsmænd. 
Det er den slags omsorg, vi 
bygger vores arbejde på. Livet 
i Tadsjikistan er så skrøbeligt, 

og de forstår at være der for 
hinanden i nødens stund. 

Når det er sagt, rækker vores 
hjælp her fra Danmark bare 
så meget længere. Jeg kan 
derfor ikke understrege nok, 
hvor nødvendig en rolle vi 
spiller i deres liv. Lige nu 
beder myndighederne i 
Tadsjikistan om hjælp 
til at bygge og genop-
bygge sikre huse, der 
kan modstå de adskil-
lige naturkatastrofer, 
der hvert år rammer 
befolkningen. Et 
arbejde, Mission Øst 
har flere års erfaring 

Skrøbeligt liv 

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

med i netop 
Tadsjikistan. 

Vi har mulig-
heden nu for at 
gøre en forskel, 
der kan mærkes 
langt ind i 
fremtiden. Tak 
for din støtte hertil.

En familie er samlet ved resterne af deres hus, der blev ødelagt under et af de mange jordskælv, 
der har ramt Tadsjikistan i de seneste år.

Lige nu beder myndighederne i 
Tadsjikistan om hjælp til at bygge 
og genopbygge sikre huse. Et 
arbejde, Mission Øst har flere års 
erfaring med.
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26-årige Bibisoro og 
Saymuhammadi på fem år 
bor i hver deres landsby 
i det fattige Tadsjikistan. 
De kender ikke hinanden. 
Alligevel er deres liv for nylig 
blevet bundet sammen:

Den ser ikke ud af meget, 
kørestolen. Hjulene ligner 
den slags, der sidder på en 
indkøbsvogn og altid gerne 
vil en lille smule mere til 
højre end bare ligeud. Men 
Saymuhammadi er lykkelig – 
for nu er den hans. 
“Før sad jeg altid bare 
derhjemme, men nu kan jeg 
komme ud og lege med min 
ven Najibullo. Han kører 
mig rundt i landsbyen. Jeg er 
rigtig glad!” siger den spinkle 
dreng.

Saymuhammadi er para ple  -
giker. Han har en rygmarvs-
skade, der har givet ham 
lammelser i benene og i 

underkroppen. Han kan ikke 
selv gå, og alt det, som en 
femårig dreng burde: lege, 
spille bold og løbe rundt med 
sine jævnaldrende, har han 
kun deltaget i som tilskuer 
fra sit vindue … indtil han 
den 3. oktober 2009 fik en 
kørestol. 
Men historien om stolen starter 
egentlig længere tilbage. 

Kvinderne siger tak
For cirka to år siden fik 50 
kvinder fra fattige landsbyer 
hjælp af Mission Øst til at 
starte hver deres lille for-
retning, der kunne give dem 
en indkomst og forbedre 
deres levevilkår. Nogle valgte 
at bage brød, andre at sy 
kjoler, dyrke grøntsager 
eller holde høns. Alle fik de 
undervisning i at lave en for-

Når et kvindeliv forandres, smitter  
det af på børn med handicap
Tekst og foto: Nazira 
Kurbonova, assisterende 
projektleder, Mission Øst i 
Tadsjikistan

”Jeg er en selvstændig kvinde, der engagerer mig i mit arbejde,” siger 
Bibisoro, der allerede har så mange kunder, at hun nu har to ansatte i sit 
smykkeværksted til at hjælpe sig med alle ordrerne.

Saymuhammadi har 
fået hjælp til genop-

træning af Mission Øst 
og partnerorganisa-

tionen Zarshedabonu, 
så han nu bedre kan 

bevæge sine arme og 
hænder. 
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nuftig forretningsplan, holde 
regnskab med indtægter og 
udgifter og at omgås kunder. 
Inden længe havde kvinderne 
ved eget hårdt arbejde skabt 
et overskud, og “Den Sociale 
Kompensationsfond” blev op-
rettet af dem og Mission Øst 
som deres mulighed for at 
sige ’tak’ ved at give noget af 
den godhed, de havde mod-
taget, videre til andre mere 
trængende. Den fattigdom, de 
havde set, tilskyndede dem til 
at handle. 

Hjælpemidler til børn  
med handicap
I skrivende stund har 
kvinderne doneret 48.311 
tadsjikiske somoni (cirka 
56.500 kroner) til fonden, 
og pengene er blevet brugt 
på kørestole, høreapparater 
og andre hjælpemidler til 
børn med handicap i fat-
tige landsbyer. Og den lille 
lykkelige Saymuhammadi er 
ét af dem.

Saymuhammadis forældre 
havde længe ønsket at give 
sønnen en kørestol. Men 
pengene rakte simpelthen 
ikke. 
“Jeg var bekymret for min 
søn,” siger hans mor, der 
længtes efter at se ham lege 
med de andre børn.
“Men takket være stolen  
kan han nu komme ud og 
være sammen med sine 
venner.”

Og én af de kvinder, der har 
gjort dét muligt, er 26-årige 
Bibisoro.

Succes med 
smykker
Ved første øje-
kast er Bibisoro 
en stille og lidt 
genert kvinde. 
Men det er 
kun, indtil 
man spørger ind til hendes 
arbejde. For to år siden måtte 
hun kæmpe sig igennem 
livet for få midler og var 
derfor én af de 50 kvinder, 
der fik hjælp af Mission Øst 

Mission Øst i 
Tadsjikistan

-  Tadsjikistan er den fattigste 
af de tidligere sovjetrepu-
blikker og det fattigste land i 
Centralasien

-  Over halvdelen af landets 
befolkning lever under 
fattigdomsgrænsen

-  Mere end hver tiende ind - 
bygger må arbejde i udlan-
det, da der ikke er noget 
arbejde at få i Tadsjikistan

-  Mission Øst har arbejdet 
i Tadsjikistan siden 1997, 
da landet befandt sig i 
en nødsituation og akut 
manglede blandt andet mad 
og medicin

-  I dag er hjælpen mere 
langsigtet, idet den 
lærer befolkningen i fattige 
landsbyer at klare sig selv, 
blandt andet ved hjælp af 
landbrug eller ved at starte 
små virksomheder, der 
skaber en indkomst

DUSHANBE

KULYAB

USBEKISTAN

KIRGISISTAN

Tadsjikistan

AFGHANISTAN

INDIEN

KINA

Før sad jeg altid bare derhjemme, 
men nu kan jeg komme ud og lege 
med min ven Najibullo. Han kører 
mig rundt i landsbyen. Jeg er rigtig 
glad!

Saymuhammadi kan godt lide at recitere digte og 
prøver endda selv at finde på nogle. Men sjovest er det 
at komme ud og lege med vennen Najibullo, der her 
skubber på.
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Måske læste du om Munira 
her i bladet i maj sidste år. 
Hun fik hjælp til at starte en 
forretning, hvor hun udlejer 
brudekjoler, sko og slør. 
Munira er en af de kvinder, 
der har bidraget til “Den 
Sociale Kompensationsfond” 

og har dermed været med 
til at udstyre 29 børn med 
kørestole, 12 børn med 
høreapparater og 24 andre 
børn med et handicap med 
andre hjælpemidler.
Muniras forretning går 
godt, selvom der er visse 

udfordringer. Hun bliver nødt 
til at have så mange forskel-
lige kjoler, at brudene ikke 
kun kan blive gift i samme 
kjole som deres søster, tante 
og nabo. Samtidig må hun 
tænke på omkostningerne. 
Men det har en kvinde som 
Munira råd for. Hun fandt 
på at samarbejde med en 
kjole-udlejer i en landsby 
længere væk. Så nu går de to 
forretningskvinders kjoler på 
omgang, så begges kunder 
har flere at vælge imellem.
Spørger man Munira om 
hendes egne bryllupsplaner, 
smiler hun blot. Men hvis hun 
skal giftes – siger hun meget 
bestemt – så skal hendes 
mand i hvert fald lade hende 
fortsætte med forretningen!

Kan du huske Munira?

Munira (th.) Foto: Marydean Purves, Mission Øst

til at starte en lille forretning. 
Bibisoro valgte at åbne et 
smykkeværksted.

Da hun havde gennemført de 
nødvendige kurser, anskaf-
fede hun sig forme, værktøj 
og en lille gasbrænder til at 
bearbejde smykkematerialer-
ne med. Og så gik hun ellers i 
gang med at kreere ørenringe, 
halskæder og armbånd. Det 
første år tjente hun, hvad der 
svarer til cirka 4.000 kroner, 
hvilket er dobbelt så meget, 
som et arbejde med mind-
steløn giver i Tadsjikistan. 
I dag, to år efter at det hele 
startede, har hun allerede 

ansat to medhjælpere, og nu 
overvejer hun at leje et lokale 
tættere på byen, så det bliver 
nemmere for hende at få nye 
kunder.

Bibisoro kender ikke 
Saymuhammadi. Men fordi 
hendes liv forandrede sig, har 
en dreng i en nærliggende 
landsby også fået indhold 
i sin hverdag. Man kan vel 
sige, at godhed smitter.

Bibisoro (th.) fremviser stolt et 
udvalg af de smykker, hun kreerer 

i sit værksted. Her er hun sam-
men med Mission Østs Mopari 

Boboeva, som har hjulpet hende 
med at starte smykkeværkstedet.
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Som noget nyt introducerer 
Mission Øst nu hønsehold for 
kvinder i Afghanistans fattige 
landsbyer. Lige nu har deres 
familier knap nok mad til at 
holde sig i live året rundt, 
men det vil produktionen af 
æg forhåbentlig snart ændre 
på. Her i bladet kan du i løbet 
af 2010 følge kvinderne og 
deres nye beskæftigelse for 
selv at tjene til livets ophold. 

Hvordan klarer de det, når de 
tomme bure bliver fyldt med 
høns? Får de solgt æggene på 
markedet? Hvordan vil deres 
liv ændre sig? Får de råd til at 
sende børnene i skole? 
Denne gang fortæller vi om 
kvindernes forberedelser og 
deres håb for den fremtid, 
som hønsene skal være med 
til at gøre mulig.

Håb gennem høns

Mission Øst hjælper og vejleder kvinderne både før 
og efter, de har modtaget hønsene.

45-årige Bibi Gul har tidligere 
holdt høns, men dengang 
gik det galt. Nu forstår hun 
hvorfor.

Sammen med sin familie har 
Bibi Gul i den seneste tid 
arbejdet på at gøre det nye 
hønsehus færdigt. Hun har 
malet lervæggene udvendigt 
og lagt hvedestrå fra marken 
på gulvet indenfor, ligesom 
Mission Øst har undervist 
hende i at gøre. Nu venter 
hun kun på hønsene, som, 
hun håber, vil hjælpe familien 
til at klare sig bedre.

Indtil nu har hendes mand 
og søn forsørget familien ved 
hjælp af markarbejde. Men 
på grund af tørke har høsten 
været dårlig det sidste årti, 
fortæller hun. Der er ikke 

meget mad. Og der er slet 
ikke råd til skolematerialer til 
børnene.

Det er ikke første gang, at 
Bibi Gul holder høns. Men 
tidligere var der ingen, der 
havde fortalt hende, hvordan 
hun skulle passe på dyrene. 
Det gamle hønsehus var alt 
for lille, beskidt og uden ven-
tilation, og hønsene fik slet 
ikke det rigtige at spise. Det 
gik galt, og hun måtte opgive. 
Men efter at have deltaget i 
Mission Østs undervisning og 
lært, hvordan hun skal bære 
sig ad, tør hun nu håbe på 
bedre resultater.

“Nu forstår jeg, hvorfor det 
ikke gik godt med hønsene 
før. Det var, fordi jeg ikke 
vidste, hvordan jeg skulle 

tage mig ordentligt af dem. 
Nu ved jeg, at de har brug 
for et rent sted og det rigtige 
foder,” siger hun og tilføjer:

“Jeg håber, det betyder, at 
jeg snart kan sørge for mine 
børns skolegang.”

Kan hønsene hjælpe børnene i skole?

Bibi Gul sætter net på hønsehuset.
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Inde i 26-årige Gulzars hoved 
står spørgsmålene i kø; ’Vil 
jeg være i stand til at passe 
på hønsene, kan jeg finde ud 
af at vaccinere dem rigtigt 
og kan jeg sælge æggene på 
markedet?’

Gulzar har før haft høns. 
De gik frit omkring ligesom 
resten af landsbyens høns og 
blev kun fodret med en lille 
smule brød og forarbejdet 
mad. Og ligesom de andre 
kvinder mistede hun dyrene 
på grund af alt for dårlig 
pleje.

Familien har svært ved at 
undvære den ekstra indtje-
ning. Den smule hvede og 
ris, som hendes mand sår og 

høster på den mark, der ikke 
engang er hans egen, er langt 
fra nok til at mætte deres otte 
børn. Ingen af de tre døtre 
og kun en enkelt af de fem 
sønner går i skole.

Gulzar er en smule bekymret 
på baggrund af sine tidligere 
dårlige erfaringer med at 
holde høns. Men hun er 

ved godt mod og glæder sig 
meget til at lære mere end 
det helt basale, Mission Øst 
har undervist hende i indtil 
videre.
“Jeg håber, jeg kommer til at 
tjene lidt penge på at sælge 
æg. Jeg har brug for at købe 
mad og betale skolegang til 
børnene,” siger hun.

Fra dårlige 
erfaringer  
til succes

Gulzar (i midten) og de andre kvinder er blevet undervist i hønsehold af Bilqis fra Mission Øst (tv.).

Gulzars mand har hjulpet hende 
med at bygge hønsehuset sådan, 
som hun har lært af Mission Øst. 
I dag er hun klar til at tage imod 
hønsene.
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Tradition skaber marked for æg
Seks måneder – så kort tid 
rækker den ris og hvede, 
som 40-årige Gul Andam og 
hendes mand er i stand til 
at høste på årsbasis på den 
mark, de lejer. 

Gul Andams ældste søn 
er rejst til Iran for at søge 
arbejde, og hendes døtre er 
alle gift. ‘Heldigvis’, må man 
konstatere, for med flere 
munde at mætte ville familien 
sulte ihjel.
“Vi låner penge, hvor vi 
kan. Hjemme hos os består 
et måltid af te, brød og lidt 
grøntsager. Friske grøntsager 
dog kun om sommeren. Vi 
har kun råd til meget lidt 
kød om måneden (familiens 

eneste kilde til protein, red.). 
Der er slet ikke penge til 
ordentligt tøj og skolemate-
rialer til min lille søn, som 
går i 2. klasse,” fortæller Gul 
Andam.

“Jeg vil gerne hjælpe min 
mand og min familie med 
at forbedre vores liv,” siger 
hun. Og måske vil det lykkes 
gennem hønsehold?
“Hønsekød og æg er en 
udbredt spise her på landet 
i Afghanistan (og en vigtig 
kilde til nødvendig protein, 
red.). Det er også tradition at 
servere det for gæster,” for-
tæller Gul Andam. Det, samt 
behovet for æg i madlavning, 
giver en god efterspørgsel 

og en god mulighed for Gul 
Andam og de andre kvinder, 
når de senere skal sælge deres 
æg på markedet.

“Men folk mister de mange 
små kyllinger, der hvert år 
bliver udklækket, fordi de 
ikke ved, hvordan de skal 
passe dem.” Ligesom de 
andre kvinder i projektet har 
Gul Andam deltaget i Mission 
Østs undervisning, så hun 
ved, hvordan hun skal holde 
hønsene, der er på vej til 
hende, i live og raske.
“Jeg vil gøre mit bedste, 
arbejde hårdt og tjene til 
familien,” siger hun spændt, 
mens hun venter på, at 
dyrene skal komme.

Undervisning skal sørge for, at kvinder som Gul Andam (tv. for Mission Østs medarbejder Bilqis i brunt) ikke  
mister høns og kyllinger på grund af for lidt viden om pleje og foder.
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En sen aften i efteråret gik 
en kvinde ubemærket hen til 
et hindutempel i en landsby 
i Nepals lavland, lagde den 
pige, hun havde i armene, på 
jorden, og forlod stedet.

Da en landsbyboer pas-
serede templet på vej hjem 

fra marken, hørte han en 
klappende lyd og gik hen for 
at se efter. Der fandt han en 
lille pige – hendes fysiske og 
mentale handicap var tydelige 
– der sad alene oven på en 
lille stak halm og klappede 
hænderne sammen. Hun så 
ud til at være tre eller fire år 

gammel. Han blev overrasket 
over at se hende sidde der og 
tilkaldte nogle af de andre i 
landsbyen.

En time efter dukkede det 
lokale politi op og begyndte 
at undersøge sagen. De 
kunne ikke finde hendes 

Da Dinas familie efterlod hende på 
gaden, tog børnehjemmet hende ind
Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

Dina har fået en ny mor i børnehjemmets daglige leder, Beena. Foto: Filip Buff Pedersen
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forældre. Politiet sørgede for 
husly til pigen natten over 
og tog den følgende dag 
kontakt til medierne i deres 
eftersøgning. De afhørte 
landsbyboere, men lige meget 
hvad var der intet spor efter 
pigens familie eller, hvor hun 
boede.

Efterladt, hjemløs og nu 
også forældreløs besluttede 
de offentlige myndigheder 
at overlade den lille pige til 
”Eternity Orphan Home”, 
det børnehjem som Mission 
Øst samarbejder med i Nepal. 
Beena, børnehjemmets 
”mor”, tog imod pigen, der 
har fået navnet Dina. Dina 

kunne ikke tale og virkede 
bange for andre mennesker, 
da hun ankom til børnehjem-
met. Hun kunne knap nok 
selv holde sit hoved oppe, og 
derfor hang det for det meste 
bare. Hun var beskidt, og hun 
savlede. Dina var så hjælpe-
løs, som et barn overhovedet 
kan være.

Som en ny lillesøster
Kort tid efter, at Dina var an-
kommet til ”Eternity Orphan 
Home”, fik børnehjemmet 
besøg af Filip Buff Pedersen 
fra Mission Østs kontor i 
Danmark:
”Dina samlede hænderne, så 
godt hun nu kunne og hilste 

på mig med et ”Namaste”, et 
af de få ord, hun havde lært at 
sige. Hun smilede og så glad 
ud. Når hun havde noget at 
støtte sig til, kunne hun endda 
holde sig oprejst. Det var slet 
ikke den samme pige, som var 
blevet beskrevet 
for mig, da 
børnehjemmet 
først tog hende 
til sig,” fortæller 
han.

Dina kræver 
mere pleje 
end de andre 
børn. Når hun skal vaskes, og 
når hun skal spise, har hun 
nødvendigvis brug for mere 

Hun smilede og så glad ud (…) 
Det var slet ikke den samme pige, 
som var blevet beskrevet for mig, 
da børnehjemmet først tog hende 
til sig.

Når lektierne er ordnet, 
er det tid til leg.
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hjælp end andre børn på 
hendes alder. Men hjemmets 
ansatte gør deres bedste for at 
give hende den nødvendige 
pleje.
”De andre børn har allerede 
taget hende til sig som en ny 
lillesøster,” siger Filip Buff 
Pedersen.
”De hjælper hende, når de 

kan og er meget kærlige over 
for hende. Hun har måske 
ikke den samme mulighed 
for uddannelse som de andre 
på grund af hendes mentale 
og fysiske handicap. Men 
jeg er ikke i tvivl om, at hun 
kan få en lys fremtid med al 
den kærlighed, der nu findes 
omkring hende.” 

”Eternity Orphan Home” 
blev oprettet i 2001 og 
huser i dag 39 forældreløse 
piger og drenge i Nepals 
lavland.

Dina har fået 38 nye søskende på børnehjemmet. Foto: Filip Buff Pedersen
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For cirka et år siden for-
talte vi historien om mæn-
dene i Nepals bjerge, der var 
tvunget til at forlade deres 
familier i længere perioder 
for at søge arbejde i Indien 
og andre lande. Har hjælpen 
forandret deres liv siden da?

Padam og Khadka vurderede 
selv, at hvis der kom mere 
vand til deres udtørrede ris-

marker, ville de høste mere, 
end de gjorde i forvejen. De 
havde ret. Vandingskanalen, 
som vi omtalte i februar 
sidste år, har nu været færdig 
i et stykke tid, og mændene i 
deres landsby fortæller, at  
udbyttet indtil videre er halv-
anden gang så stort som før!

Der er dog stadig ikke helt 
mad nok til at brødføde 

familierne året rundt, så de 
fleste mænd rejser stadig væk 
i halve og hele år ad gangen 
for at tjene til overlevelsen i 
de barske bjerge. Derfor har 
Mission Øst sammen med 
vores lokale partnerorgani-
sation nu introduceret nye 
afgrøder såsom grøntsager og 
hvedesorter, der er specielt 
velegnet til dyrkning i 
bjergene. I landsbyerne er 
der blevet uddelt plastic til at 
bygge drivhuse af, og flere er 
godt i gang med at dyrke for 
eksempel spinat, som ellers 
ikke er udbredt i bjergene. I 
Khadkas og Padams landsby 

Har din hjælp til Nepal nyttet?
Tekst og foto: Tania 
Maria Lüders Rusbjerg, 
journalist i Mission Øst

Til venstre:  Man Bahadur Damai (i front) høster 
her majs. Han er en af de mænd, der må forlade 
sin kone og børn for at søge arbejde i udlandet. 
Herunder: Padam

13



håber de, at det vil gøre en 
stor forskel allerede fra den 
kommende sæson.

Den bedste vej ud  
af fattigdom
Et større høstudbytte er 
bjergfamiliernes bedste 
kriseberedskab i en tid, hvor 
priserne på fødevarer stiger 
og stiger. Når risene stiger 
i pris, kan mændene ikke 
købe så meget med hjem, 
som de plejer, for den løn de 
tjener i udlandet. 

Men deres egen produktion 
af mad er ikke påvirket af 
inflationen, da den ikke er 
afhængig af verden udenfor. 

Såsæden producerer de selv, 
og de skal ikke tænke på 
prisstigninger på maskiner 
eller andre hjælpemidler.
Den bedste hjælp, vi kan give 
dem, er derfor den, der gør 
dem i stand til selv at dyrke 
mad nok til at overleve.

Har du lyst til at læse eller 
genlæse historierne om 
Padam og de andre land-
mænd, kan du besøge 
Mission Østs hjemmeside, 
www.miseast.org, og klikke 
på ‘Publikationer’, hvor du 
finder vores bladarkiv. 

Khadka, landmand i Nepals bjerge
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I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til  
at hjælpe fattige. Du kan  
støtte Mission Østs hjælpe-
arbejde på flere måder.

Brug netbank
Hvis du har netbank på din 
computer, er det eneste, du skal 
have ved hånden, disse numre:
Vores registreringsnummer er  
31 70 og vores kontonummer er 
31 73 08 90 07.

Du kan også give en gave  
til Mission Øst på 
www.miseast.org

Brug girokort
Du kan også støtte Mission Øst 
ved at give en gave på girokortet 
på bagsiden af bladet.

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.

15.000 kroners reglen
Hvis du giver en almindelig pen-
gegave til Mission Øst, kan du 
trække pengene fra i skat, hvis 
du giver 500 kroner eller mere 
på årsbasis. De første 499 kroner 
giver desværre ikke mulighed 
for fradrag. Hvis du bruger 
denne regel, kan du maksimalt 
fratrække 14.500 kroner.

Sådan støtter du Mission Øst

Søndag den 9. maj kl. 12.00 
holder Mission Øst årsmøde i 
Karlslunde Strandkirke, hvor 
generalsekretær Kim Hartzner 
blandt andet vil fortælle om sin 
personlige oplevelse af arbejdet 
i Nepal, som han netop har 
besøgt.
Kom og hør om udvidelsen 
i Afghanistan samt nyt fra 
Armenien, Tadsjikistan og 
Rumænien.

Hvis du overvejer at hjælpe 
Mission Øst som frivillig, er her 
også en god chance for at stille 
spørgsmål og få mere at vide 
om de opgaver, vi mangler en 
hjælpende hånd til.

Alle er velkomne.

Arv og testamente
For mange mennesker 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 i morgen.

Ring til Mission Øst, hvis du 
ønsker mere vejledning i dette.

Den 17.-24. september får 
du muligheden for at opleve 
Armenien og Mission Østs 
arbejde med egne øjne. Den 
tidligere kommunistiske 
republik er med sin barske 
fortid (krig, folkedrab, 
hungersnød, jordskælv) 
fyldt med lærerig historie og 
adskillige kulturskatte, som 
alene er et besøg værd. Rejsen 
byder også på oplevelser 

hos nogle af de skoler og 
centre, som Mission Øst 
samarbejder med for at sikre 
et værdigt liv til børn med 
handicap. Mission Østs stifter 
og tidligere generalsekretær 
René Hartzner er rejseleder 
igen i år. Kontakt 
rejsearrangøren Unitas Rejser 
på tlf. 87 231 240 eller se 
www.unitasrejser.dk for mere 
information.

 Tak
Siden jordskælvet ramte Haiti den 12. januar 
har Mission Østs samarbejdspartnere i  
Integral Alliance været i stand til at ud-
dele flere hundrede tusinde måltider mad. 
Lægehold arbejder stadig i døgndrift, imens 
livsnødvendige forsyninger af medicin til de 
næste måneders indsats flyves ind. Tak for 
støtten til dette vigtige arbejde.
Læs mere på www.miseast.dk

Foto: W
orld Relief/Integral A

lliance

Vil du med til Armenien?

Årsmøde i Mission Øst
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Udover at være det fattigste 
land i Centralasien, rammes 
Tadsjikistan også af adskil-
lige naturkatastrofer hvert 
år. Befolkningen har brug for 
hjælp til at bygge sikre huse 

og til at skabe en indkomst, 
der kan bane vej for deres 
overlevelse.

Hjælp Tadsjikistan til at hjælpe 
sig selv. Støt Mission Øst i dag.

Udfyld kuponen og send den 

i en lukket kuvert til:
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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

Hårdt brug for sikkerhed


