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Armenien – Første erhvervs
uddannelser nogensinde til  
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mon kvinderne og hønsene?
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Nepal 
– Kort over ’ulovlig’ afføring redder liv
Børn spiller en utrolig stor rolle i kampen for overlevelse i Nepals barske 
bjerge. Det lærte Kim Hartzner på sin første rejse til et af de fattigste lande i 
Asien som generalsekretær for Mission Øst.

Tadsjikistan
– Den dag lo Mission 
Østs medarbejder af 
glæde
”Til at begynde med var jeg 
skeptisk,” siger Mahbuba 
Rasulova fra Mission Øst 
i Tadsjikistan, der fik til 
opgave at overrække den 
næsten døve Sudoba 
hendes første høreapparat.

Armenien 
– Første erhvervsuddannelser 
nogensinde gør unge med handi
cap til gartnere og tæppevævere
I den tidligere sovjetrepublik Armenien, 
hvor handicap i årtier har været et tabu og 
forbundet med skam, er udviklingshæm
mede langt om længe på vej ud på arbejds
markedet. To skoler har slået dørene op for 
landets første erhvervsrettede uddannelser 
til unge med handicap.

Armenien 
– Anna var alene med sin  
hemmelighed i otte år
I otte år vågnede Anna hver eneste 
morgen med skældsord mod sin 
afdøde mand, der smittede hende 
med hiv. ”Jeg var så fyldt med had,” 
fortæller hun.

Afghanistan
– Findes der virkelig mennesker,  
der vil hjælpe os?
De tre afghanske kvinder, vi fortalte om i sidste blad, 
har ikke kun fået høns til at hjælpe sig ud af fat
tigdom. De har fået vished om, at der et andet sted i 
verden er mennesker, der bekymrer sig om dem.
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Jeg kom gående ad stierne i 
Nepals utæmmede bjerge, da 
jeg pludselig hørte trom
meslag og hænders klappen. 
Foran mig, ved indgangen 
til en landsby, så jeg børn og 
voksne stå på rad og række 
for at tage imod. Der blev jeg 
slået omkuld!

Den enorme taknemmelighed, 
jeg mødte i Nepals bjerglands-
byer for nylig, var fuldstændig 
overvældende for mig. De 
mennesker, der smilede til mig 
med deres slidte og snavsede 
ansigter, ejer ingenting og har 
intet at tilbyde for den hjælp, de 
modtager. Intet andet end deres 
dybfølte tak, som de til gengæld 
deler rundhåndet ud af, og som 
formåede at vælte mig bagover.

Børnene havde i anledning af 
mit besøg plukket små grene, 
som de med glæde placerede 
bag mine ører, og forældrenes 
taknemmelige ord og blikke 
mindede mig om, hvorfor vi 
for få år tilbage valgte at udvide 
arbejdet i Nepal til bjergom-
råderne, der både er ekstremt 
svært tilgængelige og en kæmpe 
udfordring at arbejde i. 

Der er brug for os. Da Mission 
Øst og vores lokale partner tog 
det første spadestik til blandt 
andet brønde og mark-van-
dingssystemer, havde FN netop 
erklæret området for at være i en 
akut nødsituation. I dag, cirka to 

år efter, har tusinder fået hjælp 
til at hjælpe sig selv. Og jeg fik 
glæden af at lytte til forældre og 
søskende, der ikke længere skal 
begrave familiens små medlem-
mer, fordi de mangler noget 
så basalt som rent vand. Vores 
fælles hjælp bliver ikke mere 
håndgribelig end det.

Men Mission Øst kan gøre så 
meget mere med den ekspertise, 
vi nu besidder. Lige nu har børn 
med handicap desperat brug for 

Slået omkuld i Nepals bjerge

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

vores hjælp. Jeg takker dig, at 
du også vil være med til at gøre 
en forskel for dem.
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Børn spiller en utrolig stor 
rolle i kampen for overlevelse 
i Nepals barske bjerge. Det 
lærte Kim Hartzner på sin 
første rejse til et af de fattigste 
lande i Asien som general
sekretær for Mission Øst:

I en landsby højt oppe 
i bjergene, milevidt fra 
resten af verden, mødte 
jeg 13-årige Ramsi Lapal. 

Ramsi Lapal er leder i en af 
de børneklubber, Mission 
Øst og vores lokale partner, 
Kirdarc, tog initiativ til sid-
ste år, og da hun begyndte at 
fortælle historien om hendes 
og de andre børns jagt på 
’ulovlig’ afføring, blev jeg 
mildest talt mere og mere 
overrasket, efterhånden som 
hendes fortælling foldede 
sig ud. 

I Danmark kan de færreste 
børn snakke om ”pølser” 
uden at fnise og synes, det er 
sjovt. Men i Nepal mødte jeg 
børn, der talte om afføring 
med gravalvorlige miner. De 
har oplevet deres venner og 
søskende dø af sygdomme, 
der stammer fra dårlig hygi-
ejne. Og indtil for nylig anede 
de ikke, at deres toiletbesøg 
midt på de åbne stier og nær 
de kilder, hvor de henter 
vand til husholdningen, 
var med til at tage liv. Men 
takket være børnenes særlige 
’aktion’ ved hele landsbyen 
nu besked.

”Er det dig?”
Børneklubberne i Nepals 
bjerge er ikke, som vi kender 
dem fra Danmark. Her bliver 
hverken spillet computer, 
lavet papmaché eller leget 
med biler og dukker. Nej, 
her er et af kodeordene i 
stedet hygiejne-undervisning. 
Mission Østs lokale partner 
lagde sidste år ud med at 
fortælle børnene om god 
hygiejne: At de skal huske at 
vaske deres hænder, inden de 
spiser, at de ikke må drikke 
af det samme beskidte vand 
som dyrene – og at de skal 
bruge de nye latriner i stedet 
for at besørge på stierne!

Derefter gik børnene hjem 
til deres forældre og gav 
budskabet videre til resten af 
landsbyen. Men ikke alle for-

Kort over ’ulovlig’ afføring redder liv

Ingen adgang til 
rent vand dræber 
hvert år adskillige 

børn i Nepals bjerge. 
Mission Øst og vores 

lokale partner har 
blandt andet sørget 

for vandposte, og 
siden opførelsen 

sidste sommer 
har ikke et eneste 
barn mistet livet i 

de landsbyer, Kim 
Hartzner besøgte.

Af Kim Hartzner, 
generalsekretær i 
Mission Øst
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stod, at det var et spørgsmål 
om liv og død, og afføring 
kunne stadig findes lige uden 
for lerhusene. Ramsi Lapal 
fortalte mig, hvordan de i 
børneklubben derfor havde 
lavet et kort over landsbyen, 
og så var de ellers gået på 
jagt. Hver gang børnene 
fandt efterladenskaber fra 
et menneske, placerede de 
et flag på stedet og spurgte 
sig med uskyldig alvor om 
i landsbyen: Er det dig? 
Eller er det dig?, indtil de 
fandt ejermanden. Dernæst 
blev kortet forsynet med en 
markering samt navnet på 
vedkommende og hængt til 
offentligt skue.

Ny adfærd
I Danmark vil vi nok finde 
metoden en anelse radikal og 
besynderlig. Men vi bor heller 

ikke i en landsby, der hvert år 
skal begrave op til ti procent 
af alle børn under fem år på 
grund af noget så simpelt 
som dårlig hygiejne. Børnene 
i bjergene gik virkelig højt op 

i den opgave, de var blevet 
betroet. De vidste nemlig, 
hvad de havde at tabe, hvis de 
ikke tog den alvorligt.

Udfaldet blev, at hele lands-
byen nu har ændret adfærd, 
og de voksne 
bifalder børne-
nes indsats. De 
er så stolte. Af 
og til finder de 
stadig afføring 
på stierne, men 
efter en grundig 
undersøgelse 
viser det sig altid 
at tilhøre en, der er på besøg 
fra nabolandsbyen.

Og ikke ét barn har siden 
mistet livet. Det vil jeg aldrig 
glemme.

Af og til finder de stadig afføring 
på stierne, men efter en grundig 
undersøgelse viser det sig altid 
at tilhøre en, der er på besøg fra 
nabolandsbyen.

De børn og voksne, der tog imod os ude i landsbyerne, strålede af glæde. 
Overalt fik vi blomster om halsen og små blade bag ørerne og blev malet 
med farve i ansigtet som et tegn på deres overvældende taknemmelighed 
for hjælpen.

Hvert år dør cirka 1,5 
mio. børn verden over 
af noget så simpelt 
som diarré på grund af 
f.eks. dårlig hygiejne. 
De internationale 2015 
mål vil mindske 
dødeligheden blandt 
børn under fem år med 
to tredjedele inden for 
de næste fem år.
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I Armenien, hvor handicap 
i årtier har været forbundet 
med skam og tabu, er ud
viklingshæmmede langt om 
længe på vej ud på arbejds
markedet. To skoler har slået 
dørene op for landets første 
erhvervsrettede uddannelser 
til unge med handicap.

26-årige Mesrop har svært 
ved at holde på en skovl. 
Vandkanden er heller ikke 

helt nem at håndtere, og 
riven volder ham også en 
del besvær. Når klassen får 
undervisning i at grave eller 
så blomsterfrø ude i skolens 
have, kæmper han lidt mere 
end sine kammerater, der 
også er udviklingshæm-
mede. Men Mesrop vil være 
gartner. Og i efteråret fik han 
muligheden for at uddanne 
sig, da to skoler i Armeniens 
hovedstad, med hjælp fra 

Mission Øst, slog dørene op 
for landets første erhvervsret-
tede uddannelser for unge 
med fysiske eller mentale 
handicaps.

Uddannelserne er en revo-
lution på handicapområdet i 
den tidligere sovjetrepublik, 
hvor det i årtier har været 
et enormt tabu at leve med 
for eksempel muskelsvind, 
spastiske lammelser, autis-
me med mere. Situationen i 
landet er så alvorlig, at der 
i dag stadig findes forældre, 
der føler sig tvunget til at 
skjule deres børn med han-
dicap derhjemme i skam, 
fordi samfundet fortæller 
dem, at de er ”forkerte”.

Arbejdsgiverne er positive
Mesrop, der med sine fysiske 
udfordringer insisterer på at 
gennemføre den tre år lange 
uddannelse uden særbehand-
ling, er én blandt 52 elever, 
der dette skoleår har valgt 
mellem gartnerfaget eller en 
fremtid som tæppevæver.
”De to fag er nøje udvalgt 
efter en undersøgelse hos 
blandt andre arbejdsgi-
verne,” fortæller Susanna 
Tadevosyan, præsident for 
Mission Østs partnerorganisa-
tion, Bridge of Hope.

”Inden for gartnerfaget 
oplevede vi, at arbejds giverne 
er positive over for at ansætte 
folk med handicap, så længe 

Første erhvervsuddannelser nogensinde gør unge   med handicap til gartnere og tæppevævere
Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

Tæppevævning er et stolt gammelt hverv i Armenien og nøje udvalgt som et af de fag, hvor unge 
med handicap har størst mulighed for at finde arbejde, når de er færdige med uddannelsen. 
Foto: Hayrapet Hovesepyan

Revolution i Armenien:
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Første erhvervsuddannelser nogensinde gør unge   med handicap til gartnere og tæppevævere
de udfører opgaverne tilfreds-
stillende. Samtidig er der en 
efterspørgsel efter gartnere i 
for eksempel offentlige par-
ker, fordi uddannede gartnere 
uden handicap foretrækker 
at arbejde inden for mere 
avancerede områder,” siger 
Susanna Tadevosyan.

Ny lov på lang sigt
Mission Øst har planer 
om at støtte udvidelsen 
af de nye faguddannelser 
til yderligere fire skoler i 
en anden armensk region, 

Tavush. Generalsekretær Kim 
Hartzner siger:
"Med fuld opbakning vil de 
første af yderligere 500 unge 
mennesker med et handicap 
allerede i efteråret 2010 få 
chancen for at blive dygtige 
til et håndværk, så de en dag 
kan forsørge sig selv.”

Danmark indførte i 2007 ’Lov 
om ungdomsuddannelse for 
unge med særlige behov’, 
og cirka 2.000 unge med et 
mentalt eller fysisk handicap 
er i dag ved at uddanne sig. 

Kim Hartzner drømmer om et 
tiltag som dette:
”På længere sigt håber jeg, 
at vi kan få indført en ny 
lov i Armenien, der, selvom 
landet stadig er langt bagefter 
i forhold til andre europæiske 
lande, gør det til et krav som 
i Danmark at tilbyde alle en 
erhvervsuddannelse.”

Som spæd faldt David ud af 
sengen. Det har haft store 
konsekvenser for ham, men 
han nægter også at tabe sit 
liv på gulvet.

”Jeg fik ingen hjælp,” fortæl-
ler David om sit uheld som 
barn. Han er i dag 30 år og 
har svært ved at bruge sine 
ben på grund af manglende 
lægehjælp dengang. Hans 
historie er langt fra ene-
stående i Armenien, hvor 
Mission Øst i de seneste år 
har fundet hundredvis af 

børn med handicap, der nu 
får behandling – mange for 
første gang i deres liv.

David kommer aldrig til at gå 
almindeligt eller ubesværet. 
Men han lader sig ikke 
stoppe af den grund. I efteråret 
begyndte han på en helt ny 
uddannelse, der fra dette skole - 
år giver unge med handicap 
en chance for at komme ud 
på arbejdsmarkedet. 

David vil være tæppevæver. 
Han har en drøm om at åbne 

sin egen butik en dag. Men er 
det realistisk? Han nikker og 
smiler meget overbevisende:
”Ja, alt kan lade sig gøre. Jeg 
kan gøre alt,” siger han.

”Jeg kan alt”

David og de andre i hans klasse starter med at lære de helt 
basale væveteknikker. Her forsøger de sig i første omgang 

med at væve bogmærker. Foto: Tania Maria Lüders Rusbjerg

Revolution i Armenien:

I 2005 fik Armenien en ny national lov, der giver 
børn med handicap samme ret til skolegang som 
alle andre børn. Loven blev vedtaget med hjælp 
fra Mission Øst og har banet vejen for de to nye 
erhvervsuddannelser.
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I september 2000 kommer 
Anna for tidligt til hospitalet, 
den dag hun har aftalt med 
sin mand at besøge ham. Hun 
standser ved døråbningen 
til hans stue, da hun hører 
lægen tale med ham om aids. 
Men hvorfor gør lægen det? 
Hendes mand har da kræft, 
har han ikke?

”Jeg overhørte lægen sige 
til min mand, at han havde 

hiv, og at han 
skulle fortælle 
mig det straks, 
så jeg også 
kunne lade mig 
teste,” fortæller 
32-årige Anna, 
der skyndte sig 
ud af hospitalet, 

inden lægen og hendes mand 
fik øje på hende.
“I det øjeblik faldt verden 
sammen over mig. Jeg var 
chokeret. Jeg bare gik og 
gik… uden at vide, hvor jeg 
gik hen.”

Da klokken nærmede sig den 
tid, hun havde aftalt med sin 
mand, vendte hun tilbage til 
hospitalet.
”Hvad siger lægen?” spurgte 
hun ham. Men ikke et ord 
om hiv eller aids kom over 
hans læber.
Da fortalte Anna, hvad hun 
havde overhørt tidligere, og 
han brød sammen.

”Han græd. Sagde, at han 
ikke vidste det før nu. Troede, 

Anna var alene med sin 
hemmelighed i otte år

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

Jeg fortalte min mand, at jeg 
tænkte på abort. Jeg troede 
ikke, at der var nogen som helst 
mulighed for, at barnet ikke ville 
være smittet.

at han måske var blevet 
smittet, da han arbejdede i 
Rusland. Bønfaldt mig om 
at blive sammen med ham,” 
fortæller Anna og fortsætter:
”På det tidspunkt var jeg 
gravid i tredje måned.”

Otte år med hemmelighed
”Jeg fortalte min mand, at 
jeg tænkte på abort. Jeg 
troede ikke, at der var nogen 
som helst mulighed for, 
at barnet ikke ville være 
smittet, så jeg ventede ikke 
engang, til jeg selv var blevet 
testet. Han sagde bare, at det 
var mit valg.”
En uge efter episoden på 
hospitalet fik hun sit eget 
prøvesvar. Hun var smittet 
med hiv.

Anna har ikke fortalt sin 
familie og venner, at hun 
er hivsmittet. Derfor har 
hun ønsket ikke at blive 
fotograferet eller, at vi 
bruger hendes rigtige 
navn. For at bryde med 
tabuet, er der brug for 
oplysning og pjecer, der 
blandt andet forklarer, 
hvordan hiv smitter og 
ikke smitter.
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”Jeg overvejede at tage 
mit eget liv,” fortæller hun 
i dag, da hun sidder på 
aids-centret i hovedstaden 
Yerevan. Centret er symbolsk 
placeret på en sidevej til en 
sidevej, bag buske og træer, i 
udkanten af byen. Skammen, 

der følger 
med smitten 
i et land som 
Armenien, får 
mange til at 
fortie sand-
heden, selv 
over for deres 
nærmeste. 

”Jeg levede alene med hem-
meligheden i otte år,” fortæl-
ler Anna, der mistede sin 
mand kort tid efter besøget 
på hospitalet. 

Som en nål til en ballon
”I otte år vågnede jeg hver 
morgen med skældsord mod 
ham. Hver eneste morgen i 
otte år. Jeg kunne finde på 
at tale til hans billede for 
derefter at brænde det. Jeg var 
så fyldt med had. Han døde, 
inden jeg nåede at fortælle 
ham, at han havde ødelagt 
mit liv.”
Anna kæmpede en indre 
kamp mod sin mand, der 
havde efterladt hende med så 
mange ubesvarede spørgsmål, 
og mod en Gud, som hun 
bebrejdede at have givet 
hende dette liv.
”Kun mit barn holdt mig i 
live dengang. Uden hende var 
jeg her nok ikke i dag.”

I 2009 fik Anna kontakt til 
aids-centret. I starten kom 
hun kun for at hente sin 
medicin for derefter at skynde 
sig væk, når det var ordnet. 
Men hun manglede arbejde 
og en indkomst, og da hun 
blev tilbudt et job på centret, 
sagde hun ja tak og begyndte 
langsomt at møde mennesker, 
først en psykolog og siden 
andre hiv-smittede.
”Det var som en nål til en 
ballon,” husker hun.
”I alle de år havde jeg troet, 
at der ikke var nogen, der 
kunne hjælpe mig.”

Det første stykke tid øn-
skede hun ikke at afsløre sin 
hemmelighed. Selv over for 
andre hiv-smittede ville hun 
kun være en, der var ansat på 
centret. Men sandheden og 
fællesskabet med andre smit-
tede har siden fået hende til 
at slippe sit had og acceptere 
sit liv.

”I dag er jeg ikke vred mere. 
Nu skinner solen om mor-
genen, fuglene synger, og jeg 
føler taknemmelighed, når 
jeg ser min datter vågne, og 
jeg bliver mindet om, at hun 
ikke er smittet” smiler Anna.

I otte år vågnede jeg hver morgen 
med skældsord mod ham. Jeg var 
så fyldt med had.

Aidsepidemi skal 
tales ihjel

Når en kvinde, der er smit
tet med hiv, bliver gravid, 
er der 75 procents chance 
for, at barnet ikke kommer 
til at bære virusset, hvis 
kvinden får behandling. 
Men viden om hiv og aids, 
hvordan det smitter (og 
hvordan det ikke smitter), 
behandlingsmuligheder 
med mere, er ikke udbredt 
i Armenien og skaber 
derfor unødvendig frygt. 
Samtidig er sygdommen et 
kæmpe tabu og forbundet 
med så stor skam, at den 
epidemi, der lige nu er på 
vej fra Rusland og Ukraine, 
får lov at sprede sig i 
stilhed.
Til og med år 2015 skal 
Mission Øst forvalte 
økonomisk støtte til 
bekæmpelse af hiv og 
aids i Armenien for en af 
verdens største fonde, The 
Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria. 
Støtten fordeles blandt 
andet til støttegrupper, 
hvor hivsmittede som 
Anna får lysten til livet igen.

Vidste du,
at bekæmpelse af hiv 
og aids er mål nr. 6 i de 
internationale 2015 mål 
for en bedre verden?

9



a F G H a N i S T a N

De tre afghanske kvinder, vi 
fortalte om i sidste blad, har 
ikke kun fået høns til at hjælpe 
sig ud af fattigdom. De har fået 
vished om, at der et andet sted 
i verden er mennesker, der 
bekymrer sig om dem.

”Den dag, vores landsbyleder 
fortalte mig, at jeg var 
udvalgt af en organisation fra 
udlandet til at modtage høns, 
troede jeg ikke de ord, der 
kom ud af hans mund. Det 
er slet ikke normalt at hjælpe 
kvinder i vores samfund,” 
siger 40-årige Gul Andam og 
fortsætter:
”Men snart gik hans ord i 
opfyldelse.”
200 kvinder i Afghanistans 
Takhar-provins har for nogle 
måneder siden fået undervis-
ning i at holde høns og bygge 
velegnede hønsehuse, og for 

nylig ankom hønsene endelig. 
”Dagen efter, jeg fik de 13 
høner, fandt jeg syv æg i 
hønsehuset,” fortæller en glad 

Gul Andam, der i det øjeblik 
fik troen på, at fjerkræene 
kan hjælpe hende og familien 
i deres fattige tilværelse.

Tjener sine egne penge
45-årige Bibi Gul har det på 
samme måde:
”Når jeg kigger på mine høns 
fra Mission Øst, går det op 
for mig, at der er 
mennesker i den 
her verden, der 
virkelig ønsker at 
hjælpe mig midt 
i min fattigdom,” 
siger Bibi Gul, 
der har set flere positive 
forandringer i sit liv i det korte 
stykke tid, hun har haft høns. 

Findes der virkelig  
mennesker, der vil hjælpe os?

Det er slet ikke normalt at hjælpe 
kvinder i vores samfund.

Æg og kød er vigtige kilder til nødvendig protein. Men Gul Andam og hendes familie har næsten 
ikke råd til kød, og derfor er hønseholdet ikke kun vigtigt for deres indtjening, det gør også en 
betydelig forskel for deres sundhed. 

Hønsene ankommer til landsbyen. Det nye liv kan begynde for kvinderne.
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”Jeg troede ikke, at noget 
så godt kunne ske for mig,” 
siger 26årige Gulzar, da hun 
modtog 13 høner af Mission 
Øst. ”I starten frygtede jeg for 
den dag, de ville blive taget 
fra mig igen.”

”Jeg havde svært ved at tro, at 
der fandtes mennesker som 
ville hjælpe os,” siger Gulzar, 
der blev bekymret, da Mission 
Østs medarbejder kom forbi for 
at spørge, hvordan det gik med 
hendes hønsehold.

”Da han begyndte at tælle 
æggene, troede jeg, at han ville 

tage mine høns fra mig og kræve 
yderligere betaling for den 
hjælp, jeg havde fået. Men han 
forklarede mig om projektet og 
om mine rettigheder: Hønsene 
er mine, og æggene kan 
jeg bruge, som jeg vil. Han 
forsikrede mig, at ingen vil 
komme og gøre krav på nogen 
af delene. Da jeg hørte det, blev 
jeg så glad. Jeg fik lyst til at åbne 
mit hjerte for ham og fortælle, 
hvad projektet har gjort for mig. 
Indtil videre har jeg solgt 350 
æg på det lokale marked og kan 
nu hjælpe min mand med at 
forsørge vores otte børn. I dag 
har jeg mulighed for at tilberede 
rigtig morgenmad til dem!” 

”Da han begyndte at tælle æg, troede jeg, 
han ville tage hønsene fra mig”

Gulzars mand har svært ved at 
mætte deres børn med den smule 
hvede og ris, han er i stand til at høste. 
Hønseholdet har givet familien håb.

Når jeg kigger på mine høns fra 
Mission Øst, går det op for mig, 
at der er mennesker i den her 
verden, der virkelig ønsker at 
hjælpe mig midt i min fattigdom.

”Før plejede jeg at spørge 
min mand, om jeg måtte få 

10 afghani 
(cirka en 
krone), så 
jeg kunne 
købe nål og 
sytråd. Men 
nu tjener jeg 
mine egne 
penge ved at 
sælge de æg, 
som hønsene 

lægger. Indtil videre har jeg 
solgt 240 æg,” siger en stolt 
Bibi Gul.

Tilbage hos Gul Andam 
fortæller hun, at hun har 
solgt 400 æg og har blandt 
andet købt ris, olie og en ny, 
tiltrængt dør til huset.

”Jeg er så glad for, at jeg nu 
kan sørge for mine børn med 
min egen indkomst,” siger 
Bibi Gul. Hun håber, at der 
kommer flere af den slags 
projekter, så de andre kvinder 
i hendes landsby også kan 
tjene deres egne penge. 
Gul Andam tilføjer: ”Når jeg 
har fået lidt mere erfaring 

med hønsehold, kunne jeg 
godt tænke mig at undervise 
andre i det, jeg har lært.”

I sidste blad fortalte kvin
derne, hvordan de før var 
mislykkedes med at holde 
høns, fordi de ikke vidste nok 
om blandt andet foder og 
daglig pleje. Indtil videre har 
de kun haft postive oplevel
ser. Læs mere i næste blad 
og følg med i, om deres store 
ønske går i opfyldelse: At 
få råd til at sende børnene i 
skole.
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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 takFor 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 handicapTekst 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. 

4
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Sudoba 
vænner sig 
lige nu til 
et liv med 
lyd.

Sudoba elsker at danse, og i dag kan hun også høre rytmen i musikken 
i stedet for kun at efterligne de andres bevægelser. Her danser hun for 
de andre på det center, som Mission Øst har etableret for børn med 
handicap.

Når det regner på kvinder i Tadsjikistan, drypper det på børn med handicap! Da 
50 kvinder sidste år fik hjælp til at arbejde sig selv ud af fattigdom, viste de deres 
taknemmelighed ved at oprette en fond, der deler kørestole, høreapparater og 
andre hjælpemidler ud til børn  i fattige landsbyer. Mød her to af de lykkelige børn 
og læs mere om fonden i bladet fra marts, der kan findes på www.miseast.org under 
’publikationer’.

Den dag Mission Østs  
medarbejder lo af bar glæde
”Til at begynde med var jeg 
skeptisk,” siger Mahbuba 
Rasulova fra Mission Øst 
i Tadsjikistan, der fik til 
opgave at overrække den 
næsten døve Sudoba hendes 
første høreapparat.

”Jeg var ikke sikker på, at 
høreapparatet ville virke 
på Sudoba, og jeg ønskede 
heller ikke at indgyde falsk 
håb hos hendes mor. Så det 
var med spændt forventning, 
at vi gav den lille pige med 
hørehandicap apparatet på. 
Hendes mor spurgte hende, 
om hun kunne høre, og 
Sudoba nikkede med et smil. 
Men Sudoba er vant til at 

mundaflæse, så vi ville 
teste, om hun virkelig 
kunne høre. 
Sudoba har aldrig 
før hørt musik, men 
hun er god til at 

danse. Hun efterligner 
blot andre, der kan 

høre de tadsjikiske 

rytmer. I stedet for tadsjikisk 
musik satte vi udenlandsk 
musik på, og Sudoba 
stoppede op for at lytte et 
øjeblik. Så var det som om, 
hun opdagede, at hendes 
bevægelser ikke passede til de 
nye rytmer. Hun begyndte at 

danse, men denne gang med 
helt andre bevægelser end før. 
Lige der gik det op for mig, at 
høreapparatet virkede – hun 
kunne pludselig høre musik-
ken! – og jeg kunne ikke lade 
være med at le højt af bar 
glæde.”
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Manuchehr er 12 år og har fået briller gennem den fond, som kvinder, der tidligere har fået hjælp af Mission Øst, har oprettet. ”Nu kan 
jeg bedre læse lektier, så jeg kan blive sanger, når jeg bliver stor!” siger den sprælske lille fyr, der her spiller klaver på en gammel kuffert, 
mens hans gode ven trommer til.

Manuchehr går i 5. klasse og får nu topkarakterer i skolen. Han fortæller, at han meget 
bedre kan skrive og læse bøger, når han har de nye briller på. 

Manuchehr har haft ét par briller tidligere i sit 
liv. Men de gik i stykker, og med fem børn der 
skal have mad, har det været umuligt for hans 
forældre at få råd til et par nye.
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Indsatsen for at hjælpe ofrene 
for jordskælvet i Haiti er gået 
ind i sin anden fase. Mission 
Østs partnere i Integral 
Alliance har siden midten af 
januar blandt andet uddelt 
telte samt flere hundredtu-
sinde måltider mad og liter 
vand og sørger nu derudover 
blandt andet for medicin 
til behandling af malaria og 
andre sygdomstilfælde, som 
vil forøges i den kommende 
regnsæson. Lige så vigtige er 

de adskillige projekter, der 
skal forbedre den generelle 
sundhed og adgang til livs-
nødvendigt vand og sanitære 
forhold på længere sigt. Der 
er stadig et stort behov for 
hjælp, og vores partnere i 
Integral Alliance fortsætter 
arbejdet.

Tak til alle jer, der vælger at 
hjælpe Haiti gennem Mission 
Øst.

Der er endnu få pladser, hvis 
du vil med til Armenien den 
17.24. september.

For en snes danskere blev 
deres første møde med den 
tidligere sovjetrepublik 
til en fantastisk oplevelse 
fyldt med imponerende 
kirker, lærerig historie, 
traditionel armensk mad og 
ikke mindst nye venskaber. 
Kristeligt Dagblads læser-
rejse i 2009 var så stor en 
succes, at den gentages i 
dette efterår.

Der er lagt op til en uforglem-
melig tur med Mission Østs 
stifter, René Hartzner, som 
rejseleder. 
”René Hartzner har et 

fantastisk lune og en stor 
viden om landet. Hans 
beretninger om Mission 
Østs hjælpearbejde bidrog 
til, at rejseoplevelsen blev 
sat i et helt specielt perspek-
tiv,” siger Hanne Winkel, 

der deltog med sin mand 
sidste år.

Kontakt Mission Øst eller 
Unitas Rejser (tlf. 87 231 240) 
for flere oplysninger om pris 
og tilmelding.

Du kan stadig nå  
at komme med til Armenien

Haiti – hjælpen fortsætter

Foto: W
orld Relief/Integral A

lliance

Else Lindenstrøm 
Poulsen rejste med 
Mission Øst til 
Armenien i 2009 og 
glædede sig over 
endelig at møde børn 
fra det arbejde, hun 
har støttet i adskillige 
år. Foto: Hayrapet 
Hovsepyan
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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

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.

Kim Hartzner viser  
levende billeder fra Nepal

Generalsekretær Kim Hartzner filmer børnenes leg på børnehjemmet i Nepal. På årsmødet  
den 9. maj viser han nogle af sine optagelser og fortæller om turen.

Søndag den 9. maj får du 
blandt andet mulighed for at 
se generalsekretærens egne 
videooptagelser fra sit nylige 
besøg i Nepal. 

Kig indenfor, når Mission Øst 
holder årsmøde i kuppelsalen 
i Karlslunde Strandkirke og 
fortæller om udvidelsen i 
Afghanistan, nyt fra arbejdet 
i Tadsjikistan og Rumænien 
og om fremtidsplanerne for 
indsatsen blandt børn med 
handicap i Armenien. Og 
så vil generalsekretær Kim 
Hartzner levende berette om 
sin første rejse til Nepal, der 
fandt sted i starten af dette år.

Alle er velkomne den 9. maj 
kl. 12.00 i
Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Mosevej 3
2690 Karlslunde

Vi byder på forfriskninger og 
glæder os til at se dig.
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Sådan spørger børn med 
handicap, der lever som 
udstødte i Nepals bjerge. 
Fattigdommen tvinger 
forældre til at forlade deres 
børn, og manglende viden 
får resten af landsbyen til 
at holde sig på afstand. 
Handicap er et tabu i Øst. 
Men børnene i Nepal, 

Armenien og Tadsjikistan 
har krav på at blive hørt, 
få lægehjælp, venner og 
skolegang.

Mission Øst har erfaringen 
til at hjælpe. Du gør det 
muligt for os at bruge den.

Støt Mission Øst i dag.

Hvem skal hjælpe os?
Afrives inden betaling


