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Teater  
mod traumer 
På Sinjarbjerget 
genopfører bør-
nene deres grufulde 
oplevelser som 
teater. På den måde 
kan de bearbejde 
deres traumer. 

Vinterdyrkning  
afskaffer sult 
Mohammad Sharif og hans 
familie sultede hver vinter. Men 
nu har de fået et vinterdrivhus. 

Mæt for første gang
For eleverne på 
COME-skolen er det en 
stor ting at få mad hver 
dag. Det kan de nemlig 
ikke altid regne med 
derhjemme. 

Tak for 2015!
2015 har stået på 
andet end kata-
strofer. Læs hvad 
vi sammen har 
opnået inden for 
både nødhjælp 
og udvikling. 

TEMA

6-7



Kim Hartzner, læge
Generalsekretær
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Den stille katastrofe
Det er en skandale, at børn stadig dør af sult i det 21. århundrede. Mission Øst 
hjælper derfor fattige til at dyrke afgrøder, så de kan forsørge sig selv.

“Hvad er det sværeste ved at være 
mor her i Danmark?” spurgte Mai Ki 
fra vores samarbejdspartner i Burma 
hen over frokostbordet, da hun be-
søgte os i København sidste forår. De 
tilstedeværende kom med bud som 
“at ligne én med overskud” og “at 
nå det hele”. Mai Ki skulle til gen-
gæld ikke tænke længe over, hvad 
det sværeste ved moderskabet er i 
hendes hjemland. Hun sagde uden 
at tøve: “Når man ikke ved, om man 
kan give sine børn mad i morgen.”

NÅR SULTEN ER HVERDAG
Det må være en forælders værste 
mareridt at se sine børn sulte. 
Men for mange af de mennesker, 
vi arbejder med i Burma, Afgha-
nistan, Nepal og Nordkorea, er 
det hverdag. Dag ud og dag ind 
må de nidkært tælle risgrynene 
og strække kartoffelsuppen i det 
uendelige. Nogle gange trækker 
hungersnød store avisoverskrifter, 
men for det meste er det de stille 

katastrofer, der år efter år tærer 
på lokalsamfundene, forkorter be-
folkningens levetid og koster børn 
livet – enten direkte eller som følge 
af de sygdomme, som under- og 
fejlernæring forårsager.

SULT KAN UDRYDDES
Det er en skandale, at der stadig 
i det 21. århundrede er børn, der 
dør af sult. Mission Øst har siden 
vores begyndelse arbejdet for at 
afskaffe sult. Det gælder ikke kun 
om at uddele fødevarer nu og 
her, når katastrofen rammer. Det 
handler også om at give familier 
og lokalsamfund mulighed for selv 
at producere den mad, de har 
brug for. Nu har resten af verden 
også sat kræfter ind på at udrydde 
fattigdom. I FN’s nye bæredygtige 
udviklingsmål, som blev vedtaget 
på verdensplan i slutningen af 
2015, er mål nummer 2: “Stop sult 
og giv alle mulighed for nærende 
mad. Styrk bæredygtigt landbrug 

inden 2030”. Og det kan ske, hvis 
blot folk har adgang til den rette 
viden og de nødvendige materialer. 
Gennem små, men virkningsfulde 
projekter, såsom vinterdrivhuse i 
Afghanistan og en køkkenhave i 
Burma, sørger vi for, at fremtidens 
mødre ikke behøver at frygte mor-
gendagens sult.

Tak for din støtte!

Hver dag er en kamp 
mod sult for Marafolket i 
Burma. På COME-skolen 
støttet af Mission Øst 
kan børnene være sikre 
på at få mad hver dag.
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Liv og død 
 på Sinjarbjerget
Yezidiernes største ønske er at vende tilbage til deres hjembyer nær 
Sinjar By. Mens børnene venter på at gense deres fortabte hjem, viser de 
gennem teater de frygtelige oplevelser, de har gennemlevet.

Solen skinner, og børnene ler og 
leger klappelege. Men pludselig 
bliver deres leg brutalt afbrudt. To 
sortklædte mennesker dukker op 
med ansigterne dækket af sorte 
masker. Med sig har de sorte flag 
med hvide bogstaver, der danner 
ordet Islamisk Stat. De skridter mål-
rettet hen mod børneflokken, der 
hastigt spredes under desperate 
skrig. Men ikke alle når at slippe 
væk. En ung kvinde bliver grebet 
af én af de sortklædte, der træk-
ker afsted med hende. En anden 
kvinde prøver at forhindre det, 

men bliver brutalt skubbet væk. 
Den unge kvinde bliver tvunget 
ind i et lokale af de sortklædte 
personer. En familie ser hjælpeløst 
til. Moderen græder af sorg og 
frygt, og børnene skjuler ansigtet 
i hænderne.

INGEN MASKINPISTOLER
Havde begivenhederne fundet sted 
den 3. august 2014, ville den unge 
kvinde være gået en grum skæbne 
i møde. Men det er blot en genop-
førelse af begivenhederne i 2014. 
Vi er i november 2015, næsten 

halvandet år efter Islamisk Stats 
erobring af byen Sinjar. De sort-
klædte mennesker er ikke rigtige 
IS-krigere, og der er hverken ma-
skinpistoler eller blodsudgydelser 
at se. En gruppe kvinder og børn 
fra den etniske gruppe yezidierne 
opfører på Mission Østs center for 
kvinder og børn i en flygtningelejr 
på Sinjarbjerget et teaterstykke om 
de grufulde begivenheder, de op-
levede sidste år kun en halv times 
kørsel derfra.

VIDNER TIL DRAB
“Flere af disse børn har selv væ-
ret vidne til, at deres venner og 
slægtninge enten blev bortført 
eller myrdet i august 2014. Ved at 
vise deres oplevelse og minder fra 
dagen gennem et dramastykke, 
kan de fortælle, hvad de har gen-

Kim Hartzner er dybt berørt af de historier, han hører fra børnene. “Piger 
på samme alder som dem, der kommer her på centret, er blevet bortført 
af Islamisk Stats krigere og bliver solgt på markedet i Mosul. Det er 
ubærligt at tænke på,” siger han.



TIGRISEUFRAT

Irak

MOSUL
SINJAR

BAGDAD

DAHUK

JORDAN

IRAN

SAUDI- ARABIEN 

TYRKIET

SYRIEN

KUWAIT

55N Y T  F R A  I R A K

nemlevet, uden at behøve at sætte 
ord på det. På den måde fungerer 
teaterstykket som en form for selv-
terapi,” forklarer generalsekretær 
i Mission Øst, Kim Hartzner, der 
sammen med to tyske politikere 
besøgte centret i november, hvor 
stykket blev opført.

TRYGHED OG ADSPREDELSE
Mission Øst driver flere sådanne 
centre i Nordirak, hvor den lokale 
organisation Humanity stiller fri-
villige universitetsstuderende til 
rådighed. De giver børnene basal 
skoleundervisning og sætter dem i 
gang med aktiviteter, der ligesom 
teaterstykket på sigt skal hjælpe 
dem tilbage til en normal hverdag.
“Disse børn har oplevet de mest 
uhyrlige ting, og det er utrolig vig -
tigt, at vi hjælper dem til at komme 

videre. Centrene er et fristed for 
børnene, hvor de får både tryghed og 
adspredelse,” siger Kim Hartzner.

HJEM TIL SINJAR
Stykket slutter med, at de sorte 
flag bliver udskiftet med hvide flag, 
der bærer teksten “Shingal”. Kim 
Hartzner fortæller: “Under hele 
opførelsen af teaterstykket synger 
en lille dreng “Shingal” som betyder 
“Sinjar” på yezidiernes sprog. Styk-
ket er en måde at vise deres etniske 
tilhørsforhold på, hvor de viser, hvor-
dan de har mistet alt og derefter er 
blevet reddet,” forklarer han.
 

“Vi hørte, at de gjorde 
  onde ting”
De børn, der kommer på Mission Østs cen
tre, har alle grufulde oplevelser i bagagen 
efter deres flugt sidste år. Alifa er én af dem.

I august 2014 blev 12-årige Alifas hjem indtaget af 
krigere fra Islamisk Stat. ”Vi hørte rygter om, at de 
ville gøre os rigtig ondt. Så om natten flygtede vi hen 
over Sinjar-bjerget,” fortæller hun.

GIK IND I BESAT LANDSBY OM NATTEN
Alifa og hendes forældre og syv søskende tilbragte 
i alt fire dage på bjerget i bagende hede uden mad 
og drikke. “Om natten gik mine brødre ned i dalen 
for at hente vand og mad til os. Jeg var meget bange. 
Mens vi stadig var i landsbyen, havde IS-folkene 
optaget videoer af os, som de sidenhen lagde ud 
på Facebook. Jeg stod bare 10 meter fra dem og så, 
hvordan de filmede os. Vi hørte, at de havde gjort 
onde ting ved andre yezidier.”

VIL HELST VENDE HJEM
Livet på det golde Sinjarbjerg er barskt. Alifa og 
hendes familie lever mest af brød og ris, og nætterne 
er bidende kolde. Allerhelst vil hun gerne vende 
hjem: “Mit håb for fremtiden er, at Sinjar-området 
bliver befriet,” siger hun.

Alifa hørte historier om, at krigerne 
fra Islamisk Stat gjorde onde ting 
ved yezidierne. Det er siden kom-
met frem, at de har begået mord 
og voldtægt og solgt små piger 
helt ned til ni år som sexslaver.

Se en video af teaterstykket, 
som børnene på Sinjar 
opfører på www.miseast.org
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Frygten for vinteren
Før frygtede Mohammad Sharif og hans familie at de skulle kæmpe sig 
gennem de tre kolde og strenge vintermåneder i Afghanistans bjerge. 
Men med viden fra Mission Øst om effektive metoder til at dyrke grønt
sager får familien nu varieret kost – også om vinteren.

I de golde bjerge i Badakhshan-
provinsen i det nordlige Afghani-
stan ligger den lille landsby Sarab. 
Her bor Mohammad Sharif med sin 
familie. Den 54-årige familiefar er 
landmand, og indtil for nylig levede 
den 18 medlemmer store familie 
af, hvad han sammen med sin bror 
kunne dyrke af hvede på et lille 
jordlod og tjene ved siden af som 
daglejer. Men jorden gav et meget 
dårligt udbytte, hvoraf halvdelen 
skulle betales i leje til jordloddets 
ejer, og lønnen for at være daglejer 
var lav. Det var derfor ikke muligt 
for de to brødre at skaffe mad nok 

til, at alle i familien kunne blive 
mætte.

VINTER BETYDER SULT
For det meste spiste familien det 
samme dag ud og dag ind, nemlig 
brød, suppe og te. Allerværst var 
det om vinteren. På grund af kraf-
tigt snefald i de golde bjerge var 
det helt umuligt at dyrke noget i 
de tre måneder, vinteren stod på. 
Mohammad Sharif fortæller: “Hver 
vinter var min bror og jeg nødt til 
at tage lån fra naboer og slægt-
ninge for at kunne brødføde vores 
familie. Men det skulle betales 

Mindst 20 familier i landsbyen 
Sarab har bygget vinterdrivhuse, 
og det kommer især børnene 
til gode, da de har brug for 
nærende mad for at vokse.

tilbage med høje renter den føl-
gende sommer.” Brødrene kunne 
derfor aldrig beholde nok afgrøder 
til den følgende vinter, hvor de 
derfor måtte låne igen.

BYGGEDE BILLIGT DRIVHUS
Men en dag startede Mission Øst et 
projekt, der skulle forbedre fødeva-
resikkerheden i Mohammad Sharifs 
landsby. Netop hans familie blev 
vurderet til at have særligt brug for 
hjælp og derfor udvalgt til at være 
med i et drivhusprojekt. Til at starte 
med var Mohammad Sharif noget 
skeptisk. Han mente nemlig ikke, 
at det var muligt at dyrke noget 
som helst i den strenge afghanske 
vinter – heller ikke i et drivhus. Men 
efter to dages workshop, hvor der 
blev bygget seks demonstrations-
drivhuse, var Mohammad Sharif 
yderst imponeret og besluttede sig 
for at bygge sit eget drivhus. Med 
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teknisk assistance fra Mission Østs 
medarbejdere lykkedes det ham 
og hans bror at bygge et ganske 
billigt, men funktionelt, drivhus.

GRØNTSAGER TIL BØRNENE
Fra Mission Øst fik Mohammad 
Sharif grøntsagsfrø og haveredska-
ber. Derefter plantede han jorden 
til i drivhuset, som han havde lært 
det på workshoppen. Mere end 90 
procent af frøene spirede, og den 
følgende januar kunne familien 
begynde at høste, hvad der endte 
med at blive til over 50 kilo løg, ko-
riander, peberfrugt og brøndkarse. 
De fleste af grøntsagerne blev brugt 
i familiens daglige madlavning, hvor 
den mere varierede kost forbedrede 
deres ernæring betydeligt.

20 FAMILIER HAR GJORT DET 
SAMME
Mohammad Sharif er lykkelig over, 
at familien ikke længere behøver 

Mohammad Sharifs drivhus
• Drivhuset, som Mohammad Sharif og hans 

bror byggede, måler 6 gange 3 meter og er 
bygget af træbjælker og plastic-dækkener.

• Den totale pris for drivhuset var 1.100 Afs 
(ca. 110 kr.).

• De begyndte at så tidligt i november og 
kunne høste de første grøntsager i januar.

• Efter fire måneder havde familien høstet 
i alt 25 kilo løg, 10 kilo peberfrugt, 10 
kilo brøndkarse og 5 kilo koriander fra 
drivhuset.

• Familien er på 18 medlemmer. 

at sulte gennem vinteren. “Det er 
første gang i mit liv, at jeg dyrker 
grøntsager i den hårde og strenge 
afghanske vinter. Det troede jeg 
aldrig, jeg kunne,” siger han 
glad. Han kan endda dele nogle 
af grøntsagerne ud til naboer og 
slægtninge og har desuden gemt 
frø til næste vinters dyrkning. 
Mohammad Sharif har planer om 
at bygge flere drivhuse og sælge 
de overskydende grøntsager på det 
lokale marked og dermed skabe 
sig en ekstra indtægt til sig selv og 
familien. “Mindst 20 familier har 
gjort det samme som os, og flere 
end 50 er klar til at bygge drivhuse 
næste vinter. Vi håber, at der aldrig 
mere vil være mangel på mad i 
vores landsby,” siger han.

Hele familien hjælper til, 
når grøntsagerne skal 
høstes fra drivhusene.
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Her får børnene mad 
 hver dag 
Uddannelse er vigtigt. Men lige så vigtigt er det at få mad nok til at trives, 
vokse og passe sine studier. På COMEskolen i Burma får Marafolkets 
børn begge dele takket være hjælpen fra Mission Øst. Læs her tre 
beretninger om livet i Maraland før og efter COMEskolen. 

Saipaw er enlig mor til en datter. Før hun kom på skolen, 
plejede hun at bede til Gud om at kunne give sin datter 
mad og en uddannelse. Nu arbejder hun som køkken -
medarbejder på COME-skolen, og datteren kan derfor 
også studere der.

“Det er som den daglige manna fra himlen”

“Jeg er mor til et enkelt barn. Jeg 
blev mor på en rejse til Indien, hvor 
jeg skulle købe medicin til min syge 
mor. Jeg blev voldtaget på vejen og 
efterladt i natten. Jeg kender ikke 
faderen til min datter. 

Da jeg hørte om COME-skolen, 
bad jeg Gud om at give mig et 
job på skolen, så min datter også 
kunne studere der. Jeg sendte min 
ansøgning til skolen flere gange 
og til sidst, i 2013, fik jeg jobbet 
som køkkenmedarbejder. Dengang 
plejede mine tre kolleger og jeg 
at hente vand dag og nat, samle 
brænde ind og gå fra hus til hus i 
de omkringliggende landsbyer for 
at høre, om de ville give skolen ris 

og grøntsager. Vi fik ikke meget 
søvn, fordi vi skulle gøre så meget 
for at skaffe og tilberede maden. 

Støtten fra Mission Øst er en trøst 
midt i al vores frygt og usikkerhed. 
Nu har vi vand ligesom en strøm-
mende flod. Der er tilstrækkelig 
med ris, olie, salt, grøntsager, suk-
ker og kød. Det er ligesom den 
daglige manna fra himlen, som is-
raelitterne fik, da de var i ørkenen. 

Mission Øst redder børns liv, gør 
børnene trygge og uddanner dem. 
Må vor Gud velsigne alle, der 
støtter gennem Mission Øst, for 
det, de har gjort for det mindste 
samfund i verden.” 

Friske grøntsager 
COME-skolen i Burma har i flere omgange modtaget fødevarehjælp fra Mission Øst. Nu er 
der blevet etableret en køkkenhave, så de selv kan dyrke frugt og grøntsager til skolens 
elever. Haven bliver også brugt til undervisning i bæredygtige dyrkningsmetoder. Det, 
børnene lærer, tager de med sig til deres lokalsamfund, så Marafolket i fremtiden bliver 
bedre til at dyrke deres afgrøder på en måde, der ikke beskadiger jorden. 

“ Der er tilstrækkelig med ris, olie, 
salt,  grøntsager, sukker og kød „
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“ På COME-skolen føler  
jeg ikke sult. Vi får altid mad 

på faste tidspunkter „

99

“En far og mor for de forældreløse”

“Mit navn er Vangohkhih, og jeg 
kommer fra landsbyen Sabawngte. 
Det tager to dage at rejse fra min 
landsby til COME-skolen i Lailenpi, 
og rejsen er meget hård. 

Jeg begyndte på skolen efter 2. 
klasse. Siden min far døde i en 
ulykke, og min mor giftede sig 
igen, havde jeg boet sammen med 
mine bedsteforældre. Men da også 
de døde, flyttede jeg ind på COME-
skolen. Jeg har nu gået her i tre år, 
og jeg ser COME-skolen som en far 
og mor for de forældreløse. 

På COME-skolen føler jeg ikke 
sult. Vi får altid mad på faste 
tids  punkter. Men derhjemme går 
der meget tid mellem måltiderne. 
Nogle gange spiser vi meget tidligt 
og andre gange sent. På skolen får 

vi frugt, te og olie, og en gang om 
ugen får vi kød i karry. Det er alt 
sammen er med til at holde mig 
sund og rask.

Hvis jeg som pige skulle studere, 
mens jeg bor hjemme, ville jeg 
være nødt til at lave mad, hente 
vand, samle brænde og passe mine 
mosters børn og derfor ikke have 
nok tid til at koncentrere mig om 
mine studier. 

På skolen får jeg selvtillid, en for-
nemmelse af lighed og et håb og 
en tro på Gud.

Jeg tror, at de mennesker, der støt-
ter COME-skolen, har Gud i deres 
hjerte. De giver mad til de sultne, 
vand til de tørstende og håb til 
dem, der er uden håb.”

Vangohkhih går i 6. klasse og ser COME-skolen som en mor og 
far for de forældreløse.

“Her kan jeg spise hver dag” 

“Jeg kommer fra byen Parah, som 
ligger to dages rejse til fods fra 
Lailenpi. Jeg er den yngste søn af 
fire børn. Da jeg var tre år gammel, 
døde min mor. Min far, storesøster 
og bror arbejdede på en gård, og 
det var derfor min femårige store-
søster, der tog sig af mig, når vi var 
alene hjemme. Fordi jeg var sulten 
og savnede min mor, græd jeg så 
meget, at jeg fik en øjeninfektion. 
Min søster gav mig æg for at 
styrke og trøste mig, men det hjalp 
ikke. Efter tre dage mistede jeg mit 
ene øje. 

Da jeg fyldte otte år, fik jeg lov til 
at starte på COME-skolen. Dette 
er mit første år på skolen. Her kan 
jeg spise hver dag, sove trygt og 

studere så meget, jeg vil. Jeg får 
kærlighed, håb og visioner for 
fremtiden her. Det føles, som om 
at de, der støtter COME-skolen, 
har guddommelige hænder, når 
de brødføder og uddanner børn i 
fjerne egne. Må vor Herre velsigne 
dem, der støtter gennem Mission 
Øst, 30 gange, 60 gange og 100 
gange for det, de har gjort.”

Beihrozi går i 4. klasse. 
På COME-skolen får han 
kærlighed, håb og visioner – 
for fremtiden. 

“ Her kan jeg spise 
hver dag, sove trygt og studere 

så meget, jeg vil „
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En fremtid
 uden sult

Mission Øst har siden 2012 støttet tre hungersnødsramte børnehjem i Nordkorea 
med proteinpulver. Det har reddet mange af børnenes liv. Men nu er tiden kommet 
til at gøre børnehjemmene selvforsynende og dermed skabe en fremtid uden sult 
for de nordkoreanske børn.

Af Kim Hartzner,
generalsekretær

Kører man rundt i Nordkorea, ser 
man, at alle hustage er dækket af 
grønne blade, der ligger spredt ud 
for at tørre i solen. Det er kinakål 
til kimchi – kogt krydret kål – og 
det udgør sammen med hvide ris 
den basale kost i landet. Kinakål er 
rig på vitaminer, og ris giver energi. 
Men efter et par uger på den diæt 

ville de fleste danskere nok stå af. 
Nordkoreas nationalret mangler 
nemlig noget af det allervigtigste, 
for at vi kan udvikle vores kroppe: 
Protein.

EN HÅNDFULD RIS OM DAGEN
I 2012 besøgte jeg tre børnehjem 
i Haeju i den sydlige Hwanghae-

Da Kim Hartzner besøgte 
børnene i 2015 var de både 
rundkindede og glade.

T E M A :  N Å R  S U L T E N  G N A V E R 
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provins. Høsten det år var slået fejl, 
og maden blev rationeret kraftigt. 
Det gik værst ud over børnene: 
Dagsrationen for børnene var 50 
gram ris om dagen. Det svarer til 
en håndfuld. Resultatet af sultka-
tastrofen var kun alt for tydelig 
blandt børnene på børnehjemmet: 
Deres arme og ben var tændstik-
tynde, ansigterne fulde af sår, 
og de sad apatiske på det kolde 
betongulv ude af stand til at tale 
eller lege. Flere af disse børn lever 
ikke i dag.

RUNDE KINDER OG IVRIG LEG
Mission Øst satte med det samme 
ind med proteinpulver til børnene, 
og de, der stadig kunne reddes, 
begyndte at vokse. Deres kinder 
fik deres fylde igen, og da jeg atter 
besøgte børnehjemmet i 2015, var 
det et helt andet syn, der sprang 
mig i møde: Børnene var nu glade 
og rundkindede, og de legede 
begejstret med det legetøj, vi også 
havde givet dem.

DRIVHUSE REDDER LIV
Det lykkedes os at redde flere af 
børnenes liv med en akut indsats 
med proteinpulver. Men det er 

højst sandsynligt ikke den sidste 
hungersnød, Nordkorea kommer 
til at opleve. Hvis vi skal sikre frem-
tiden for børnene, må vi derfor 
tænke mere langsigtet end akut 
fødevarehjælp. Mission Øst har 
derfor bygget et helt nyt drivhus 
ved et nybygget børnehjem for de 
mindste børn. På den måde sikrer 
vi, at børnehjemmets medarbejde-
re i fremtiden selv kan dyrke bl.a. 
proteinrige sojabønner. Så behøver 
børnene ikke længere at sulte.

T E M A :  N Å R  S U L T E N  G N A V E R

“ Efter et par uger 
på den diæt ville de 
fleste danskere nok 

stå af „
Sådan så børnene på de tre 
børnehjem i Haeju i Nordkorea 
ud, da Kim Hartzner besøgte 
dem i 2012. Flere af dem led af 
livsfarlig underernæring.
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Armenien
• 120 unge med handicap har fået 

forbedret deres erhvervstræning 
og jobmuligheder ved, at otte 
træningscentre er blevet gjort 
inklusive.

• Unge med handicap har fået 
øget deres adgang til arbejds-
markedet gennem et forbedret 
socialt samarbejde mellem staten, 
civilsamfundet og arbejdsgivere.

• Udviklingen af lokalsamfund i Lori, 
Shirak, Tavush og Gegharkunik er 
blevet løftet takket være forøget 
engagement fra armeniere bosat i 
udlandet.

• Forhold for børn med handicap 
er blevet forbedret på syv 
inkluderende børnecentre gennem 
udviklende spil og legetøj.

• Støtte og informationsmateriale 
er blevet uddelt til næsten 1.146 
mennesker med HIV/AIDS.

Irak
• 5.700 fordrevne familier kan klare sig gennem 

vinteren efter at have modtaget vintertøj, 
tæpper, varmeapparater, brændstof og 
materialer til at forbedre deres husly.

• 1.600 fordrevne familier har modtaget basale 
husholdnings- og hygiejneartikler.

• 800 fordrevne familier har modtaget 
fødevarepakker.

• 430 fordrevne familier har modtaget 
kontanter til brug for deres individuelle behov.

• 850 børn har haft adgang til et trygt sted at 
lære og lege under deres fordrivelse.

• 100 kvinder har modtaget psykosocial hjælp.

Resultater i 2015Rumænien
• 1.100 mennesker har fået 

støtte til tøj, hygiejneartikler, 
mad og skolematerialer.

• 250 mennesker har fået 
lægehjælp.

• 800 sæt vinterhjælp er blevet 
uddelt til familier og ældre.

• 15 børn har deltaget i støt-
teprogrammer efter skole.

Tadsjikistan
• Flere end 600 mænd og kvinder har deltaget i 

kurser i lige rettigheder for mænd og kvinder.
• 4.200 mennesker har fået adgang til rent drik-

kevand gennem nyetablerede vandsystemer.
• 2.000 mennesker har fået adgang til nye latriner.
• 12.000 mennesker har fået information om og 

træning i hensigtsmæssig hygiejnepraksis.
• 225 børn med handicap har modtaget intensiv 

behandling på tre forbedrede rehabiliteringscentre.
• 78 lokale støttegrupper og fem regionale foreninger 

har arbejdet for at fremme rettighederne for 
personer med handicap.

• Flere end 160 træninger 
og workshops i handi-
caprettigheder er blevet 
afholdt for centermedar-
bejdere, myndigheder og 
lokalsamfund.

Syrien
• Læge- og nødhjælp til syriske 

flygtninge i Libanon.
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Nordkorea
• Levevilkårene er blevet forbedret for over 750 børnehjems-

børn ved at give dem et drivhus, elektriske vandpumper og 
stimulerende legeredskaber.

• 270 familier ramt af oversvømmelser i 2012 er blevet 
forbundet til et nyt vandsystem.

• Et nyt pilotprojekt om fødevaresikkerhed, vand, sanitet og 
hygiejne er blevet startet.

Burma
• 80 elever og otte medarbejdere på COME-skolen 

har modtaget næringsrig mad.
• To lokale partnerorganisationer har fået 

opbygget deres kapacitet inden for organisation, 
fødevaresikkerhed og forbedring af livsgrundlag.

• 10 lokale partnermedarbejdere er blevet trænet i 
at skrive fondsansøgninger.

• Repræsentanter fra 18 selvhjælpsgrupper er 
blevet trænet i indkomstskabende aktiviteter og 
mere nyttig brug af opsparede penge.

• 659 yderst sårbare personer ramt af cyklonen 
Komen har modtaget fødevarehjælp i tre 
måneder.

• 32 km vej er blevet genopbygget efter cyklonen 
Komen.

Afghanistan
• 20 vandsystemer og 1.209 husstands- og 

offentlige toiletter er blevet bygget og 
repareret, og 6.577 personer er blevet trænet 
i god hygiejne.

• 4 km vej i landdistrikter er blevet bygget, og 
to kunstvandingskanaler er blevet genopret-
tet.

• 1.819 familier har fået træning og mate-
rialer til at forbedre fødevaresikkerhed og 
livsgrundlag.

• 30 selvhjælpsgrupper er blevet trænet i 
forvaltning af opsparing, og 35 selvhjælps- 

og producentgrupper er blevet trænet i 
etablering af små virksomheder.

• Kapacitetsudvikling af Badakhshan og Takhar 
udviklingsfora samt to lokale partnerorgani-
sationer.

• 2.630 smålandbrug har fået genopfrisknings-
kurser i forvaltning af jord, jordbund og vand.

• 15 lokalsamfund er blevet hjulpet til at 
forbedre deres forvaltning af naturressourcer.

• Ofre for konflikt og naturkatastrofer har fået 
hjælp.

Nepal
• 216 kvinder i Humla er i gang med at skabe profitable lokale 

virksomheder efter erhvervstræning.
• 434 piger og kvinder har modtaget læseundervisning.
• 62 kvindegrupper og 18 pigegrupper er blevet dannet i 

Humla og Mugu til at fremme kvinders rettigheder.
• 13 lokalplaner for skovbrug er blevet opdateret for at sikre 

bæredygtig forvaltning af fællesejede skovarealer i Humla-, 
Jumla- og Mugu-distrikterne.

• 9,5 hektar ufrugtbar jord i Bajura-distriktet er blevet vandet 
af et soldrevet kunstvandingssystem.

• 292 familier har fået 
forbedret deres grøntsags-
produktion efter træning i 
klimavenlig dyrkning.

• 8.480 jordskælvsramte 
familier har fået nødhjælp 
i form af bl.a. tæpper, 
vanddunke og materialer til 
husly og 3.643 midlertidige 
toiletter.

• 28 vandsystemer og 49 
offentlige og skoletoiletter 
er blevet genopbygget i 
jordskælvsramte områder.

• 184 hjælpemidler er blevet 
uddelt for at lette adgang 
til toiletter for personer med 
handicap.
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Årsmøde og jubilæum
I år kan Mission Øst fejre 25 års jubilæum. 
Jubilæet skydes i gang til årsmødet søndag 
den 17. april, der kommer til at foregå i Sæby 
Kirke. Hør bl.a. Kim Hartzners gribende for-
tællinger fra Irak og Nordkorea til årsmødet.

Søndag den 17. april kl. 13.00
Mariehuset, Sæby Kirke
Strandgade 13, 9300 Sæby.

Alle er velkomne til gudstjenesten kl. 10.00 
i Sæby Kirke, hvor  efter der serveres gratis 
frokost. Inden årsmødet afholder frivillige 
fra Sæby Kirke amerikansk lotteri for alle.

Følg med på Mission Østs facebook-side og 
her i bladet for yderligere information om 
årsmødet og jubilæet.

Brændstofmangel i Nepal
Nepal har siden oktober været ramt af en omfattende 
oliekrise, da Indien i utilfredshed med Nepals nye 
forfatning har bloke        ret for import af bl.a. brændstof. 
Udover jævn      lige strømafbrydelser har det også været 
et problem at nå ud med nødhjælp til landsbyerne,  
og meget er blevet båret ad de stejle bjergskråninger. 
Nu søger Mission Øst inter   nationale midler til at 
genopbygge sanitære faciliteter og genoprette land-
brugs  aktiviteter for mindst 47.500 mennesker i udvalgte 
landsbykommuner i de jordskælvsramte distrikter 
Sindhupalchowk, Okhaldunga og Ramechhap.

Nye udviklingsmål vedtaget!
FN har vedtaget 17 nye bæredygtige udviklingsmål, der 
skal nås inden 2030, bl.a. at ende fattigdom og sult og 
sikre rent vand og uddannelse for alle.

Læs målene her:
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.



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 93,7 øre 
af hver krone direkte til at 
hjælpe fattige. 
De sidste 6,3 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.



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
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