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Tadsjikistan
– Ødelagt bryllup gav Munira en god ide
Også i fattige landsbyer i Tadsjikistan er en kvindes 
bryllupsdag en vigtig begivenhed, som skal være 
perfekt med de få midler, man nu engang har. Men 
en forretningsmand, der løb fra sin aftale, gjorde en 
ung kvindes store begivenhed til et dårligt minde. Til 
gengæld gav det kvindens søster, Munira, en god ide!
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fået en chance for at klare sig selv. 
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Armenien
– Når ulige børn 
leger bedst
Lågen til den nye 
legeplads i den 
fattige region Armavir 
er blevet indgangen 
til en hel ny verden 
for områdets børn 
med handicap.

Tadsjikistan
– Hjælpen til 
mennesker med 
handicap bryder 
grænser
Mission Øst har 
rykket kampen 
for handicappede 
videre til Tadsjikistan. 
Læs om fireårige 
Aziza, der er et af de 
første børn, der nu får 
hjælp til det liv, der er 
en selvfølge for børn 
uden handicap.
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Grænseoverskridende 
hjælp til mennesker 
med handicap

Prøv at lede tankerne 
tilbage til 2006 – året hvor 
Muhammedkrisen eska
lerede, Italien vandt VM i 
fodbold, og flere tusinde 
kældre i det danske land 
stod under vand på grund af 
stormflod.

Husker du jordskælvet i 
Tadsjikistan, der fuldstændig 
ødelagde næsten 2.600 hus-
stande og sammenlagt greb 
voldsomt ind i cirka 21.000 
menneskers liv?

Nej? 

Måske er det fordi, landets 
kriser drukner i det store 
mediebillede herhjemme 
(eller aldrig når så langt). 
I Mission Øst kalder vi 
Tadsjikistan for ”den glemte 
krise”. Og hvis landet som 
helhed er glemt af omver-
denen, så har jeg slet ikke 
noget ord til at beskrive den 
store gruppe mennesker 
med handicap, der tilmed 
også er glemt af deres egne 
i Tadsjikistan. Ligesom i 

Armenien lever de her i 
skam – en gammel arv fra 
tiden under Sovjet – gemt 
væk i hjemmet, blot fordi de 
har muskelsvind, hjertefejl 
eller svært ved at læse.

Vi befinder os ikke i 
nemme lande. Men jeg har 
personligt været vidne til 
den kæmpe forandring, 
vores hjælp har gjort for 
mennesker med handicap 
i Armenien. Og jeg ser for 
mig, hvordan vores erfaring 
kan overføres – selv til et 
land med så store problemer 
og tabuer som Tadsjikistan.

Som den første og største 
danske hjælpeorganisation 
i Tadsjikistan har vi eks-
pertisen. Vores mangeårige 
erfaring fra Armenien, der 
blandt andet tæller en ny 
national lov om handicap-
pedes rettigheder til 
skolegang, er en kæmpe 
fordel. Lad os bruge de 
styrker til at hjælpe  
mennesker, som andre 
har glemt.

Vores nuværende 
projekt med 
handicappede 
i Tadsjikistan 
stopper ved 
udgangen af 
2009, men vi 
vil gerne gøre 
endnu mere. Det 
er kun muligt med din støtte. 

Tak, fordi det også betyder 
noget for dig. Der skal 
handling til.

Med venlig hilsen

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

Hvis landet som helhed er glemt 
af omverdenen, så har jeg slet ikke 
noget ord til at beskrive den store 
gruppe mennesker med handicap, 
der tilmed også er glemt af deres 
egne i Tadsjikistan.

En lille pige henter vand i Tadsjikistan. 
En stor del af befolkningen på landet 
har slet ikke adgang til rent drikke-
vand, og rigtig mange børn dør hvert år 
af denne grund.

Ps. Tak til alle, der valgte at være med til at sætte 
fokus på Tadsjikistan i forbindelse med min 50-års 
fødselsdag d. 21. april. Jeg er dybt taknemmelig for 
de mange lykønskninger, der nu også kommer den 
fattigste blandt de tidligere sovjetrepublikker til 
gode.
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For en almindelig fireårig er 
det ikke længere den store 
nyhed selv at kunne tage 
strømper på. Men for Aziza 
fra Tadsjikistan er det en 
kæmpe sejr.

Aziza er omtrent på størrelse 
med sin lillebror Fahriddin, 
selvom broderen er hele to 
år yngre. Både Azizas vægt 
og højde afslører, at den 
lille pige er blevet forsømt. 

Men forsømmelsen gælder 
ikke kun hende. Den gælder 
også hendes forældre. De 
er opvokset i et land, hvor 
mennesker med handicap 
bliver afskrevet, fordi ingen 

Af Genevieve Cahill, 
projektleder i Mission Øst, 
Tadsjikistan

Hjælpen til mennesker med handicap bryder grænser
Mission Øst har rykket kampen for de handicappede videre til Tadsjikistan. Som en arv fra Sovjet lever befolkningen også 
her i den tro, at mennesker med muskelsvind, indlæringsvanskeligheder, hjertefejl og lignende kun er en belastning for 
resten af samfundet. Derfor gemmer mange forældre stadig deres børn væk i hjemmet i skam. De får ikke den livsnød-
vendige lægehjælp, de har brug for, og alt for mange af de små oplever en barndom lukket inde bag hjemmets fire vægge 
– triste, ensomme og uden legekammerater. 
I løbet af 2008 har Mission Østs hold i Armenien udvekslet erfaringer med holdet i Tadsjikistan, der nu tager kampen op 
i den fattigste af de tidligere sovjetrepublikker. Vi fortsætter selvfølgelig for fuld kraft det store arbejde i Armenien, og 
glæder os her over den voksende accept af mennesker med fysiske eller mentale udfordringer.

Forældre gør op med følelsen af skam
I dag kan fireårige 
Aziza mange ting, som 
hun ikke kunne for 
blot et halvt år siden. 
Blandt andet har hun 
lært selv at spise.
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tror på, at de nogensinde kan 
udvikle sig til noget, der har 
værdi for samfundet.
Da Aziza ved fødslen derfor 
blev erklæret for fysisk og 
mentalt handicappet, opgav 
familien hende mere eller 
mindre. Intet, de før havde 
hørt, tydede på, at andet 
ville gøre en forskel. For 
Aziza var der kun udsigten 
til et intetsigende liv som 
sengeliggende tilbage. Indtil 
for et halvt år siden.

Skam fik bund at gro på
I efteråret mødte Mission Øst 
familien for første gang. Det 
var et sørgeligt syn, der duk-
kede frem bag døren. Den 
fireårige pige lå i sengen, og 
bortset fra at hun en gang 
imellem satte sig op, var 
dét det eneste, hun kunne. 

Det stakkels 
barn var 
mere hjæl-
peløst end 
begge sine 
søskende, 
der er flere år 
yngre.

På trods af sin alder var 
hun hverken i stand til 
selv at stå oprejst, gå eller 
spise. Den medicin, hun fik, 
gavnede ikke meget, og alt 
det, forældrene havde hørt 
om handicappedes udvikling 
– eller manglen på samme – 
syntes at gå i opfyldelse. De 
opgav. Og skammen, som 

omverdenen havde pålagt 
dem, fik bund at gro på.

Aziza blev sendt til en spe-
cialist ved det center, som er 
en del af Mission Østs nye 
projekt. Her fik hun hjælp 
til at tage på og blev henvist 
til et terapiforløb, der kunne 
forbedre hendes evne til at 
bevæge sig.

I dag får familien besøg af 
Mission Østs socialarbejder 
hver måned. Hun hjælper 
Azizas mor og viser hende, 
hvordan hun selv kan hjælpe 
datteren. Og rigtig meget har 
ændret sig i vinterens løb!

Forandring starter 
med én familie
Aziza lærte at stå uden hjælp 
fra andre i løbet af den første 
måned. Kort efter tog hun 
sit livs første selvstændige 

De fleste fireårige 
børn i Danmark kan 
gå selv. Men hvis 
Mission Øst ikke 
havde grebet ind i 
Azizas liv, havde hun 
højst sandsynligt 
aldrig lært det.

Azizas mor er så stolt af sin lille datter, der i dag selv kan vaske sig.

Med den fart, hun har på, er den pige, 
der indtil for nyligt var ”lænket” til 
sengen, på vej mod større uafhængig-
hed og et liv med indhold. Stik imod 
alles forventninger.
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skridt. Og nu kan hun selv 
tage strømper på. Hendes 
næste udfordring bliver at 
lære at dreje rundt, når hun 
når hen til væggen. Med 
den fart, hun har på, er den 
pige, der indtil for nyligt var 
”lænket” til sengen, på vej 
mod større uafhængighed 
og et liv med indhold. Stik 
imod alles forventninger.

Siden Mission Østs første 
besøg i hjemmet har Azizas 
mor ændret dramatisk 
holdning til sin handicap-
pede datter. I dag arbejder 
hun dagligt på at forbedre 
Azizas udvikling og ser for 
første gang den dejlige pige 
og hendes muligheder i 
et positivt lys. Når social-
arbejderen kommer på sit 
månedlige besøg, er hun 
hver gang stolt over at vise 
datterens fremskridt frem.

Her er én familie, der med 
hjælp forsøger at lægge de 
gamle holdninger og følel-
sen af skam bag sig. Mens 
børnene har brug for den 
fysiske hjælp, er det vigtigt 
for forældrene at vide, at 
deres barns handicap ikke er 
deres skyld, og at der ikke er 
noget at skamme sig over. 

Men der skal en omfattende 
forandring til i resten af 
samfundet, hvis mennesker 
med handicap en dag skal 
behandles som ligeværdige 
i Tadsjikistan. Derfor har 
Mission Øst brug for støtte 
og opbakning, så der en dag 
ikke længere sættes spørgs-
målstegn ved disse børns 
ret til skolegang, lægehjælp 
og noget så almindeligt som 
venner.

Vi har ekspertisen 
men mangler midlerne

903 børn med handicap får 
lige nu hjælp af Mission Øst 
i Tadsjikistan. Men ressour-
cerne er knappe, og der 
kunne gøres meget mere for 
disse børn med flere midler. 
Ude i landsbyerne tager to 
socialarbejdere sig af 383 
børn, mens fire medarbej-
dere gør deres bedste for 
520 børn i byen Kuljab. 
Mission Øst har ekspertisen 
og erfaringen fra Armenien 
til at gøre noget ved det 
enorme og ødelæggende 
tabu, der findes omkring 
mennesker med handicap i 
de tidligere sovjetrepublik-
ker. Men på nuværende 
tidspunkt yder myndig-
hederne ingen hjælp til 
børn med handicap, og 
med mindre der kommer 
flere midler til, har Mission 
Øst kun mulighed for at 
fortsætte arbejdet året ud.

Dette projekt er blandt andet 
støttet af Den Europæiske Union.

DUSHANBE

KULYAB

USBEKISTAN

KIRGISISTAN

Tadsjikistan

AFGHANISTAN

INDIEN

KINA

Mission Øst har 
ekspertisen og 
erfaringen fra 
Armenien til at gøre 
noget ved det enorme 
og ødelæggende tabu, 
der findes omkring 
mennesker med han-
dicap i de tidligere 
sovjetrepublikker.
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En forretningsmand, der løb 
fra sin aftale, gjorde en ung 
kvindes store begivenhed til 
et dårligt minde. Til gengæld 
gav det kvindens søster, 
Munira, en god ide!

Munira bor i den 
lille landsby Toka Kappa i 
Tadsjikistan, der ligger 15 
kilometer fra den nærmeste 
by. Dårlige veje, der ofte er 

oversvømmet i regnsæsonen, 
er de eneste, der fører væk 
derfra.
For et år siden hjalp hun 
sin søster med at forberede 
hendes bryllup. Sammen tog 
de ad de våde veje hen til en 
af nabolandsbyerne for at 
besøge en mand, der havde 
to kjoler, som han lejede 
ud til kommende brude. De 
valgte den ene af de to og 

aftalte med ham, at de ville 
hente den dagen før bryllup-
pet.

Vendte ulykke til indkomst
På den aftale dag mødte de 
op, men manden havde lånt 
kjolen ud til en anden. Uden 
så meget som en undskyld-
ning eller en erstatnings- 
kjole måtte de vende hjem 
igen med tomme hænder. 

Ødelagt bryllup
gav Munira en god ide

Af Marydean Purves, 
landeleder for Mission 
Øst i Tadsjikistan

For mange af 
kvinderne er 
besøget i Muniras lille 
brudeforretning deres 
eneste mulighed for 
at komme lidt uden 
for hjemmet. Det 
er ikke normalt, at 
kvinder i Tadsjikistans 
landsbyer opholder 
sig andre steder end 
derhjemme. Det er 
Munira til højre.
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Tadsjikistan 
– den fattigste af 
de tidligere  
sovjetrepublikker
- 7,2 millioner indbyggere

- forventet levetid cirka 65 
 år (Danmark: cirka 78 år)

- Over halvdelen af 
 befolkningen lever 
 under fattigdoms- 
 grænsen

- Ifølge verdensbanken 
er Tadsjikistan det 
eneste land i Europa og 
Centralasien, der højst 
sandsynligt ikke vil opnå 
de fleste af 2015 målene, 
som er FNs målsætninger 
for blandt andet udryd-
delse af fattigdom og sult, 
hiv/aids, forbedring af 
uddannelse og sundhed 
med mere.

Kilder: Verdensbanken, FN 

Dette projekt er blandt andet 
støttet af Den Europæiske Union. 

DUSHANBE

KULYAB

USBEKISTAN

KIRGISISTAN

Tadsjikistan

AFGHANISTAN

INDIEN

KINA

De to kvinder var knust. 
Også i fattige landsbyer i 
Tadsjikistan er en kvindes 
bryllupsdag en vigtig 
begivenhed, som skal være 
perfekt med de få midler, 
man nu engang har. Muniras 
søster havde intet andet valg 
end at gennemføre bryllup-
pet i en gammel las, hun 
lånte af en bekendt i sidste 
øjeblik.

Nogle måneder senere var 
Munira en af 46 kvinder på 
Mission Østs seminar, der 
handlede om at starte en 
lille forretning for at for-
bedre deres ringe indkomst. 
Opsat på, at ingen kvinde i 
hendes landsby eller i andre 
nabolandsbyer nogensinde 
skulle opleve det samme som 
hendes søster, fik hun en ide. 
Med et lille lån fra Mission 
Øst besluttede hun at vende 
sin søsters ulykke til en 
forretningside.

Diskuterer sundhed
Munira tog til hovedstaden 
og købte så mange traditio-

nelle kjoler, lånet rakte til. 
Fra sit eget hjem begyndte 
hun at udleje tøj og reklame-
rede for den lille forretning 
via mund til mund metoden. 
Inden der var gået fire 
måneder, havde hun allerede 
nok kunder til at tilføje sko 
og slør til sit sortiment.

Munira fortæller, at hver 
kunde i gennemsnit bruger to 
timer hos hende, og ofte dre
jer samtalen ind på emner 
som sundhed, livet derhjem
me, ægteskab og graviditet. 
Emner som er årsag til store 
problemer blandt den fattige 
befolkning i Tadsjikistan. 
Mission Øst har derfor øjnet 
chancen og vil nu producere 
informationsmateriale om 
blandt andet hustruvold 
og børnepleje, som blandt 
andet skal uddeles gennem 
Munira. 
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Hvis du var så fattig, at du 
kun havde mad på marken 
til et halvt år ad gangen, 
hvordan ville du så bruge en 
uventet ekstra indkomst?

40-årige Satar er ikke i tvivl. 
Efter at han er begyndt at 
tjene lidt ekstra penge på 
biavl, køber han mad, som 
han deler ud til sine naboer 

i landsbyen. Først når det er 
gjort, bruger han resten på 
ris, mel og te til sig selv og sin 
familie.
Sidste år udpegede landsbyen 

a f g h a N i s t a N

Selvom man er en fattig afghansk bonde, 
kan man sagtens være andres velgører
Af Nadir Faez, 
landbrugskoordinator, 
Mission Øst i Afghanistan

Mission Øst har adskillige gange oplevet, at der ikke skal mere end et par bistader til for at give en fattig afghaner glæden og lysten til livet 
tilbage. Foto: Rikke Tina Ulnits. 

Bistade nr. 250 uddelt i 2009
Mission Øst introducerede sit første bistade i en fattig afghansk landsby i 2006. Selvom det har krævet en del energi at 
forklare, hvad forskellen er på bier, fluer og myg, er projektet blevet en stor succes. Indtil videre har de summende insekter 
givet 125 af de allermest sårbare familier (cirka 800 mennesker i alt) en sjælden chance for at hjælpe sig selv. Satar og 
Naqsh, som du kan læse om her, er blot to af dem.
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Afghanernes mange anstrengelser for at slippe ud af fattigdommen handler i bund og grund om at give børnene og den næste generation 
et bedre liv med flere muligheder. Foto: Rikke Tina Ulnits.

Aalamis overhoveder Satar 
til at deltage i Mission Østs 
biavlsprojekt, fordi han var én 
af de allerfattigste i landsbyen. 
Han ejer et lille stykke land, 
som han dyrker. Derudover 
tjener han lidt på at sælge 
brænde og spisesvampe på 
markedet i den nærmeste by, 
der ligger ti timers gang fra 
hans hjem. På et godt år har 

Satar og hans familie mad 
nok til i alt seks måneder.

Satar fik to bistader, værktøj 
og materiale samt to dages 
undervisning af Mission 
Øst. Den første honninghøst 
gav 14 kg, og han var nær 
faldet bagover af forbav-
selse. Honningen sælger 
han videre, og den ekstra 

indtjening har givet ham håb 
for livet fremover.

”Jeg tror, at honningen vil 
forandre mit liv,” siger man-
den med det store hjerte. 
Og med Satar som velgører 
er der tilsyneladende også 
andre i den fattige landsby, 
der nyder godt af hans nye 
beskæftigelse.

"Jeg tror stadig, at det er en drøm, 
som jeg kan vågne op fra hvert 
øjeblik."
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En enkelt lille flaske… 
det må være nok, tænkte 
Naqsh, da han første gang 
bevægede sig over til sine to 
nye bistader for at tappe den 
honning, der eventuelt skulle 
være at hente. 

Da han åbnede låget, troede 
han ikke sine egne øjne! 
Hverken den ene flaske, han 
havde i hånden, eller den 
anden eller den tredje, var 
nok til at holde på de 10,5 kg 
honning, bierne overraskede 
ham med.
Naqsh bor i landsbyen 
Pumbak. Han er 60 år gam-
mel. Han har mistet to koner, 

fordi de ikke fik lægehjælp 
i tide. Han har heller ikke 
længere sin evne til at udføre 
fysisk hårdt arbejde i mar-
ken. På trods af det er han 
ansvarlig for at mætte seks 
mennesker; fire børn under 
15 år, hans tredje kone og 
ham selv. Hans skuffelse over 
alt det, livet har budt ham af 
modgang, slukkede gnisten 
i hans øjne for længe siden. 
Men nu er den tilbage.

Han blev af sin landsby 
udset til at deltage i Mission 
Østs biavlsprojekt, og fik to 
bistader, værktøj, materiale 
og undervisning.

Det, han har lært, har han 
givet videre til sin kone, der 
nu hjælper ham med at passe 
bierne i stedet for at sidde 
derhjemme og gå i stå i sin 
ensomhed. Honningen vil 
de sælge, så de kan købe et 
forråd af mad til vinteren.

”Jeg tror stadig, at det er en 
drøm, som jeg kan vågne op 
fra hvert øjeblik,” siger den 
taknemmelige mand, der i en 
alder af 60 har fået lysten til 
livet tilbage.

Naqsh genvandt lysten til 
livet i en alder af 60 år

Af Nadir Faez, land-
brugskoordinator, Mission 
Øst i Afghanistan

Når mulighederne byder sig, er afghanerne villige til at arbejde hårdt for 
en bedre fremtid. Foto: Rikke Tina Ulnits.

Siden Mission Øst introducerede biavl for fattige landsbyer i 
provinserne Takhar og Badakhshan, har 125 familier fået en 
chance for bedre at kunne klare sig selv.
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Hvis vi nogensinde har været 
i tvivl om, at hjælpen fra 
Danmark bliver værdsat i 
Afghanistan, så er den i hvert 
fald væk efter denne bemær
kelsesværdige hændelse:

Det var en varm onsdag i 
august. Et hold fra Mission 
Øst havde sat sig ind i orga-
nisationens bil og forlod kon-
toret i provinsen Badakhshan 
for at køre i retning af Jurm 
distriktet. Her skulle medar-
bejderne tilbringe dagen med 

at arbejde på 
et vandsystem 
til en fattig 
landsby. 
Troede de.
Bilen for-
cerede den 

hullede og ekstremt ujævne 
vej, der ville få enhver 
uvant passager til at føle 
smerte i både ryg, nakke og 
bagdel. Den nåede frem til sit 
bestemmelsessted, da holdet 
fra Mission Øst opdagede, 
at det var kørt direkte ind i 
to rivaliserende landsbyers 
bekrigelse af hinanden.

"Da de så vores hold komme 
kørende, indstillede begge 
parter kampen og kom hen 
til bilen," fortæller lande-
direktør Benny Werge.

"De sagde, at det ikke var så 
godt, vi kom lige i dag: "Kom 
hellere igen en anden gang". 
Så kørte vores hold væk og 
landsbyerne fortsatte det, de 

var igang med. Den oplevelse 
fortæller mig, at de har stor 
respekt for os og vores 
arbejde, og at de ved, hvilken 
forskel vi gør i deres liv."

Den dag måtte Mission 
Øst vende hjem uden at 
have udrettet noget på 
vandsystemet. Til gengæld 
blev vi bekræftet i, at hjælpen 
og vores tilstedeværelse er 
yderst værdsat. 

Og vandsystemet samt otte 
andre i området er i dag 
færdigt og gavner 5.856 
mennesker, der ellers ville 
være i stor fare for at dø af 
vandbårne sygdomme.

Kom igen en anden gang 
Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

En onsdag i august måtte Mission Øst vende om og lade 
arbejdet med vandsystemet vente til en anden dag.

Den oplevelse fortæller mig, at de har 
stor respekt for os og vores arbejde, 
og at de ved, hvilken forskel vi gør i 
deres liv.
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Når ulige børn leger bedst 

Lågen til den nye legeplads 
i den fattige region Armavir 
er blevet indgangen til en hel 
ny verden for områdets børn 
med handicap.

Det er en fryd at se 
otte-årige Hovannes med 
Downs syndrom klatre 
forventningsfuldt op ad de 
fire trin for derefter at kure 

ned ad den 
skrig-grønne 
plastic-
rutschebane 
– med 
munden åben 
og øjnene lyst 
op ved suset 

i maven. For Hovannes 
er den nye legeplads, 
rutschebanen, vippen og 
gyngestativet, som Mission 
Øst har sørget for, ikke kun 
ting af jern og plastic. Det er 

indgangen til en glæde, der 
længe har manglet i hans 
liv. 

Som et barn med handicap – 
endda et meget synligt 
et – har Hovannes tilbragt 
det meste af sit liv bag luk- 
kede døre i hjemmet. Alene 
og ked af det. Noget så 
almindeligt som legekam-
merater har været et frem-
medord for ham. Hans mor, 
Karine, har lidt under den 
gamle tankegang helt tilbage 
fra tiden under Sovjet, at 
mennesker med handicap er 
en belastning for resten af 
samfundet, og at de alligevel 
ikke har mulighed for at 
udvikle sig og blive til gavn 
overhovedet. Men mødet 
med Mission Øst og vores 
lokale partnere i det område, 
hvor hun og Hovannes bor, 
har ændret det synspunkt. 

Lærer at omgås andre
For lidt over et år siden 
hørte Karine om Mission 

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

Hovannes har tilbragt det meste af 
sit liv bag lukkede døre i hjemmet. 
Alene og ked af det. Noget så 
almindeligt som legekammerater har 
været et fremmedord for ham.

Den tid er forbi, hvor 
Hovannes tilbragte 
stort set hele dagen 
derhjemme. I dag 
tager hans forældre 
ham for eksempel 
med hen til den nye 
legeplads. 

Legepladser hjælper på forældrenes forståelse
Mission Øst arbejder for at få forældre til børn med handicap 
til at forstå, at deres søn eller datter også har rettigheder og 
ikke er mindre værd som menneske, fordi han eller hun er 
født med muskelsvind, talebesvær, autisme eller lignende. 
Legepladsen er et skridt på vejen og hjælper forældrene til 
at indse, at deres børn succesfuldt kan integreres i det lokale 
miljø. Handicap behøver ikke være en hindring for at lege og 
kommunikere med andre børn. Mission Øst oplever, at flere og 
flere forældre tager deres børn med på legepladsen for at lade 
dem være sammen med jævnaldrende.
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Østs Center for Udvikling og 
Genoptræning af børn. Her 
har Hovannes fået hjælp af 
en talepædagog, en psykolog, 
en speciallærer og en ergo-
terapeut. Og for første gang i 
sit liv har den otteårige dreng 
nu regelmæssig kontakt med 
mennesker uden for familien. 

I dag har Karine indset, at 
hendes søn har det bedst, 
når han får lov til at lege 
med andre børn. Og på den 
nye legeplads møder han 
ikke kun jævnaldrende i 
samme situation. Når børn 
uden handicap kommer for 
at gynge, lærer han også at 

omgås mennesker, der er 
anderledes end ham selv.  
På Mission Østs nye lege-
plads leger ulige børn nemlig 
bedst.

Indbyggerne i regionen Armavir 
er fattige, og børnene har meget få 
steder at gå hen for at lege. Araik 
bor med sin familie i en gammel 
nedlagt børnehave og har meget 
lidt grund til at smile i hverdagen. 
Men på den nye legeplads er det 
umuligt at lade være.

Legepladsen er et sted, hvor børn 
med og uden handicap kan lege 
sammen. Samtidig bliver deres 
sociale og motoriske færdigheder 
udviklet, mens de har det sjovt.

Legepladsen er bygget med 
børnenes særlige handicap for 
øje, og alle redskaber og stativer 
er nøje udvalgt herefter.
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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 Mission Øst 
mulighed for at hjælpe menne-
sker i nød – i dag og i morgen.

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

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 kroneres reglen
Hvis du giver en almindelig 
pengegave til Mission Øst, kan 
du trække pengene fra i skat, 
hvis du giver mere end 500 
kroner på årsbasis. De første 
499 kroner giver ikke mulighed 
for fradrag. Hvis du bruger 
denne regel, kan du maksimalt 
fratrække 14.500 kroner.

Sådan støtter du Mission Øst

Jarnvig og Hartzner fortæller 
om Armenien den 17. maj
Tag med til årsmøde og hør ambassadør Mikael Jarnvig 
og generalsekretær Kim Hartzner fortælle om mødet 
med handicappede og socialt udsatte børn i Armenien.

Alle er velkomne søndag den 17. maj kl. 13.00

Christianskirken

Frederikshaldsgade 15

8200 Århus N

Vi lægger ud med en let frokost kl. 12.30

Vi glæder os til at se dig. 

Ambassadør Mikael Jarnvig fortæller om sin personlige oplevelse af 
arbejdet blandt børn med handicap i Armenien. Hør ham på årsmødet 
den 17. maj. Foto: Zaven Khachikyan 

I september 2009 arrangerer Kristeligt Dagblad en 
læserrejse til Armenien i samarbejde med Mission Øst. 

Det glæder os endelig at kunne invitere vores støtter 
til at se dette fantastiske land og på nærmeste hold 
opleve vores arbejde med handicappede og socialt 

udsatte børn. René Hartzner, der var med til at stifte 
Mission Øst, er rejseleder på turen. Kontakt snarest 
rejsearrangøren Unitas Rejser på tlf. 87 23 12 40 eller 
www.unitasrejser.dk og få programmet. Der er kun et 
begrænset antal pladser.

Oplev Armenien sammen med Mission Øst
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903 børn og deres forældre i Tadsjikistan får i dag gavn 
af Mission Østs flerårige ekspertise med handicappede. 
Forældrene har længe levet med en urimelig skam og en skyld-
følelse over at have givet liv til et barn med fysiske eller mentale 
udfordringer, og børnene gemmes derfor væk i hjemmet, hvor 
de har udsigt til et ensomt, indholdsløst liv.
Det vil vi ændre, og vi er godt i gang. Men midlerne er få. Lige 
nu rækker de kun til at hjælpe familierne året ud. Vi har brug 
for din hjælp.

Støt Mission Øst i dag og giv liv til et barn i Tadsjikistan.

Vi vender skyld til glæde
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