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Manoj, Sunil, Sopana og Sunika 
bor på det børnehjem, som 
Mission Østs samarbejdspartner 
driver i Nepal. De har alle fire 
mistet deres forældre på tragisk 
vis og har i en ung alder været 
nødt til at klare sig selv ved at 
tigge mad på gaden eller arbejde 
hårdt for føden. I dag har de 
fået deres barndom tilbage på 
børnehjemmet. De går i skole og 
skal ikke bekymre sig om, hvor 
det næste måltid kommer fra.
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Kim Hartzner, læge og 
generalsekretær

l e d e r

Børn skal lege og gå i skole – ikke arbejde!
Som far til tre børn og med en  

fjerde på vej piner det mig 

at høre om den frygtelige 

skæbne, som mange nepale-

siske børn er overladt til. 

Den årtilange konflikt mellem 

maoisterne og regeringen i Nepal 

har kostet alt for mange uskyldige 

små børn deres far og mor. Og 

uden et socialt sikkerhedsnet er 

de derfor tvunget til at tigge mad 

på gaden eller må finde sig i, at 

voksne udnytter deres sult og 

desperation og sætter dem til at 

arbejde under vilkår, som alle er 

omfattet af straffeloven i Dan-

mark. Ét af de børn er Sunika. På 

side 6 kan du blandt andet læse 

om, hvordan hun i tre år måtte 

knokle hver eneste dag på et lille 

lokalt hotel fra tidlig morgen til 

sen aften. Hendes eneste løn var 

en smule brød og et stykke rent tøj 

en sjælden gang imellem.

Sunikas historie er langt fra unik. 

Heldigvis har vi muligheden for at 

vende deres sorg til glæde og give 

dem en lykkeligere fremtid. På det 

børnehjem, som Mission Øst sam-

arbejder med i den sydvestlige del 

af landet, får 35 forældreløse mad, 

tøj, medicin, skolegang – og al den 

kærlighed, de mistede sammen 

med deres mødre og fædre! Efter 

at have erfaret om børnehjemmets 

indsats håber jeg, at nogen vil gøre 

det samme for mine børn, hvis de 

en dag skulle stå uden forældre.

I en anden del af landet har børne-

ne stadig deres forældre eller bed-

steforældre, men sult og sygdom er 

hverdag, fordi befolkningen ikke 

har adgang til rent drikkevand 
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og ved alt for lidt om landbrug og 

hygiejne til at brødføde og tage 

vare på sig selv – se side 10-11. I 

Mission Øst ønsker vi at hjælpe 

dem til at bryde fattigdommens 

onde cirkel og selv blive i stand 

til at give deres børn adgang til 

god ernæring, skoleuddannelse og 

sundhed. 

Du kan være med til at gøre en 

afgørende forskel for nogle af 

verdens fattigste mennesker. Ved 

at læse deres historie sørger du for, 

at deres nød ikke bliver glemt. Og 

ved at støtte, kan du sørge for, at 

deres fremtid bliver bedre.

Tak! 

Kim Hartzner,  

læge og generalsekretær
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Nepals forældreløse drømmer om at blive 
læger og politibetjente

n e p a l

”Børnenes gode resultater 

skyldes ikke kun, at de er kloge, 

men også at de er dedikerede. 

Og deres vilje til at udrette noget 

skyldes den kærlighed og støtte, 

de får på børnehjemmet.” 

Anurit Kumar Shahi, 

 skoleinspektør

Børnene fra børnehjemmet Eternity 

Orphan Home, som Mission Øst 

samarbejder med, klarer sig langt 

bedre i skolen end landsgen-

nemsnittet. Opskriften er mas-

ser af opmuntring hjemmefra.

Syvårige Manoj vil være læge, når 

han bliver stor. Sita og Sopana har 

et ønske om at blive sygeplejersker, 

og Sunil drømmer om at blive politi

betjent. For ikke så lang tid siden 

havde ingen af de fire en fremtid. 

De havde mistet deres forældre og 

deres hjem. Det eneste, de havde 

tilbage, var udsigten til et hårdt liv 

på gaden og opslidende fysisk ar

bejde, der ikke engang kunne holde 

dem over sultegrænsen.

I dag er de en del af Nepals håb om 

en bedre fremtid, og deres drøm

me er ikke længere uopnåelige. I et 

land, hvor ikke engang halvdelen 

af befolkningen over 15 år kan 

læse (flere end 13,5 millioner er 

analfabeter), og hvor mere end en 

tredjedel lever under fattigdoms

grænsen, har de fået chancen for 

at udrette noget med deres liv. For 

dem selv og for Nepal.

Og de gør deres allerbedste for 

ikke at forspilde den chance.

Stort potentiale

Manoj, Sita, Sopana og Sunil går i 

den samme skole, som størstede

len af de andre børnehjemsbørn. 

Her ligger skolens elever samlet på 

et resultat over landsgennemsnit

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
 Mission Øst
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Mission øst samarbejder 

med Eternity Orphan Home 

(Evighedens Børnehjem), og 

har gjort det siden hjemmets 

begyndelse i 2001. Eternity 

Orphan Home er det eneste 

børnehjem i Rupandehi di-

striktet, et distrikt der stræk-

ker sig over cirka 1.400 km2 

med et officielt befolkningstal 

på cirka 700.000. Bygningen, 

der ligger i det sydvestlige 

Nepal er i dag hjem for 35 

forældreløse piger og drenge, 

der alle har fået en ny chance 

i livet. Hjemmet ledes af Mis-

sion østs samarbejdspartner i 

Nepal, NAssO. På børnehjem-

met bliver alle behandlet 

ens uanset, hvilken kaste de 

tilhører. Og i den lokale skole 

er der ingen, der gør forskel 

på eleverne, hvad enten de 

har forældre eller ej. Børnene 

er for det meste gadebørn 

og bliver bragt til hjemmet af 

områdets indbyggere, der for 

eksempel har set børnene 

tigge mad på gaden. Hjem-

met har så godt et ry, at selv 

myndighederne henviser 

børn hertil.

Det er svært at sige, hvor 

mange forældreløse børn der 

findes i området. De fleste 

er slet ikke blevet registreret 

ved fødslen og eksisterer ikke 

officielt. Derudover bliver 

mange forældreløse samlet 

op på gaden og tvunget i 

arbejde af fremmede menne-

sker eller ”handlet” med over 

grænserne.

Niårige sunil (den storsmilende dreng 
på første række) er glad for endelig 
at gå i skole. Da hans mor forlod ham, 
måtte han i flere måneder forsørge 
sig selv som opvasker på et hotel.

tet, når det kommer til landsdæk-

kende tests. Hele 87 korrekte svar 

ud af 100 kan de præstere.

Men de cirka 30 børnehjems-

børn, der går her, har så meget 

 potentiale, at de i gennemsnit 

svarer rigtigt på 95 procent.

Anurit Kumar Shahi er inspektør 

på skolen, og han er sikker på, 

at børnenes store succes skyldes 

deres trygge og kærlige baggrund 

på børnehjemmet.

“Deres gode resultater skyldes 

ikke kun, at børnene er kloge, men 

også at de er dedikerede. Og deres 

vilje til at udrette noget skyldes 

den kærlighed og støtte, de får på 

børnehjemmet,” siger inspektøren.

Hans store håb er, at børnene vil 

få sig en uddannelse, for eksempel 

inden for teknik eller sundhed og 

blive ingeniører eller læger, når de 

engang er færdige fra denne skole.

Desværre er det ikke en selvfølge, at 

børnene kan fortsætte med at uddanne 

sig. I Nepal koster det for eksempel 

cirka 18.000 kroner at læse til syge-

plejerske, hvilket er en mindre formue 

i Nepal. Derfor håber Mission øst at 

kunne oprette en pulje, der hjælper 

børnene med at få en videre uddan-

nelse. Et par af drengene er allerede så 

store, at de snart er for gamle til at gå 

på den lokale skole. Vi har brug for din 

støtte for fortsat at kunne give børnene 

uddannelse, mad, tøj, husly, medicin, 

tryghed og kærlighed. se bag på bladet, 

hvordan du kan hjælpe.

Børnehjemmet, som 
Mission øst samarbejder 
med, fungerer så godt, at 
selv maoisterne valgte at 
lade det fortsætte, da de 
overtog magten i området.

Mission øst støtter børnehjem i Nepal

KATHMANDU

DHARAN BAZAR

MAHENDRANAGAR

ETERNITY ORPHAN HOME

Nepal
CHINA

INDIA 
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Manoj thapa – mistede begge forældre med et halvt års mellemrum
Da syvårige Manoj var yngre, så 

han sin mor blive brændt ihjel. 

Den dag i dag ved han stadig ikke 

hvorfor. Han mistede sin far et 

halvt år efter, og uden forældre til 

at betale huslejen blev Manoj og 

hans to ældre søskende smidt ud 

af deres hjem. Alene og uden no-

gen steder at tage hen overlevede 

børnene kun med nød og næppe 

ved at tigge mad på gaden og sove 

ved busstationerne. En dag, da 

Manoj og hans søskende var i gang 

med at spise sig igennem affald fra 

en skraldespand, fik en præst øje 

på børnene og følte medlidenhed 

med dem.

Sådan gik det til, at Manoj fik en 

plads på Eternity Orphan Home i 

december 2004. Begyndelsen var 

svær for den forældreløse dreng. 

Han er oprindeligt fra Indien og 

kunne derfor ikke tale nepalesisk 

med de andre børn. Og savnet af 

sin mor og far gjorde tiden endnu 

vanskeligere for den lille dreng. 

Men lidt efter lidt lærte han ne-

palesisk, begyndte at blive venner 

med de andre børn på hjemmet og 

fandt glæde ved at gå i skole. I dag 

er han en glad og livlig dreng med 

en drøm om at blive læge, så også 

han kan hjælpe andre, når han 

bliver stor.

sunika BK – tvunget til at arbejde fra tidlig morgen til sen aften
Sunikas far arbejdede som smed. 

En dag blev han kidnappet af 

maoisterne, som ville have ham 

til at lave våben til dem. Da han 

nægtede, slog de ham ihjel. Hans 

død tog så hårdt på Sunikas mor, 

at hun fik et hjerteslag og døde 

på hospitalet. Sunikas bror blev 

bortadopteret, hendes søster gif-

tede sig, og Sunika fik arbejde på 

et lokalt hotel. I tre år arbejdede 

hun uafbrudt fra tidlig morgen 

til sen aften med kun en smule 

mad som den eneste løn. Selv når 

feberen rasede i hendes krop, fordi 

hun ikke fik nok at spise, var hun 

tvunget til at arbejde. Sunika var 

ulykkelig, og tårerne fik ofte frit 

løb, når hun tænkte tilbage på sine 

forældre. Men hun havde ikke an-

dre steder at tage hen. Èn dag fik 

en kvinde fra den lokale kirke øje 

på hende, da hun var i gang med at 

vaske tallerkener. Hun blev så trist 

ved situationen, at hun beslut-

tede sig for at gøre noget for den 

stakkels pige. Sådan gik det til, at 

Sunika endte på børnehjemmet. 

Hun savner stadig sine søskende, 

men på hjemmet har hun fået en 

ny familie i de andre børn. I sko-

len er hun den andenbedste i sin 

klasse. Hun læser flittigt og sørger 

for, at hendes nye chance i livet 

ikke går til spilde.

sunil Basnet – mor kom aldrig tilbage
Tre måneder efter, at Sunils far 

var død, giftede hans mor sig igen. 

Hun rejste til Indien med sin nye 

mand og efterlod syvårige Sunil 

alene på et hotel. Der sad han og 

ventede på, at hun skulle komme 

tilbage. Men det gjorde hun aldrig. 

Hotelejeren beholdt ham og satte 

den lille dreng til at vaske op efter 

sine gæster. Sunil sultede, og efter 

nogle måneder løb han væk derfra. 

Han begyndte at tigge mad på ga-

den. Nogen gange fik han noget at 

spise, men for det meste måtte han 

gå sultende og afkræftet rundt. 

Om natten sov han ved busstatio-

nerne.

En dag fandt en socialarbejder 

ham sovende på gaden og tog ham 

med på politistationen. Da de 

fandt ud af, at han var forældreløs 

og ikke havde noget hjem, sørgede 

de for, at han kom på Eternity 

Orphan Home. I dag har niårige 

Sunil det bedre end nogensinde. 

Han elsker at være sammen med 

alle sine nye venner, gå i skole og 

ikke bekymre sig om, hvor det 

næste måltid mad skal komme fra. 

Nu skal han kun koncentrere sig 

om at være en glad dreng. 

”Når jeg bliver stor,” siger han, ”så 

vil jeg være politimand, så jeg kan 

tjene mit land.”
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sopana Khadka –  
levede af de rester, der blev tilbage på andres tallerkener
Sopana mistede sin far, da hun var 

syv år gammel, og to år senere blev 

hendes mor dræbt i et trafikuheld. 

I det område, hvor hun boede, 

var 80 procent af indbyggerne 

fattige. De kunne ikke hjælpe 

hende, selvom hun bønfaldt dem. 

I hele to dage efter morens død 

fik hun derfor ikke noget at spise. 

En nabo fik øje på hendes nød og 

sørgede for, at hun fik arbejde hos 

en familie. Men Sopanas lykke var 

langt fra gjort. Hun blev som slave 

i sit nye hjem. Hver dag måtte hun 

arbejde hårdt i familiens kvæg- og 

markbrug. Hendes mad bestod 

af de rester, der blev tilbage på 

familiens tallerkener, når de andre 

havde spist sig mætte.

En dag, da hun var på vej hjem fra 

marken med et tungt bundt halm 

på ryggen, fik et par kvindelige so-

cialarbejdere øje på hende. ”Hvor-

for går du ikke i skole?” spurgte 

de. Hun svarede, at hun havde 

mistet sine forældre og måtte 

arbejde for at overleve. Kvinderne 

kontaktede med det samme Eter-

nity Orphan Home og sørgede for, 

at hun fik plads på børnehjemmet. 

I dag er 12-årige Sopana en glad og 

stolt pige. Glad, fordi hun endelig 

har fået en familie i de andre 

børn og hjemmets voksne. Stolt, 

fordi hun nu går i skole og har en 

chance for at vokse op og blive 

sygeplejerske, så hun kan hjælpe 

andre børn i samme situation.

sita Nepali – troede hun skulle dø af sult
Da Sitas far blev dræbt af maoi-

sterne, giftede hendes mor sig 

igen og forlod sine fire børn. Sita 

var kun otte år gammel. Efter et 

par dage fandt én af landsbyens 

beboere den stakkels pige, sulten 

og ventende på moren, der aldrig 

kom tilbage. Sita er født i en fattig 

familie af lav kaste. Derfor var der 

ingen, der ville have hende inden 

for dørene – ikke engang som 

hushjælp. I et stykke tid tjente 

hun til en smule mad ved at hente 

brænde i skoven, men det var slet 

ikke nok til at mætte hende. Flere 

gange troede hun, at hun skulle 

dø af sult. Lerhytten, hvor hun 

havde boet med sin familie og sine 

søskende, som hun i dag ikke ved 

hvor er, blev ødelagt af et mud-

derskred. 

En dag forbarmede en venlig sjæl 

sig over hende og opfordrede 

myndighederne til at sende hende 

til Eternity Orphan Home. I dag 

har 12-årige Sita boet på børne-

hjemmet i to et halvt år, og hun 

føler sig så heldig og taknemmelig 

over, at hun nu kan gå i skole. 

Når hun bliver stor, vil hun være 

sygeplejerske og hjælpe de fattige 

og forældreløse, ligesom hun selv 

er blevet hjulpet.

Pintu Dharikar – lå på gaden og kunne næsten ikke bevæge sig
12-årige Pintu blev fundet på 

gaden i sommeren 2006, hvor han 

tiggede mad. Han var ekstremt 

svag og kunne næsten ikke 

bevæge sig. Siden hans mor døde 

af et slangebid, havde han været 

nødt til at klare sig selv. Da Pintu 

ankom til børnehjemmet, havde 

han ikke fået noget at spise i så 

lang tid, at han blev syg af den al-

mindelige mad, som de andre børn 

fik. I en hel måned måtte han have 

specialkost, indtil hans mave igen 

havde vænnet sig til normal føde. 

I lang tid efter var Pintus krop 

stadig spinkel og underudviklet, 

men med vitaminer og den rigtige 

mad har han det nu meget bedre 

end før. I stedet for at tigge eller 

arbejde er han i stand til at være 

barn og lege med sine nye kam-

merater. Pintu har aldrig før gået i 

skole, men nu bliver han undervist 

af Beena, der leder børnehjemmet.
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”Jeg føler, de er mine egne børn”
Beena har selv oplevet at være alene 

og forladt i Nepal, indtil Mission Østs 

partner kom hende til undsætning. I 

dag er hun den hjælpende, der giver 

35 børn en tryg og kærlig opvækst 

på det børnehjem, som Mission 

Øst samarbejder med i Nepal.

Den kricket-elskende Sunil Basnet 

er en smilende niårig dreng, som 

klarer sig rigtig godt i skolen. 

Et lille mirakel, når man tænker 

på, at han hverken har en far eller 

en mor, og indtil for nylig ikke 

havde noget sted at bo, ingen til at 

tage sig af ham, og slet ikke gik i 

skole.

På Eternity Orphan Home, 

børnehjemmet som Mission Øst 

samarbejder med i det sydvestlige 

Nepal, får han tøj på kroppen, 

mad på bordet og en varm seng at 

sove i. Men lige så vigtig er al den 

kærlighed og støtte, som han byg-

ger sin lyst til livet på.

Én af grundende til, at Sunil og 

resten af børnene har så stabil og 

tryg en baggrund, er børnehjem-

mets leder, Beena. En kvinde med 

en historie, der på sin vis minder 

om børnenes.

Da Beena var i midten af tredi-

verne rejste hun med sin nepale-

siske mand fra hjemlandet Indien 

til Nepal for at starte et nyt liv 

dér. Men der gik ikke mere end et 

stykke tid, før han forlod hende. 

Beena følte så stor skam, at hun 

ikke kunne få sig selv til at rejse 

tilbage til Indien alene. 

Der befandt hun sig så – i et frem-

med land uden nogen til at støtte 

og hjælpe sig videre i livet.

Mission Østs lokale partner i 

Nepal, NASSO, ledes af Ramesh 

Thapa. Han mødte Beena for nogle 

år siden, så hendes nød og beslut-

tede sig for at hjælpe hende ved at 

tilbyde hende arbejde på børne-

hjemmet.

Lynhurtigt vandt hun 

de forældreløse 

børns kærlighed.

I dag har hun arbej-

det på hjemmet i to 

og et halvt år, hvor 

hun underviser nogle af børnene, 

hjælper dem med deres lektier og 

sørger for, at de har en tryg hver-

dag fyldt med kærlighed, støtte og 

positive oplevelser.

Beena holder utrolig meget af 

børnene. De er hendes familie nu, 

ligesom hun er deres:

”Jeg føler, de er mine egne børn,” 

siger hun.

”Der befandt hun sig så – i et 

fremmed land uden nogen til 

at støtte og hjælpe sig videre i 

livet.”

Beena føler sig som en mor for 
de 35 forældreløse piger og 
drenge. Hendes egen historie 
minder en del om børnenes.

Flere af børnene 
arbejdede hårdt i 
hotelkøkkener eller på 
markerne, inden de kom 
til børnehjemmet. I dag 
har de mulighed for at 
være børn, lege, gå i 
skole – og spille kricket.

Der er ikke meget plads i 
soveværelserne. Men det er 
bedre end at sove på gaden eller 
overnatte i busterminaler.

Af Alex Ramos-Peña, 
 landeansvarlig for Nepal
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Sundhedslejr vil redde liv blandt 8.000 af   
Nepals allerfattigste

For mange kvinder, børn og 

mænd i et af Nepals allerfattigste 

områder, Humla, er det én af de 

barske realiteter, de må leve med 

hver dag. 

Derfor planlægger Mission Øst 

at afholde en sundhedslejr, der 

skal lære befolkningen at tage 

bedre vare på sig selv, når lægen 

er adskillige bjerge væk. Og der er 

hårdt brug for hjælpen udefra.

Et hold fra Mission Øst har for 

nyligt set med egne øjne, hvordan 

de mennesker, der bor i Humla, 

lider. Børn såvel som voksne sulter 

– cirka halvdelen af alle børn i det 

sydlige Soru-bælte er underernæ-

rede. Møgbeskidt drikkevand gør 

dem syge. Indendørs madlavning 

over åben ild giver dem røgfor-

giftning. Og alt for mange kvinder 

oplever problemer i forbindelse 

med deres graviditet. 

Vi kan gøre noget ved problemer-

ne. Det er alt sammen sygdomme, 

der nemt kan forhindres eller 

behandles. Men befolkningen ved 

ikke selv hvordan, og der er indtil 

videre ingen, der har hjulpet dem.

Forestil dig, at du skal dele din 

læge med 40.000 andre men-

nesker. Og forestil dig så, at du 

skal vandre i flere dage på smalle 

stier over bjerge og faldefærdige 

broer for at komme hen til ham. Alt 

imens feberen raser i din krop.

… at Nepal er det næstfattigste 

land i verden uden for Afrika?

Kilde: FN

Vidste du…
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Sundhedslejren vil redde liv og 

komme op til 8.000 mennesker til 

gavn. 

Men undervisning i sundhed 

og hygiejne er ikke nok, hvis 

befolkningen ikke kan praktisere 

den bagefter. Derfor håber Mission 

Øst at starte nye projekter i det 

fattige Humla, så befolkningen for 

eksempel får adgang til rent drik-

kevand.

KATHMANDU

HUMLA

BHAIRAHAWAA

Nepal
CHINA

INDIA

Men vi har brug for din hjælp, 

hvis det skal kunne lade sig gøre. 

Se bag på bladet, hvordan du kan 

være med til at redde liv blandt de 

allerfattigste i Humla.

tru

Mangel på rent drikkevand 
Landsbyerne lider under en konstant 

mangel på rent drikkevand, hvilket 

er årsag til adskillige vandbårne 

sygdomme som f.eks. diarré, der årligt 

dræber 1,8 millioner børn under 

fem år på verdensplan. Både børn og 

voksne bruger vand fra søer og vand-

huller – vand der er inficeret på grund 

af afføring og de mange fluer.

Mission Østs vil arbejde på at skaf-

fe befolkningen rent drikkevand.

Ingen toiletter 
Færre end fem procent af husstan-

dene benytter toiletter. Størstedelen 

går på toilettet på marker, og børnene 

efterlader deres afføring i haver og 

på stier. Afføringen forurener og gør 

folk syge, og på marken risikerer 

indbyggerne at blive bidt af slanger.

Mission Øst vil forsyne indbyg-

gerne med latriner.

Dårlig hygiejne
Indbyggerne ved meget lidt 

om god hygiejne. Det er for 

eksempel sjældent, at bør-

nene vasker deres hænder, 

når de har været på toilet-

tet. Når de bagefter bruger 

de beskidte hænder til at 

spise med, bliver de syge.  

Samtidig er der mangel på 

basale hygiejnematerialer 

som sæbe.

Mission Øst vil undervise 

børn og voksne i god hygi-

ejne og udstyre dem med 

sæbe etc.

Fødevaregaranti
Ødelagte vandingssystemer, såsæd af dårlig kvalitet og manglende viden om landbrugsteknikker er blot nogle af årsa-

gerne til et underskud af mad. Den årelange konflikt mellem maoisterne og regeringen, nylige tørkeperioder og internt 

fordrevne, der ønsker at vende tilbage til området, gør situationen endnu mere alvorlig.

Mission Øst vil reparere og bygge vandingssystemer og undervise befolkningen i landbrug og opbevaring af 

madvarer.
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Armenien skal også klappe 
af fremtidens Mirijan’er

Mission Østs skoleprojekt for handi-

cappede i Armenien går ind i fase 2.

Det var et rørende syn, der mødte 

Mirijan, da han trådte ind i sit 

klasseværelse på Skole nr. 27. 

Han havde været væk fra sine 

kammerater i 6. klasse i et helt år. 

Mirijan lider blandt andet af en 

muskelsygdom og har svært ved at 

støtte på sine ben. Derfor tilbragte 

han 12 måneder på et genoptræ-

ningscenter, der hjalp ham til at gå 

bedre ved egen kraft.

Da han trådte ind i klasselokalet, 

kun støttende på sin stok, rejste 

børnene sig derfor og begyndte at 

klappe. Sikke en velkomst!

Eleverne på Skole nr. 27, der 

er en del af Mission Østs 

projekt, opførte for et stykke 

tid siden teaterstykket ”Bed-

stefar og majroen”. Teater-

stykket symboliserer Mission 

Østs arbejde med at ændre 

holdningen til de svage i sam-

fundet, og historien fortæller 

børn, forældre og lærere, at 

selv den mindste har værdi:

Bedstefar har sået en majroe, 

der har vokset sig så stor, 

at han må have hjælp til at 

trække den op. Men selvom 

bedstefar trækker i roen, 

bedstemor trækker i bedste-

far, barnebarnet trækker i 

bedstemor, hunden trækker 

i barnebarnet, og katten 

trækker i hunden, er det først, 

da den lille mus trækker i 

katten, at roen vil komme op 

af jorden.

Uanset størrelse eller handi-

cap – selv den mindste har 

betydning!

Selv den mindste har betydning!

I Armenien er der ellers ikke man-

ge, der klapper ad de handicap-

pede. I årtier er de blevet betragtet 

som samfundets sorte får, og de 

færreste tror på, at børnene kan få 

noget som helst ud af at gå i skole. 

Derfor gemmer alt for mange for-

ældre deres handicappede sønner 

og døtre væk derhjemme i skam.

Denne fase af projektet sørger 

blandt andet for at hjælpe 

skoler med at uddanne lærere, 

så der også i fremtiden er men-

nesker, der kan undervise 

handicappede børn efter de 

nye læseplaner.
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Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
 Mission Øst

Men Mirijan går i skole. 

Hans skole, Skole nr. 27, var den 

første forsøgsskole i Mission Østs 

projekt ”Mod Uddannelse for Alle” 

i 2003, der blandede handicappede 

elever og elever uden handicap i 

samme klasse.

Til september går projektet ind i 

sin sidste fase, der skal sørge for, 

at alle de mange resultater bliver 

videreført, så fremtidens Mirijan’er 

også kan få en uddannelse. 

Resultater sikres for fremtiden

Indtil videre har Mission Øst 

sørget for, at armensk lov for første 

gang i landets historie giver handi-

cappede ret til at gå i skole på lige 

fod med andre børn. Derudover 

er flere særlige læseplaner til børn 

med indlæringsvanskeligheder 

blevet godkendt af de armenske 

myndigheder.

Fase 2 af projektet sørger blandt 

andet for at hjælpe skoler med 

at uddanne lærere, så der også i 

fremtiden er mennesker, der kan 

undervise handicappede børn 

efter de nye læseplaner.

Én af dem, Mission Øst allerede 

har oplært, er Mariam Grigoryan, 

viceinspektør på Skole nr. 27.

“For fem år siden troede jeg ikke 

på, at de handicappede børn 

kunne lære selv det mindste. Men 

nu har jeg en anden tilgang til 

tingene. Jeg ved, at de har deres 

egen måde at lære på, og at jeg kan 

hjælpe dem med at opnå mere. 

Jeg underviser dem og lærer selv 

nye ting samtidig,” siger hun og 

tilføjer,

”Men det har været ekstremt svært 

for mig at arbejde med andre 

lærere og prøve at ændre den 

sovjetiske tilgang til nye under-

visningsmetoder og børn med 

specielle indlæringsbehov.”

Siden begyndelsen i 2003 har Mis-

sion Øst oplevet en stor ændring i 

holdningen til handicappede. 

Dengang var der slet ikke plads til 

mennesker som Mirijan. I dag har 

han og mange andre børn fået et 

håb om en fremtid, der ville have 

været helt umulig for blot et halvt 

årti siden.

I modsætning til den generelle 
holdning til handicappede i 
Armenien har Mirijan ingen 

problemer med at udvikle sig som 
menneske og lære nye ting. Sidste 
fase af Mission Østs skoleprojekt 

arbejder for, at flere børn som 
Mirijan også i fremtiden får 

chancen for at komme i skole.

Med projektet ”Mod Ud-

dannelse for Alle” fra 2003 

arbejder Mission Øst på at 

forbedre det armenske skole-

system for handicappede og 

børn med indlæringsvanske-

ligheder. Gennem projektet 

støtter Mission Øst skoler 

kun for børn med indlæ-

ringsvanskeligheder, samt 

skoler hvor handicappede 

elever går i samme klasse 

som elever uden handicap. 

Fase 2 af projektet vil blandt 

andet støtte oprettelsen af 15 

nye skoler, hvor elever med 

og uden handicap blandes. 

Derudover vil vi hjælpe ud-

dannelsesinstitutioner med 

at uddanne lærere inden for 

specialundervisning og støtte 

det voksende samarbejde 

mellem græsrodsorganisatio-

ner på handicapområdet.

Mission Øst arbejder for 
uddannelse til alle
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På besøg hos Håbets Budbringer
har selv udviklet 

diabetes og er, 

som et resultat 

heraf, blevet 

blind. 

De to kvinder 

er blot nogle af 

de mange, der finder trøst i den 

hjælp, som Solia Sperant̨ei (”Hå-

bets Budbringer”) kan tilbyde.

Inde i byerne bliver familier nemt 

splittet op, når forældrene rejser 

til andre dele af landet eller uden 

for Rumæniens grænser for at søge 

arbejde. Som en konsekvens er 

mange ældre, der har solgt deres 

hus for at bidrage til den fattige 

familiesituation, hjemløse eller 

bor i virkelig dårlige boliger.

På landet er forholdene ikke meget 

bedre. Kriminaliteten stiger, der 

er mere vold, folk drikker, og flere 

forsøger selvmord. Mad, tøj og 

husly bliver dyrere og dyrere.

Ægteparret Fe-

licia og Marius 

Rotar, der udgør 

Solia Sperant̨ei, 

tog mig med 

hen at besøge 

familien Pop, 

hvis historie 

blev fortalt her i bladet i marts.

Med hjælp fra Felicia og Marius 

har familien bevæget sig ud af 

dyb fattigdom til at kunne klare 

sig selv. Børnene går i skole, deres 

to grise er blevet til en mindre 

flok på otte, og jeg kan tydeligt 

fornemme håbet, selvom familien 

stadig har brug for Solia Sperant̨eis 

støtte og opmuntring.   

Der er mange sørgelige skæbner 

i Cluj. Men det gør godt at vide, 

at folk som Felicia og Marius 

sammen med Mission Øst gør en 

aktiv indsats for at give folk troen 

på, at der venter dem noget bedre 

forude!

I Rumænien samar-

bejder Mission Øst 

med Solia Sperant̨ei, 

der består af 

ægteparret Felicia 

og Marius Rotar. 

Ud over at tage på 

hospitalsbesøg, yder 

de på nuværende 

tidspunkt hjælp 

til flere hundrede 

mennesker blandt 

andet ved uddeling 

af mad, tøj, medicin 

og skolebøger. 

Derudover tilbyder 

de social og psyko-

logisk hjælp. Marius 

er uddannet læge og 

kan derfor tilbyde 

sin hjælp, når der 

er brug for den hos 

fattige familier eller 

hjælpe dem med 

at finde lægehjælp 

andre steder.

Mad, tøj og 
omsorg til 
Rumæniens 
fattigste

På landet er forholdene ikke 

meget bedre end i byerne. 

Kriminaliteten stiger, der er 

mere vold, folk drikker, og flere 

forsøger selvmord.

Bob Kelley fra Mission Øst har været 

i Rumænien for at besøge vores 

samarbejdspartner Solia Sperant̨ei. 

Her fortæller han blandt andet om 

Stella og hendes datter Kokota samt 

om et gensyn med familien Pop. 

Stella og hendes 40-årige datter 

Kokota bor i en lille lejlighed i en 

forstad til Cluj i den nordlige del 

af Rumænien. Kokota har været 

lam siden fødslen. Kun hendes 

højre hånd fungerer normalt. Da 

jeg sammen med vores partner-

organisation, Solia Sperant̨ei, 

besøger de to kvinder, ligger hun 

på en sofa, som Solia Sperant̨ei har 

givet den lille familie. Her ligger 

hun dag ud og dag ind, fortæller 

vores partner mig. Hun ligger bare 

og nynner, uden at vide, hvad der 

foregår omkring hende. 

Men værst er det for hendes mor, 

Stella. Hendes krop lider kraftigt 

under at bære rundt på datteren, 

der ikke selv kan bevæge sig. Hun 

r u m æ n i e n

Af Bob Kelley, medlem af 
Mission Østs bestyrelse

Det er ikke til at tro, 
men der bor faktisk 

mennesker i dette hus.
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Stort fremmøde til 
 Mission Østs årsmøde aula kom fra Kragelund 

Planteskole, Vorbasse 

Bageri gav kringle til 

kaffen, og en lokal 

familie stod for frokost 

og drikkevarer.

Mission Øst takker for 

et flot fremmøde!

Sådan støtter du Mission Øst

I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til at hjælpe 
fattige. Du kan støtte Mission Østs 
hjælpearbejde på flere måder. 

Brug netbank
Hvis du har netbank på din com-
puter, 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

14.100 kroners reglen
Hvis du giver en almindelig penge-
gave til Mission Øst, kan du trække 
pengene fra i skat, hvis du giver 
mere end 500 kroner på årsbasis. 
De første 500 kroner er altså ikke 
fradragsberettigede. Hvis du bruger 
denne regel, kan du maksimalt 
fratrække 13.600 kroner. Alle i din 
husstand kan bruge reglen. 

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.

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.

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

tioneret sammen med sin familie, 

for at tale på årsmødet i Vorbasse.

Han fortalte blandt andet om sit 

 arbejde med handicappede og 

 socialt udsatte børn i Armenien –  

et arbejde der i 2006 resulterede i, 

at Mission Østs særlige læseplaner 

for børn med indlæringsvanskelig-

heder fik et ”godkendt”-stempel af 

landets myndigheder.

Herefter viste han dokumenta-

ren ”Armenien – en fremtid for 

børnene?”, der lige nu bliver vist 

på dk4.

Selve årsmødet blev sponsoreret 

af lokale. Blomsterne til skolens 

De cirka 80 støtter, der var mødt op 

til Mission Østs årsmøde 2. pinsedag 

fik et smugkig på et nyt dokumentar-

program, der lige nu sendes på dk4.

Generalsekretær Kim Hartzner 

havde taget turen helt fra Armeni-

en, hvor han i øjeblikket er udsta-

Lige nu viser tv-stationen dk4 en ny 

dokumentar om Mission Østs arbejde 

med handicappede og socialt ud-

satte børn i Armenien. ”Armenien – en 

 fremtid for børnene?” hedder pro-

grammet, der blandt andet indeholder 

scener fra ambassadør Mikael Jarnvigs 

besøg i landet.

Dokumentaren kan blandt andet ses 

fredag den 27. juli kl. 19.30 og igen 

søndag den 29. juli kl. 20.30.

dk4 viser dokumentar om Mission Østs arbejde i Armenien
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BS-tilmeldingsblanket

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

Navn

Adresse

Postnr. By

Pengeinstitut 

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Støtte til   Mission Øst eller   Land, angiv venligst hvilket     

  Ønsker ikke takkebrev

Dato
   

Underskrift
 

Beløb

  100 kr.   300 kr. 

  600 kr.    

 Andet beløb  kr.

Overførsel hver  

  måned   kvartal 

  halve år   år 

Fra dato 

Udfyld kuponen og send den  

i en lukket kuvert til: 

Børn skal have lov til at være 

børn. Du kan sørge for, at 

forældreløse i Nepal får mad, 

tøj, skolegang og omsorg i 

stedet for at leve et hårdt liv på 

gaden.

Med den nylige fredsaftale 

har vi samtidig chancen for at 

komme endnu flere til hjælp i 

Nepal. Vi vil give de fjerneste 

egne med de allersvageste et 

håb i livet. 

Dit bidrag gør den store 
forskel. Støt Mission Øst, 
så vi kan nå længere ud.

Hjælp de værst  
stillede i Nepal

– hjælp der når frem

Indbetaler

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

,

Kroner

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Overførsel fra kontonummer

Kroner

. .

Øre

Dag Måned År Sæt X

Betales nu

. . ,

Øre

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt 4030S 2004-11 BG 1097-23820 

Gebyr for indbetaling betales kontant

78

Betalingsdato eller

 +7731566<

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

GIROINDBETALING KVITTERING

MØ-MAG 0708

– hjælp der når frem

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker ikke takkebrev

773 1566

– hjælp der når frem

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566

+01<


