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Hvordan kan en vej  
redde liv i Afghanistan?

Armenien – Kagesalg til fordel 
for handicappede børn 

Nepal – Hjælp til ofrene
for oversvømmelser
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Forsidefoto:  
Ganske få kilometer vej kan redde 
liv blandt fattige landsbyboere 
i Afghanistan. Før var 61.500 
mennesker i fjernt liggende 
landsbyer tvunget til at vandre i 
flere dage på små, snævre stier 
i farlige klippebjerge med livet 
som indsats for at komme på 
hospitalet. således har blandt 
andet flere end 50 gravide kvinder 
fra blot én landsby mistet både 
deres eget og deres ufødte 
barns liv på vej til hospitalet.
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Afghanistan 
– De fandt resterne af hendes tøj i floden

Adskillige mennesker i fattige landsbyer i Afghanistan har mistet livet på vej til 
 hospitalet. Vejen dertil foregår nemlig på smalle stier i farlige klippebjerge med livet  
som indsats.  Gahar Bibi var én af dem, der ikke klarede turen.

Nepal 
– Ofre for oversvømmel-
serne i Nepal har fået nye 
hjem

sommerens kraftige oversvømmelser 
efterlod tusindvis af fattige 
mennesker i Nepal hjemløse og uden 
levegrundlag. Mission øst har hjulpet 
flere af dem til at komme på fode igen.

tadsjikistan 
– Husker du saidbibi? Nu 
har hun fået et nyt hjem

Husker du saidbibi fra forsiden af 
septemberbladet? En forårsnat blev 
hun vækket af en rumlende lyd uden 
for døren. Flere dages kraftig regn 
havde fået den nærliggende flod til at 
hæve sig. 
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Armenien
– Kagesalg til fordel for 
handicappede børn
Da eleverne fra den internationale 
skole i Armeniens hovedstad 
besøgte specialskolen i Gavar 
den første gang, gjorde mødet 
med skolens handicappede børn 
et stort indtryk på dem. så stort, 
at de besluttede sig for at gøre en 
forskel. 
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Kim Hartzner, læge og 
generalsekretær

l e d e r

Det behøver ikke at være sådan
Da jeg sidst besøgte Afghanistan 

og kørte i det bjergrige terræn, 

mødte jeg en gravid kvinde, 

hendes mand og hendes mor, der 

var på vej til den nærmeste læge, 

hvor kvinden skulle føde sit barn. 

Kvinden sad på et æsel og havde 

syv timers ridt foran sig, men 

fødslen var allerede gået i gang. 

Vi tog hende og moderen med 
i bilen, og faderen måtte stå på 
ladet bagved, da der ellers ikke 
var plads. På under en halv 
time lykkedes det os at køre 
kvinden til den nærmeste læge, 
så fødslen kunne foregå under 
lægeligt opsyn i stedet for på en 
landevej i bjergene.

Da min kone Dorte fødte vores 
fjerde barn i sommers, følte jeg 
en helt ubeskrivelig lykke. Her 
er et lille nyt liv at elske og tage 
sig kærligt af. Lige som med 
vores tre andre børn glæder jeg 
mig til at se ham vokse op og 
til at opleve det menneske, han 
udvikler sig til.

Det skærer derfor i hjertet, når 
jeg hører om de mange gravide 

kvinder i Afghanistan, der har 
mistet livet på vej til hospitalet. 
Der kommer ingen ambulance 
og henter dem i deres fattige 
landsbyer, der er afskåret fra 
resten af omverdenen. Den 
farefulde rejse til den nærmeste 
læge foregår til fods eller på 
æselryg over klippebjerge, 
hvor hvert eneste skridt skal 
overvejes meget nøje for ikke at 
skride på stenene og falde ned 
ad klippevæggen.

Alt for mange menneskeliv – 
også ufødte – er gået tabt i de 
bjerge. Og drømme er brast 
hos de mænd, der, lige som 
jeg, længselsfuldt så frem til at 
holde en nyfødt søn eller datter 
i armene. 

Sådan behøver det ikke at være.

Som du kan læse på de næste 
sider, har du og jeg været 
med til at sørge for, at 61.500 
mennesker ikke behøver opleve 
den smerte, som en manglende 
vej forårsager. Det er slut med 
at risikere livet i bjergene.
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Tænk, at få kilometer vej kan 
gøre så stor en forskel i så 
mange menneskers liv!

Tak også til jer alle for jeres 
opbakning til arbejdet i 
Armenien, hvor jeg stadig 
er udstationeret med min 
familie. Den nød, vi er vidne 
til hernede, kan være ekstremt 
svær at begribe. Lige nu er 
vinteren og kuldegraderne 
ekstrem hård for de mange 
fattige, der må bo i kolde og 
utætte, faldefærdige hytter. 
Derfor varmer det, når vi 
blandt andre kan hjælpe en 
kvinde som Vartuhi og hendes 
seksårige datter Marine, der 
bor i en gammel stald, igennem 
en svær og kold tid. 

Det kan vi kun gøre med 
hjælpen fra Danmark. Tak.

Med ønsket om et godt nyt år,

 

Kim Hartzner,  
læge og generalsekretær
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De fandt resterne af hendes   tøj i floden
lange vej over snævre, ujævne 
stier, op og ned ad klippebjerge. 
Hendes liv afhang af, at æslet 
ikke trådte på en løs sten og 
faldt ned ad skråningen. 

Undervejs måtte følget 
overnatte i en fremmed 
landsby. Så lang tid tog rejsen.

Da de endelig nåede frem, 
havde Gahar Bibi det meget 
dårligt. Lægerne gav hende 
medicin, hun begyndte at få 
det bedre, og efter et par dage 
gjorde selskabet klar til at 
vende tilbage til landsbyen. 
Uden at vide, hvilken skæbne, 
der ventede dem.

Mange når aldrig frem til 
hospitalet

På en af de smalle stier skred 
æslet. Gahar Bibi faldt af, og 
sammen med æslet landede 
hun i floden ved bjergets fod. 
Hendes mand, Quat, prøvede 
at redde hende, men floden var 
for vild, og han kunne ikke 
svømme. Han kunne ikke gøre 
andet end magtesløst se til, 
mens vandet tog hende med. 

Senere på morgenen fandt én 
af de andre resterne af Gahar 
Bibis tøj to kilometer længere 
henne ad floden. Hun var 
druknet.

Adskillige mennesker i fattige 

landsbyer i Afghanistan har 

mistet livet på vej til hospitalet. 

Vejen dertil foregår nemlig på 

smalle stier i farlige klippebjerge 

med livet som indsats. 

Gahar Bibi blev pludselig meget 
syg og måtte til lægen. Det 

nærmeste hospital lå 
flere dages vandring 
fra hendes landsby, 
og hun blev derfor 
placeret på ryggen af 
et æsel. I følgeskab 
med et par andre 
fra landsbyen blev 
hun på denne måde 
transporteret den 

”Nu kan vi ikke alene komme 
på hospitalet, vi har også 
fået mulighed for at sælge 
vores afgrøder på markedet 
og tjene lidt penge derved. 
Vejen har forbundet os med 
omverdenen.”

Abdul Qudos

Mission østs 
vicegeneralsekretær, 
Peter Blum samuelsen, 
besøgte Afghanistan 
i juli, hvor han mødte 
Abdul Qudos (i midten). 
Abdul Qudos fortalte 
ham den forfærdelige 
historie om Gahar Bibi, 
der mistede sit liv på 
vej hjem fra et vellykket 
hospitalsbesøg.

Mange af landsbyens 
indbyggere har mistet 

livet på vej til det 
nærmeste hospital, 

heriblandt flere end 
50 gravide kvinder.
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De fandt resterne af hendes   tøj i floden
Adskillige mennesker som 
Gahar Bibi har mistet livet på 
de smalle stier. Mennesker med 
kolera, malaria og tuberkulose 
har kæmpet sig vej på stierne, 
men er aldrig nået frem til 
hospitalet. Flere end 50 gravide 
kvinder har mistet deres eget 
og deres ufødte børns liv i de 
farlige klippebjerge.

Abdul Qudos, der fortæller den 
frygtelige historie om Gahar 
Bibi, siger:

”Det var efter Gahars ulykke, 
at vores landsby besluttede at 
gøre noget ved situationen.” 

Føler et ansvar for vejen

Mange landsbyboere var 
så syge, at de ikke kunne 
sidde oprejst på æslet. De 
måtte derfor transporteres til 
hospitalet liggende i trækasser, 
der mindede om kister, bundet 
fast på æslets ryg.

”Det var en desperat situation 
for os. Vi besøgte de lokale 
myndigheder, men de kunne 
ingenting gøre for at hjælpe 
os,” fortæller Abdul Qudos.

”Vi får sjældent deres støtte i 
vores fattige afsidesliggende 
landsbyer. Til gengæld henviste 
de os til Mission Øst, som 

Før måtte landsbyens indbyggere vandre ad farlige klipper som 
denne for at komme til det nærmeste hospital. Her ligger der 
nu en vej, så ingen behøver at frygte for deres liv undervejs.

Den 
brusende 
flod rev 
Gahar Bibi 
med sig.
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siden har hjulpet os med at 
bygge en vej. Nu kan vi ikke 
alene komme på hospitalet, 
vi har også fået mulighed for 
at sælge vores afgrøder på 
markedet og tjene lidt penge 
derved. Vejen har forbundet 
os med omverdenen. Den har 
åbnet en hel ny verden for os.” 

Abdul Qudos fortsætter; ”Vi 
har kæmpet for vejen. Det 
hårde gravearbejde har vi selv 
været med til. Mission Øst har 
skaffet materialer og fortalt os, 
hvordan vi skal gøre, og vi har 
selv lagt tid og energi i for at 
gøre vejen mulig. Derfor føler 
vi også et ansvar for vejen og 

Gahar Bibi sad på ryggen af et æsel 
på vej hjem fra hospitalet, da æslet 
skred og de begge faldt i floden.

Da de lokale 
myndigheder ikke 

kunne hjælpe 
landsbyen med at 

bygge en vej, sørgede 
Mission Øst for, at den 

fik de nødvendige 
materialer og viden om 

byggeriet for at føre 
projektet ud i livet.

for at vedligeholde den. Det er 
vores vej.”

Ud over at hjælpe med at bygge 
vejen har Mission Øst hjulpet 
denne landsby og andre i det 
nordlige Afghanistan med blandt 
andet rent vand og latriner. Det er 
ikke kun blevet nemmere at bringe 
syge børn og voksne på hospitalet 
– færre bliver i det hele taget syge, 
nu hvor de ikke længere behøver at 
drikke beskidt og inficeret vand.
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Mohammad Sadik, 75 år:

”Vi plejede at gå halvanden 
dag for at nå til Taloqan, den 
største by i vores provins. 
Det var meget udmattende og 
trættende. Vi transporterede 
vores afgrøder på æsler og 
solgte dem på markedet. Men 
mange af frugterne rådnede 
i varmen undervejs, fordi det 
tog så lang tid. Vi kunne ikke 
sælge dem og tjene penge på 
dem. Men nu hvor Mission 
Øst har hjulpet os med at 
bygge vejen, tager det os kun 
halvanden time at transportere 
vores produkter til Taloqan.”

Med tårer i øjnene fortæller 
Mohammad Sadik, hvordan 

han har mistet mennesker, 
han holder af, på grund af 
manglen på sikre veje:

”Jeg husker, da Ibrahim 
(40-årig mand fra landsbyen 
Pumbak) havde diarré i 2001. 
Nogle mænd fra landsbyen 
forsøgte at fragte ham til 
hospitalet i Taloqan, men han 
døde undervejs. Nizams kun 
25-årige kone havde  
problemer under sin 
graviditet. Hun døde også  
på vej til hospitalet.”

Mohammad kan adskillige 
lignende historier, der alle er 
lige smertefulde at fortælle. Så 
smertefulde, at han ikke har 
lyst til at blive mindet om dem. 

Men han ved, at de er vigtige 
at fortælle videre så andre også 
kan forstå, hvor meget den nye 
vej betyder for ham og alle de 
andre, der bor i landsbyerne.

”Frugterne rådnede på vej til markedet”

Vejen der redder liv  
blandt 61.500 mennesker i Afghanistan

farlige klippebjerge kan betyde 
forskellen mellem liv og død.

Mission Øst er netop færdig med 
vejen i Mandara dalen. Vejen er 
ikke længere end 13 kilometer, 
men den betyder alligevel, at 
18.500 mennesker i 27 landsbyer 
kan nå på hospitalet, til 
markedet og skoler på halvanden 
time i stedet for flere dage.

Til marts færdiggør Mission 
Øst den sidste gren af det 

overordnede vejprojekt i 
området – et vejprojekt på i 
alt 62 km, der i sidste ende 
gavner 61.500 indbyggere i 94 
landsbyer.

Folk i landsbyerne har selv 
stået for udførelsen af arbejdet 
og fik løn for deres indsats. 
Pengene, de tjente, har hjulpet 
på deres økonomiske situation. 
De har købt køer, geder og 
æsler, der gør, at de nu har en 
mere regelmæssig indkomst.

Hvorfor er en vej lige så 

vigtig som rent drikkevand, 

hygiejneundervisning og hjælp 

til at dyrke grøntsager? 

Svaret er, at for mange fattige 
afghanere i afsidesliggende 
landsbyer kan en simpel vej 
redde deres liv. De bor ofte 
langt fra den nærmeste læge 
eller hospital, og vandringen 
derhen er med livet som 
indsats. Ét forkert trin i de 
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Abdul Ahamad, 40 år:

Abdul er netop vendt hjem 
til sin familie efter to års 
arbejde i Iran. Her så han til 
sin store overraskelse, at der 
er kommet en vej, næsten lige 
ude foran sin dør.

”Nu behøver jeg ikke længere 
at rejse til Iran for at tjene 
penge. Nu vil jeg åbne en lille 
butik og arbejde hårdt, fordi 
vejen har åbnet adskillige 
muligheder for os.”

”Nu vil jeg åbne en lille 
butik og arbejde hårdt”

”Jeg mistede min syv måneder 
gamle datter på vej til hospitalet”

”Vi har adskillige gange 
oplevet, at æsler er faldet i 
Khelab floden på grund af 
de løse sten. Men nu har 
situationen ændret sig drastisk. 
Vi kan komme til Taloqan på 
halvanden time. Vi kan sælge 
vores varer til fornuftige priser. 

Og for pengene, vi tjener, kan 
vi købe livsnødvendige ting til 
husholdningen (mad, medicin, 
tøj…). Og det hele kan vi gøre 
på kun én dag! Vi sparer tid, 
som kan bruges i markerne 
eller i hjemmet, og vi tjener 
penge til at forsørge os selv.”

Abdul Matim, 26 år:

”Jeg mistede min syv måneder 
gamle datter på vej til hospitalet 
i Taloqan. Stierne var meget 
smalle, og det var svært at gå på 
stenene i klippebjergene.”
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Mission øst støtter 
specialskolen i Gavar
I løbet af de sidste otte år har Mission øst 
støttet Gavar specialskole, der også er et 
børnehjem. skolen er den eneste skole for 
udviklingshæmmede børn i den store region 
Gegharkunik i Armenien. Undersøgelser viser, 
at der i regionen bor cirka 700 børn, der har 
brug for specialpleje og speciel undervisning.

Mission øst har blandt andet renoveret 
skolens forfaldne toiletter, køkken, vaskerum 
og bad og sørget for, at eleverne får den 
undervisning, der passer til netop deres 
individuelle behov.

Kagesalg til fordel for 
handicappede børn
Da eleverne fra den 

internationale skole i 

Armeniens hovedstad besøgte 

specialskolen i Gavar den 

første gang, gjorde mødet 

med skolens handicappede 

børn et stort indtryk på dem. 

Så stort, at de besluttede 

sig for at gøre en forskel. 

Mange af eleverne fra den 
internationale skole kommer 
fra velhavende hjem, hvor der 
hverken mangler mad, tøj eller 
varme dyner. Besøget sidste 
vinter var for flere af dem en 
øjenåbner; et indblik i et liv hos 
jævnaldrende, der ikke har de 
samme goder som dem selv. 

Da de besøgte skolen igen 
sammen med blandt andre 
Mission Østs ambassadør, 
Mikael Jarnvig, havde de derfor 
samlet legetøj sammen til 
børnene.

I efteråret 2007 arrangerede 
de internationale elever et 
kage- og issalg på deres egen 
skole, og for overskuddet købte 
de sportsudstyr til børnene i 
Gavar. Her på siderne fortæller 
de om deres tredje besøg, hvor 
de stolt overrakte udstyret til 
deres nye venner.

Læs mere om elevernes forrige 
besøg på skolen i Gavar på

”Besøget i Gavar lærte mig, hvordan 
vi skal være bedre til at sætte pris på, 
hvad vi selv har,” siger 11-årige Philip 

Wikborg Hartzner (tv.), der er søn af 
Mission østs generalsekretær og elev på 

den internationale skole i Armenien.

http://www.miseast.dk/sw6599.asp
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Mercedes Alvarez,  
12 år, Argentina:

”Da vi besøgte skolen for et år 
siden, kunne vi næsten ikke tro 
vores egne øjne. Det var iskoldt 

udenfor, men skolen 
havde ikke noget 
varmesystem. Børnene 
havde tre legeværelser, 
men intet legetøj. 
Værelserne var SÅ 
beskidte og støvede, 
og børnene sov i 

feltsenge med tæpper, der ikke 
kunne holde dem varme om 
vinteren. Vi fik alle sammen så 
ondt af dem, at vi besluttede os 
for at gøre noget for dem.

Kirti Pujari, 12 år, Indien:

”I dag besøgte vi Gavar Specialskole, som 
er en skole for børn med særlige behov. 
Her bor også børn, som er blevet behandlet 
uretfærdigt og efterladt på gaden af forældre 

eller familiemedlemmer. Bygningen så meget 
renere ud, end sidst vi var her. Mange af 
værelserne er blevet renoveret. Da vi nærmede 
os skolen, så vi flere af eleverne stå og vente 
på os uden for skolen. De så alle sammen 
meget glade ud. Jeg blev selv helt glad ved at 
se dem smile sådan. Da vi havde set skolen, 
spist frokost og spillet fodbold, delte vi 
sportsudstyr ud til dem. Vi havde selv tjent 
pengene til at købe det ved at sælge kager  
og is. 

Vores besøg var en succes. Jeg nød turen så 
meget, at jeg vil ønske, vi kan komme på 
besøg igen.”

”Jeg så mit gamle legetøj i ét af værelserne”

”Jeg blev helt 
glad for at se 
dem smile”

Lucine og Marine viser Mercedes  
(i midten), hvordan man syr.

”Til at starte med forstod jeg ikke helt det 
dér med at sy. Jeg var forfærdelig til det. Men 
eleverne på Gavar skolen var flinke til at 
hjælpe, og efter et stykke tid begyndte jeg at 
blive bedre,” fortæller Kirti Pujari (i midten). 

”Vi fik alle sammen så ondt af 
dem, at vi besluttede os for at 
gøre noget for dem.”

12-årige Mercedes Alvarez

Hele vores skole samlede legetøj 
ind. Mange elever gav noget af 
deres eget legetøj. Da vi besøgte 
skolen igen i marts, fik de alt 
det, vi havde samlet ind. Denne 

gang, i et af værelserne, så jeg 
noget af det legetøj, jeg havde 
givet væk.”
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Sebastian Pedersen, 13 år, 
Danmark:

“Vi blev delt op i to 
grupper – piger og drenge. 
Drengene fulgte med over i 
skoværkstedet, hvor eleverne 
lærer at designe og lave sko. Jeg 
sad ved siden af en professionel 
12-årig skomager – det var han 
i hvert fald i mine øjne! Han 
arbejdede hurtigt og vidste, 
hvad han gjorde. Han viste os, 
hvordan man limede det første 
lag stof på indersiden af skoen. 
Så rakte han mig lim og en 

Patty Carmody, 14 år, USA:

”Selvom busturen til specialskolen i Gavar var lang 
og hullet, var dét det hele værd, da jeg så, hvor glade 
børnene blev for de ting, vi havde med til dem.

Jeg glemmer, hvor taknemmelig jeg burde være. Jeg 
har et hjem, en god familie og ejendele, som jeg ikke 
er tvunget til at dele med andre. Denne tur til Gavar 
lærte mig, at jeg ikke skal tage ting for givet.

Vi har alle arbejdet hårdt for at samle penge ind, så 
skolen kunne renovere et par værelser og købe flere 
skolematerialer. Jeg synes, vi har gjort det godt. 
Skolen bliver til et bedre og bedre sted at være for 
hvert år, der går. Jeg er glad for, at jeg kan hjælpe.”

På besøg 
i sko-
værkstedet

”Jeg glemmer, hvor taknemmelig jeg burde være”

Danske Sebastian 
Pedersen (i midten) 

er dybt koncentreret 
om at klippe læder 

ud til sko. En elev fra 
Gavar skolen holder et 
professionelt øje med, 

at han gør det rigtigt. 

Patty Carmody spiser frokost sammen med børnene 
fra Gavar, også selvom maden her er meget mere 
sparsommelig, end den hun er vant til til daglig.

børste, så jeg kunne prøve. Jeg 
måtte kun bruge så lidt lim som 
muligt. Det var sikkert dyrt.

Da vi skulle hjem, var der én, 
der spurgte, om vi allerede 
skulle af sted. Jeg svarede ja, 
eller ”ha” på armensk. Vi steg 

på bussen og råbte alle sammen 
”farvel” på armensk, da den 
begyndte at køre. Endnu en tur 
til Gavar var forbi. Vi var alle 
sammen stille et øjeblik og ville 
ønske, at vi kunne besøge dem 
igen i morgen.”
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Ofre for oversvømmelserne i   
Nepal har fået nye hjem

Kauli 
vågnede, 
da hun 
mærkede 
vandet i sin 
seng

Sommerens kraftige 

oversvømmelser efterlod 

tusindvis af fattige 

mennesker i Nepal hjemløse 

og uden levegrundlag.  

De primitive lerhytter kunne  
ikke modstå de enorme 
vandmasser. Marker og 
afgrøder blev ødelagt, og  
vandet rev dyr og ejendele med  
sig. I det område, hvor Mission 

Østs partnerorganisation 
befinder sig, var 
indbyggerne hårdt ramt af 
oversvømmelserne i 2007. 

I den fattige landsby 
Marchawar efterlod over-
svømmelserne på én enkelt 
nat mange familier med intet 
andet end hinanden. De 
mistede deres lager af korn til 
vinteren, de måtte overnatte 

i skolebygninger og i flere 
tilfælde var forældre tvunget til 
at sende deres børn fra dør til 
dør for at tigge mad.

I dag har Mission Øst sammen 
med vores lokale partner 
blandt andet sørget for at 
hjælpe flere af familierne med 
at bygge nye hjem og komme 
på benene igen. Her får du tre 
af deres historier.

Det havde regnet kraftigt i 
ti dage, da 58-årige Kauli 
Lodh en nat vågnede ved, 
at hun følte noget vådt. Hun 
stod op og så til sin store 
forskrækkelse, at hele hytten 
og alle hendes ting var 
dækket af vand. Kaulis første 
tanker gik til børnebørnene, 
der intetanende lå og sov ved 
siden af hende. Hvor skulle 

hun tage dem med hen? Hun 
vidste ikke, hvad hun skulle 
gøre, eller hvem hun skulle 
spørge om hjælp. Hendes 
mand og søn var taget ind 
til byen for at finde arbejde. 
Det var midnat, og udenfor 
lynede og tordnede det noget 
så skrækkeligt. Hun indså, 
at de var nødt til at blive i 
huset, indtil det blev morgen, 

selvom både vægge og tag 
begyndte at falde sammen. 
Nattens vandmasser rev alle 
hendes mest nødvendige 
ejendele med sig, og risen 
på marken blev fuldstædig 
ødelagt. I en måned boede 
familien i en skolebygning, 
indtil de kunne flytte ind hos 
nogle slægtninge.
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Korn, geder, høns, risplanter 
– alt var væk

Chanmati måtte lade 
børnebørnene sulte

Rajesh Prasad var ude for at 
tjene penge til sin kone og 
deres søn og datter, da han 
hørte om oversvømmelsen i sin 
fattige landsby. Rajesh skyndte 
sig hjem. Her fandt han sit 
hus ødelagt af vandmasserne. 

50-årige Chanmati lå og sov, 
da den ene side af hendes 
lille lerhytte pludselig faldt 
sammen. Inden længe stod 
vandet en halv meter højt inde i 
hytten og dækkede hendes tøj, 
seng og hendes andre ejendele. 
Hun skyndte sig at vække sine 
børnebørn. 

Da de kom udenfor, så hun, 
hvordan nabohytterne også 
var faldet sammen. Der var 
ikke meget hjælp at hente hos 
de andre i landsbyen, der selv 
kæmpede mod vandmasserne. 
Ingen af familiens ejendele stod 
til at redde.

I to dage, inden Chanmatis 
sønner vendte tilbage til 
landsbyen fra deres arbejde, 

Tårerne fik frit løb, da han så, 
hvordan én af væggene var 
faldet fuldstændig sammen. 
Den sparsomme kornhøst, 
der var gemt væk til vinteren, 
var skyllet væk sammen med 
familiens fire geder og seks 
høns, og der var ingenting 
tilbage af risplanterne på 
marken.

sov hun ikke. Hendes små 
børnebørn måtte gå sultne 
rundt. Hun var ikke i stand til 
at sørge for mad til dem.

Fem dage efter oversvøm-
melsen kom myndighederne 
til landsbyen for at vurdere 
situationen og for at dele mad 
ud til de sultende indbyggere.

I dag er vandet væk. Men livet 
er stadig hårdt. Afgrøderne er 
ødelagt, jorden er ikke længere 
lige så frugtbar, og Chanmatis 
sønner har svært ved at finde 
arbejde, så de kan forsørge 
deres familie og bygge livet op 
på ny.

Familien ville have meget svært 
ved at klare sig uden hjælpen 

fra Mission Øst og vores lokale 
partner.

Rajeshs kone omfavnede ham 
og fortalte grædende, at hun 
ikke havde været i stand til at 
redde nogle af deres ejendele.

Familien har siden da boet 
hos nogle af deres venner, 
indtil deres nye hjem er bygget 
færdigt.



Husker du Saidbibi?
Nu har hun fået et nyt hjem
Husker du Saidbibi fra forsiden 

af septemberbladet? En forårsnat 

blev hun vækket af en rumlende 

lyd uden for døren. Flere dages 

kraftig regn havde fået den 

nærliggende flod til at hæve sig. 

Lyden kom fra en bølge af 
mudder, der kort efter væltede 
døren og spærrede Saidbibi og 
hendes 12 familiemedlemmer 
inde i værelset. En overbo kom 
familien til undsætning, og 
det sidste barn blev reddet ud 
af huset, lige inden overetagen 
faldt sammen. 

Saidbibis primitive hus var lavet 
af ler og sten og havde ikke en 
chance mod den voldsomme 
mængde mudder. Tilbage stod 
kun et par ødelagte vægge. 
Familiens ejendele var blevet 
revet med af muddermasserne 
og efterlod de 13 mennesker 
endnu fattigere end før.

I april og maj 2007 hærgede 
enorme mudderskred i to 
landsbyer i Yori Jamoat i 
Tadsjikistan. Flere end 14.000 
mennesker blev påvirket, og 
Mission Øst gik straks i gang 
med at hjælpe landsbyerne til 
at komme på fode igen. 

Blandt andet får 282 familier 
hjælp til at genopbygge deres 
huse med materialer og 
byggeteknikker, der bedre kan 
modstå oversvømmelser og 
mudderskred. Murere bliver 
uddannet i at bygge sikrere 
huse, og indbyggerne får 
undervisning i, hvordan de 
skal reagere, når deres landsby 
bliver udsat for den næste 
naturkatastrofe. 

Saidbibi og hendes familie kan 
snart flytte ind i deres nye hus, 
der blandt andet er bygget med 
beton-fundament og et skelet af 

træ, så det står endnu stærkere. 
Nu behøver hun ikke længere 
at sove under et træ i baghaven. 
Men ligeså vigtigt; nu er det 
slut med at leve i konstant frygt 
for den næste naturkatastrofe.
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Børnene er ikke længere 
tvunget til at sove 
under træet i baghaven 
eller i resterne af 
det ødelagte hus.
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Sådan støtter du Mission Øst

Gik du glip af dokumentaren om Mission Øst i Armenien?

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

14.100 kroners 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 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 
mennesker 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. 

Så har du chancen nu. Fra 
slutningen af januar og to 
uger frem genudsender dk4 
dokumentaren ”Armenien 
– en fremtid for børnene?”, 
der skildrer Mission Østs 

kamp for handicappedes 
rettigheder i den tidligere 
Sovjetrepublik. Programmet 
indeholder scener fra 
ambassadør Mikael Jarnvigs 
besøg i landet.

Du kan se eller gense 
dokumentaren blandt andet 
den 30. januar kl. 11.15,  

5. februar kl. 20.30 og  

11. februar kl. 16.30.

Se evt. www.dk4.dk for flere 
tidspunkter.

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: 

– hjælp der når frem



Det er så lidt, der skal 
til for at forbedre livet 
betydeligt for de fattigste i 
Afghanistan. For eksempel 
kan ganske få kilometer vej 
betyde forskellen mellem 
liv og død, når børn og 
voksne i fjerne landsbyer 
skal på hospitalet, i skole 

eller bytte deres afgrøder 
til livsnødvendige ting som 
f.eks. medicin på markedet.

Du kan være med til at 
udgøre den forskel.

Støt Mission Øst i dag.

Det er så lidt,  
der skal til

Indbetaler

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

,

Kroner

Husk at skrive dit navn og din adresse og evt. bladnummer.
Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

UMM 46658

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 0802

– 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<


