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Armenien
– To års kamp 
giver nu resultater
Syvårige Marine blev fundet 
af Mission Øst for to år siden. 
Da boede hun i en gammel 
stald med sin mor. Hendes fem 
andre søskende er alle døde af 
fattigdoms relaterede sygdomme, 
og Marine var godt på vej til selv 
at dø, hvis hun ikke havde fået 
hjælp. Mission Øst har lige siden 
kæmpet for at overtale de lokale 

myndigheder til at finde dem et ordentlig sted at bo, og nu synes kampen 
endelig at lykkes.
Marine er en del af det Mission Øst projekt, der nu udvides til to andre 
regioner i Armenien, så endnu flere handicappede og socialt udsatte børn får 
den hjælp, de har brug for.

Mission Øst
er en dansk international hjælpeorga-
nisation, der yder akut nødhjælp og 
langsigtet udviklingshjælp i Østeuropa 
og Asisen. Vi baserer arbejdet på kristne 
værdier og hjælper mennesker i nød 
uanset race, religion og politisk ståsted. 
Mission Øst  gennemfører projekter i 
Afghanistan, Armenien, Tadsjikistan og 
Nepal. Vi samarbejder med lokale partnere 
i Bulgarien, Nepal og Rumænien. Mission 
Øst modtager ønokomisk støtte fra blandt 
andre Det Danske Udenrigsministerium, 
EU og FN.
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Afghanistan
– To møder med  
smerte og håb
Mission Østs journalist besøgte 
arbejdet i Afghanistan i foråret. 
Det blev et møde med flere af de 
mennesker, Mission Øst hjælper. 
Men især to personer, købman-
den Mohammad Siddique og 
enkemanden Eadi Mohamad, 
gjorde et ekstra stort indtryk.
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Afghanistan
– Rent drikkevand  
til flere end 20.000 mennesker
Frem til sommeren 2009 vil Mission 
Øst sikre rent drikkevand til 20.000 
fattige i Afghanistan og Nepal.
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Forsidefoto:
Cirka 500 nye familier med 
handicappede eller socialt 
udsatte børn vil få hjælp, 
når Mission Øst udvider 
arbejdet til to nye regioner i 
Armenien.
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L e d e R

Tak er kun et fattigt ord
I løbet af de sidste to år her 
i Armenien har jeg og resten 
af familien opbygget et nært 
forhold til syvårige Marine og 
hendes mor Vartuhi.

Når vi har besøgt dem i den 
lille lerhytte, de har boet i 
de seneste 14 år, har mine 
sønner leget med Marine 
udenfor, mens jeg har lyttet 
til Vartuhis frustrationer og 
lovet at gøre alt for at hjælpe 
dem ud af deres desperate 
situation.

Som du kan læse mere om på 
de næste sider, er det nu en-
delig lykkedes os at overtale 
de lokale myndigheder til at 
tilbyde Vartuhi en lejlighed. 
Et varmt sted, hvor hun ikke 
behøver at frygte for at miste 
lille Marine, ligesom hun har 
mistet sine fem andre børn.

Det er en fantastisk følelse at 
kunne gøre så stor en forskel 
for disse dejlige mennesker. 
Jeg ved, at det er lettere for 
mig, der har været i felten, at 
mærke taknemmeligheden. 
Jeg vil så gerne give den 
videre til jer, der støtter 
Mission Øst, for det er jeres 
håndsrækning, der gør det 
muligt at bringe smilet og 
håbet til disse børn og deres 
forældre.

Marine er langt fra den 
eneste, der ville have en 
tragisk fremtid foran sig, hvis 

Med venlig hilsen

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

ingen rakte en hånd frem. 
Siden 2006 har vi i Mission 
Øst sammen med vores 
lokale partnere fundet flere 
end 800 børn, der har brug 
for vores hjælp. Hver måned 
føjes syv-otte nye børn til 
listen. Børn, der har brug for 
vores opmærksomhed, fordi 
de ikke får den andre steder.

Man siger, at tak kun er et 
fattigt ord. Men det er det 
eneste, som de mennesker, 
der modtager vores hjælp, 
kan give. I Mission Øst 
hører vi ordet ofte helt fra 
Afghanistan og Armenien til 

Tadsjikistan og Nepal, og den 
tak vil vi gerne bringe videre: 
Tak for din støtte. Den har 
gjort verden til et venligere 
sted for mange af de svageste 
– ikke mindst for børnene.
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A R m e N i e N

Mission Øst 
udvider i Armenien
800 handicappede og socialt 
udsatte børn – så mange har 
enten fået eller vil få hjælp 
gennem Mission Østs igang-
værende projekt ”En Sund 
Start” fra 2006. Nu udvides 
hjælpen til to nye regioner i 
Armenien.

I løbet af de sidste to år har 
Mission Øst opnået adskillige 
fremskridt for handicappede 
børn i regionen Armavir på 
især sundhedsområdet. Så 
hvorfor stoppe der? 

Derfor overfører vi nu de 
gode resultater fra projektet 
”En Sund Start”, når vi 
fortsætter arbejdet i to nye 
regioner i Armenien; Tavush 
og Gegharkunik. Begge 
regioner lider under høje 
rater af fattigdom, og der er 
et stort behov for at gribe ind 
og hjælpe især handicappede 
børn og deres familier. 

Over de næste tre år er det 
vores mål blandt andet at 
oprette lokalgrupper, der kan 
tale de handicappedes sag 
over for myndighederne og 
forbedre sundhedssystemet, 
så børnene får de rette 

diagnoser, behandlinger og 
genoptræning. Overordnet 
vil vi arbejde for at ændre 
folks holdning til handicap-
pede, så de ser på børnenes 
muligheder i stedet for på 
deres fejl.

I alt vil cirka 500 nye familier 
få gavn af udvidelsen, der 
gennemføres i samarbejde 
med vores lokale partnere i 
Armenien.

Generalsekretær  
Kim Hartzner siger:
”I Mission Øst glæder vi os 
over at nå endnu længere ud 
inden for et område, hvor vi 
har bevist, at vi har evnerne til 
at gøre en forskel. Men det kan 
kun lade sig gøre med støtten 
fra Danmark. Vi håber derfor, 
at du vil være med til at hjælpe 
os og dermed give flere hund
rede børn og deres familier 
den værdighed og hjælp, de 
fortjener. 

I de kommende blade vil vi 
selvfølgelig fortælle om nogle 
af mennesker, du er med til at 
hjælpe. Tak.”

TYRKIET

IRAN

AZERBAJDJAN

AZERBAJDJAN

GEORGIEN

Armenien

ARMAVIR

TAVUSH

GEGHARKUNIK

YEREVAN

Handicappede børn  
– Armeniens sorte får

Selvom Armenien fik sin 
selvstændighed i 1991, 
bærer landet stadig på en 
tung arv fra 70 år under 
Sovjetregimet, hvor det 
stærke og uafhængige 
menneske blev hyldet, 
imens udviklingshæm-
mede blev betragtet som 
mislykkede mennesker 
uden potentiale.
I dag bliver handicappede 
børn stadig gemt væk 
derhjemme og betragtet 
som en skamplet på både 
familien og samfundet. 
Mange børn kommer slet 
ikke i skole, de får ikke 
den rette undervisning, de 
har ingen venner og lærer 
hverken at udvikle sig 
fagligt eller socialt.
Siden Sovjetunionens 
kollaps har Mission 
Øst derfor arbejdet for 
at give handicappede 
bedre levevilkår og for at 
forbedre deres rettigheder 
i Armenien.
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”Det er simpelthen 
fantastisk at være 
vidne til Svetas og 
alle de andre børns 
udvikling,” siger 
generalsekretær Kim 
Hartzner, der har 
boet i Armenien 
siden sommeren 2006 
(hvor dette billede 
er taget) og har fulgt 
Sveta siden, hun blev 
fundet.

Sveta – et mirakelbarn!
Sveta på seks et halvt år er 
noget af et mirakel! Måske 
husker du hende fra et 
tidligere blad. For to år siden 
blev hun fundet af et hold 
læger fra Mission Øst, der 
rejste rundt i flere lands-
byer for at finde og hjælpe 
udviklingshæmmede børn. 

Lægerne fandt en pige, der 
var ekstremt angst og meget 
aggressiv. Sveta brød sig ikke 
om fremmede mennesker og 
græd og skreg, når familien 
fik besøg. Af den grund holdt 
hendes mor hende isoleret i 
hjemmet, fordi hun troede, 
det var det bedste. Den stak-
kels pige legede slet ikke med 
andre børn. 

Hendes triste fremtid var 
mest af alt kendetegnet ved 
ensomhed, frustrationer og 
en manglende forståelse af 

hendes sygdom. En enkelt 
gang havde hendes mor taget 
hende med til lægen – men 
uden resultat.

I dag har Sveta endelig fået 
en diagnose. Hun er autist 
og lettere mentalt retarderet. 
I et land som Danmark ville 
hun have fået behandling og 
specialpleje for flere år siden.

Rød tomat
Tre gange om ugen kan man 
finde Sveta på Center for 
Udvikling og Genoptræning 
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Den mentalt handicappede Sveta 
var for to år siden så præget af 
sin angst for fremmede, at hun 
tilbragte stort set hele sit liv bag 
lukkede døre derhjemme. I dag 
har hun ingen problemer med 
at være sammen med andre 
mennesker.

Så langt er vi!
Sammen med lokale 
partnere nåede Mission Øst 
i 2007 blandt andet:
– at åbne et center til 
genoptræning og udvikling 
af børn
– at åbne børneklubber i 
flere lokalsamfund, hvor 
handicappede og
ikke-handicappede børn 
kan lege sammen
– at oplære læger i børns 
udvikling i 11 lokalsamfund
– at få godkendt en særlig 
læseplan, der tager højde 
for børn med specielle
indlæringsbehov
– at oplære flere end 230 
lærere i at undervise ved 
hjælp af den nyligt
godkendte læseplan
– at undervise 25 forældre-
grupper og 1.500 familier 
med handicappede børn 
i deres rettigheder og 
muligheder

Siden begyndelsen 
har Mission Øst blandt 
andet opnået følgende i 
Armenien:
– at få myndighederne til at 
vedtage en ny national lov i 
2005, der giver
handicappede krav på 
skolegang
– at få godkendt en national 
læseplan, der kommer flere 
end 8.000
indlæringsvanskelige børn 
til gavn
– at oprette en national 
paraplyorganisation for 
handicaporganisationer i
Armenien

af Børn, som Mission Øst 
indviede i september 
sammen med lokale partner-
organisationer. Efter adskil-
lige timer sammen med en 
talepædagog, en psykolog og 
en speciallærer kan hun nu 
kende forskel på farver, tal 
og figurer – ja, hun kender 
endda flere af alfabetets bog-
staver. Hun forstår tillægsord 
og kan sige ting som ”rød 
tomat” og ”solen er gul”. 
Hun har stadig problemer 

med at lytte og står fast på 
at få sin vilje. Men i selskab 
med en lidt ældre pige kan 
hun nu sidde stille i op til to 
timer ad gangen. 

Sveta har ikke længere 
problemer med at være sam-
men med andre mennesker. I 
dag går hun endda selv over 
for at besøge naboen. Hendes 
mor plejer dog at gå et stykke 
bag hende for at sikre sig, at 
alt er ok.

Sveta er født anderledes. Men 
fordi der var nogle, der så 
hendes muligheder i stedet 
for at fokusere på hendes fejl, 
er hun nu en meget gladere 
pige med en meget lysere 
fremtid end før.

Nu forstår Sveta tillægsord og kan sige kan sige 
ting som ”rød tomat” og ”solen er gul”
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To års kamp giver nu resultater
Måske husker du Marine, 
som vi tidligere har omtalt 
her i bladet?

Marine er i dag syv år gam-
mel. Da Mission Øst for to 
år siden mødte hende første 
gang, boede hun med sin 
mor i et lille lerhus, der 
tidligere var blevet brugt som 
stald. Hendes fem søskende 
døde alle af fattigdomsrela-
terede sygdomme, da de var 
mellem fem måneder og et år 

gammel. Da Mission Øst og 
vores lokale partnere fandt 
frem til Marine, var hun 
selv ved at dø af en alvorlig 
infektion.

Siden det allerførste møde 
har Mission Øst hjulpet med 
livsnødvendig lægehjælp og 
kæmpet en hård kamp for at 
få myndighederne til at tage 
sig bedre af mor og datter og 
alle de andre fattige, der lever 
i området. I foråret inviterede 

På opfordring  fra Mission Øst har de lokale myndigheder sørget for en gratis skoleuniform til syvårige Marine.

Generalsekretær Kim Hartzner, der har boet i Armenien siden 2006, har 
fulgt Marine, siden hun blev ”fundet” af Mission Øst. Han har flere gange 
taget sine sønner med på besøg hos Marine, og børnene er blevet rigtig 
gode venner. 

7



Desværre må syvårige Marine lægge øre til mange af diskussionerne om sin egen fremtid.

Mission Øst derfor viceguver-
nøren i regionen Armavir, 
Larisa Muradyan, på besøg 
hos Marine og hendes mor, 
Vartuhi, for at opleve deres 
elendige levevilkår med egne 
øjne.

Det blev et meget intenst 
møde. Vartuhi viste guver-
nøren de fem billeder, hun 
har hængende på væggen. 
Billeder af hendes fem børn, 
der alle døde, fordi hun ikke 
fik selv den mindste hjælp, 
da hun havde allermest brug 
for den.

Mission Østs generalsekre-
tær, Kim Hartzner var til 
stede og måtte flere gange 

berolige den desperate og 
grådkvalte mor, der lever i 
dyb fattigdom med det eneste 
barn, hun har tilbage.

Tilbud om lejlighed
Efter endnu et møde på 
viceguvernørens kontor er 
Vartuhi og Marine endelig 
blevet tilbudt en lejlighed. 
Nu behøver de to ikke læn-
gere frygte den iskolde vinter 
i den lille stald med den bare 
jord som gulv, og hvor sneen 
fyger ind under det utætte 
tag. Vartuhi behøver ikke 
længere at frygte at miste 
endnu et barn.

I Mission Øst har vi valgt at 
tage fat i enkeltsager som 

Marine og Vartuhis for at 
give myndighederne en 
bedre forståelse for de mange 
fattige og deres behov. Imens 
myndighederne føler sig 
forpligtede til at arbejde for 
konkrete løsninger i disse 
sager, kæmper Mission Øst 
for at sikre løsninger for hele 
den store gruppe af fattige 
mennesker, der lider under 
basale mangler. Det kan være 
et sted at bo, sygepension 
eller lægehjælp.
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Den dengang 5-årige Marine og hendes mor foran deres 

hus i vinteren 2006. Huset er tidligere blevet brugt som 
dyrestald.

Endelig! Efter to års hård kamp har myndighederne omsider besluttet at tilbyde Vartuhi en lejlighed. Selvom lejligheden både har et 
par revner i væggen og trænger til en kærlig hånd flere steder, er der her en chance for, at syvårige Marine kan holde varmen, når tem-
peraturen når minus tyve grader om vinteren. På billedet ses en glad Vartuhi sammen med et par medarbejdere fra Mission Østs lokale 
partnerorganisation.

Under besøget hos Vartuhi, som er én af Armavir-regionens 

fattigste kvinder, ringede viceguvernør Larisa Muradyan (th.) til 

borgmesteren og bad ham komme med det samme for at drøfte 

Vartuhis situation. Borgmester David Charagosian (tv.) tilbød 

Vartuhi et midlertidigt job.
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A f G h A N i s t A N

”Jeg stod i gæld, og min familie havde ofte ingenting at spise,” fortæller Mohammad Siddique om tiden, før vejen fik ham til at åbne lands-
byens første butik. Foto: Rikke Tina Ulnits

Mohammad har åbnet 
landsbyens første butik
I et lille træskur, der ikke 
er større end et legehus, 
sidder 40-årige Mohammad 
Siddique. Når han taler, er 
det med en vis ydmyghed. 
Men stoltheden i hans 
øjne…! – den er slet ikke 
til at tage fejl af. Han er 
nemlig sin landsbys første 
købmand.

Mohammad åbnede sin lille 
butik i starten af 2007 efter 
at have kæmpet en forgæves 
kamp for at forsørge sin 
familie som markarbejder. 
Da Mission Øst byggede en 
vej ud til hans landsby, fik 
han for alvor muligheden for 
at starte den lille forretning. 
I dag forsyner han indbyg-
gerne med ting som kiks, 
bønner og sæbe.

Træskuret, der lige akkurat 
er højt nok til, at han kan 
stå oprejst derinde – dog 
med hovedet en anelse 
bøjet – er blevet landsbyens 
samlingspunkt. Den morgen, 
hvor vi er taget ud for at tale 
med ham, står en håndfuld 
mænd allerede omkring 
butikken. Én af dem studerer 
et par små blå plasticsko 
(formentlig til sin datter), 

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst
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Afghanistan

QANDAHAR

KABUL
HERAT

IRAN

PAKISTAN

UZBEKISTAN TADSJIKISTAN

TAKHAR

To møder med 
smerte og håb 
Mission Østs journalist, Tania 
Rusbjerg, besøgte arbejdet 
i Afghanistan i foråret. Det 
blev et møde med flere af 
de mennesker, Mission Øst 
hjælper. Men især to perso-
ner, købmanden Mohammad 
Siddique og enkemanden 
Eadi Mohamad, gjorde et 
ekstra stort indtryk.
Begge mænd bor for enden 
af den grusvej, Mission 
Øst netop har bygget i det 
fattige bjergområde Chaal i 
provinsen Takhar. Her er 94 
landsbyer og flere end 60.000 
børn og voksne blevet for-
bundet med resten af verden 
for første gang nogensinde. 
Grusvejen gør det muligt for 
dem at komme på hospitalet, 
i skole og på markedet på 
under en dag. Før kunne 
det tage helt op til en uge at 
vandre på de smalle ujævne 
stier i bjergene, og mange har 
mistet livet undervejs.
Mohammad Siddiques 
historie symboliserer det 
håb og den udvikling, som 
hver dag bliver større for 
de mange mennesker i 
området på grund af hjælpen 
udefra. Eadi Mohamad kan 
til gengæld fortælle om 
et liv og en smerte, som 
andre i bjerglandsbyerne nu 
forhåbentligt er skånet for 
med den nye vej.

som Mohammad har indkøbt 
på markedet i den lidt større 
by, Taloqan. Resten holder en 
pause inden dagens arbejde.

Hvor langt tid tog det dig at 
komme til markedet før?
Da der ikke var nogen vej, 
måtte jeg ride på mit æsel to 
dage og to nætter for at nå 
derhen. Jeg tilbragte to dage 
på markedet og hjemturen 
tog mig også to dage. Så seks 
dage i alt.

Hvor lang tid tager det nu?
Nu tager det halvanden 
time hver vej – kun tre 
timer i alt.

Hvilke problemer havde 
du ellers på grund af den 
manglende vej?
Jeg plejede at miste en masse 
varer på tilbagevejen. Nogle 
gange snublede æslet på de 
smalle ujævne stier, eller 
oversvømmelser skyllede 
mine pakker væk. Nogle 

Mohammad kan i dag forsørge sin familie med indtjeningen fra butikken. Men også resten af 
landsbyen har fået nemmere adgang til dagligdags ting som ris og sæbe. Foto: Rikke Tina Ulnits
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gange mistede jeg alle mine 
varer, nogle gange mistede jeg 
kun halvdelen.

Hvordan påvirkede det dig?
Det var meget svære tider. Jeg 
stod i gæld, og min familie 
havde ofte ingenting at spise. 

Hvordan har vejen forbed-
ret dit liv?
I dag mister jeg næsten ingen 
varer, når jeg fragter dem 
hjem til min butik. Jeg er i 
stand til at købe flere varer 
og dermed sælge mere. Min 

indtjening er bedre end før. 
Jeg har ikke mere gæld, og 
min familie sulter ikke mere.

Hvad siger landsbyen til, at 
du har åbnet din butik?
De er glade for vejen og for 
min butik.

Som de fleste andre afgha-
nere, vi møder under vores 
besøg, er Mohammad ikke 
vant til at udtrykke sine 
følelser med ord. Men det gør 
heller ikke noget. For glæden 
i hans smil og i hans øjne, når 

han rækker en pose ris eller 
en rulle kiks over træværket 
til en af sine kunder er 
alligevel ubeskrivelig.

Jeg kan ikke lade være med 
at tænke på, hvor mange i 
landsbyen, der har fulgt hans 
eksempel om bare et år eller 
to. Hvor mange små butiks-
skure ligger der mon ved 
siden af Mohammads næste 
år, fordi vejen har gjort det 
muligt?

Landsbyens 
mænd mødes hos 
Mohammad for at 

købe forsyninger – 
men ligeså gerne for 

at snakke. Foto: Rikke 
Tina Ulnits
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Mine lidelser er intet
i forhold til dine

 ”Vejen har hjulpet os alle,” siger 62-årige Eadi Mohamad, der mistede to koner og et barn, inden den blev til. Foto: Rikke Tina Ulnits

”Undskyld alt det besvær, du 
har haft for at komme her og 
tale med mig,” siger 62-årige 
Eadi Mohamad.

Jeg kan næsten ikke tro mine 
egne ører. Her står vi midt 

inde i hans forfaldne hus, 
der ikke er andet end fire 
ujævne vægge bygget af store 
sten. Intet tag. Intet gulv. 
Ingen vinduer. Ingen møbler. 
Ingen rigtig dør. Henover 
muren er der frit udsyn til 
bjergene i baggrunden. På 
den bare jord på de knap seks 
kvadratmeter ligger fårenes 
efterladenskaber overalt. 
Og så taler denne mand om 
de ”lidelser”, jeg har været 
igennem.

Eadi Mohamad har mistet to 
koner og et spædbarn med 
blot to års mellemrum. Nu er 
han alene. Hans første kone 
var kronisk syg, og hver an-
den måned hjalp han hende 
derfor op på æslet, og tidligt 
om morgenen begyndte de 
den to dage lange vandring i 
bjergene for at nå frem til det 
nærmeste hospital. 

”Hun havde mange smerter 
og trak vejret sådan her,” 

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

”Hun havde mange smerte og trak vejret sådan her,” 
siger Eadi Mohamad og viser hvordan med nogle dybe 
indåndinger.
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”Derfor er vejen 
vigtig for mig” 
Kaiwan, der er ingeniør i 
Mission Øst og har stået for 
konstruktionen af de 62 
kilometer grusvej, havde en 
helt særlig motivation for at 
starte på projektet:
”Da jeg var barn, boede jeg 
i en landsby som dem, der 
ligger her i området. En dag, 
da jeg var fem år gammel, 
var jeg sammen med min 
familie undervejs ad de 
smalle æselspor i bjergene. 
Min mor sad på en hest, 
mens vi andre gik ved siden 
af. Pludselig snublede hesten 
på de løse sten, begge faldt 
ned ad skråningen, og min 
mor landede med hesten 
oven på sig. Hun var hårdt 
medtaget. Vi fortsatte den 
lange tur på stierne til 
hospitalet, hvor hun blev 
indlagt. 24 timer efter døde 
hun. Jeg har bygget denne 
vej for, at andre ikke skal 
opleve det samme, som jeg 
gjorde dengang.

Murbrokkerne i baggrunden er alt, Eadi Mohamad ejer. ”Hvis 
det er min skæbne, vil jeg få råd til at købe et tag og gøre det 
til et sted at leve,” siger han. Foto: Rikke Tina Ulnits

siger Eadi Mohamad og viser 
hvordan med nogle dybe 
indåndinger.

”Hun plejede at græde. Det 
knuste mit hjerte.”

I tre år hjalp han hende op 
på æslet og ned ad æslet. 
Igen og igen. Indtil hun ikke 

kunne klare den barske tur 
mere, og de opgav. Hun døde 
kort efter.

Hvad skulle jeg gøre?
To år senere giftede Eadi 
Mohamad sig igen, og han 
troede lykken var gjort, da 
hans kone fødte dem et lille 
barn. Men blot fire dage efter 
holdt det lille nye menneske 
op med at trække vejret. 
Dagen efter mistede han sin 
kone.

”Hvad skulle jeg gøre? 
Hvordan skulle jeg trans-
portere dem til hospitalet? 
Der var ingen vej, og det 
tog for lang tid på æslet. De 
døde, fordi de ikke fik hjælp 
i tide.”

I dag har Eadi Mohamad 
kun sine fire forfaldne vægge 
tilbage. Han lever af lands-
byens gavmildhed, mens han 
prøver at spare op til et tag, 
når der er arbejde at få. Hans 
historie er historien om, 
hvordan en simpel grusvej 
kunne have reddet tre liv, og 
om hvordan vejen, der nu er 
der, i fremtiden vil udgøre 
netop den forskel for rigtig 
mange familier.

Han takker mig og und-
skylder, da jeg skal til at gå.

”Mine lidelser er intet i 
forhold til dine,” får jeg sagt 
til ham, men han svarer blot:

”Nej, du har også haft en 
del besvær, og jeg er meget 
taknemmelig for, at du kom 
og hørte min historie.”

Jeg forlader murbrokkerne 
og Eadi Mohamad med en 
dybfølt beundring for en 
mand, der absolut intet har, 
men som stadig formår at 
bekymre sig om andre. Det er 
et møde, jeg sent vil glemme.
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I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til  
at hjælpe fattige. Du kan  
støtte Mission Østs hjælpe-
arbejde på flere måder.

Brug netbank
Hvis du har netbank på din 
computer, er det eneste, du 
skal have ved hånden, disse 
numre:

Vores registreringsnummer er 
31 70 og vores kontonummer 
er 31 73 08 90 07.

Du kan også give en gave  
til Mission Øst på 

www.miseast.org

14.500 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 500 kroner er altså ikke 
fradragsberettigede. Hvis du 
bruger denne regel, kan du 
maksimalt fratrække 14.000 
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 mulig-
hed 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 girokor-
tet på bagsiden af bladet.

Sådan støtter du Mission Øst

Frem til sommeren 2009 vil 
Mission Øst sikre rent drik-
kevand til 20.000 fattige i 
Afghanistan og Nepal.

Ifølge FN har cirka 80 procent 
af alle familier i det nordøstlige 
Afghanistan ikke adgang til 
rent vand. I fjerne distrikter 
som Khash og Yomgan, hvor 
Mission Øst netop har modta-
get støtte fra EU til at hjælpe, 
lever 100 procent af befolknin-
gen under så dårlige sanitære 
forhold, at det er livstruende. 

Og i de ekstremt fattige bjerg-
områder Humla og Mugu i 
det nordvestlige Nepal, hvor 
Mission Øst startede nye 
projekter i 2007, er børnene 
tvunget til at drikke af de 

samme beskidte vandløb som 
dyrene.

I løbet af det næste års tid 
vil Mission Øst derfor sørge 
for, at 20.000 fattige men-
nesker i de to lande får rent 
drikkevand og undervisning 
i livsvigtig hygiejne. Der vil 
blive bygget latriner til cirka 
1.800 familier og uddelt 
nødvendige ting som sæbe og 
myggenet. 

Derudover vil flere skoler i 
Afghanistan få adgang til rent 
drikkevand, og eleverne får 
undervisning i basal hygiejne, 
der kan forhindre den høje 
forekomst af sygdom – som 
for eksempel at vaske hænder 
efter toiletbesøg.

Mission Øst åbnede nyt 
kontor i Nepal tidligere 
på året for at afhjælpe den 
ekstreme hungersnød i den 
nordvestlige del af landet. I 
Afghanistan har Mission Øst 
været til stede siden 2001 
og er en af de få tilbagevæ-
rende danske organisationer 
i landet.

Rent drikkevand
til flere end 20.000 mennesker

15



Udfyld kuponen og send den 

i en lukket kuvert til:

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

BS-tilmeldingsblanket
Navn

Adresse

Postnr. By

Pengeinstitut

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Beløb

100 kr. 300 kr.

600 kr.

Andet beløb kr.

Overførsel hver

måned kvartal

halve år år

Fra dato

Støtte til Mission Øst eller Land, angiv venligst hvilket

Ønsker ikke takkebrev

Dato Underskrift

Check og lignende accepteres under forbehold af, at GB 
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.

4030S 2004-11 BG 1097-23820

GIROINDBETALING KVITTERING

Skt. Lukas Vej 13 · 2900  HellerupSkt. Lukas Vej 13 · 2900  Hellerup

773 1566 773 1566

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

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker ikke takkebrev
MØ-MAG 0808

Magasinpost UMM 
ID nr. 46658 DANMARKP P

I Armenien bliver handicappede 
børn stadig gemt væk derhjemme 
i skam. Siden 2006 har Mission 
Øst kæmpet for at finde disse 
børn og blandt andet give dem 
den rette lægehjælp i én af landets 
regioner. Den hjælp udvider vi nu 

til to nye regioner. Med din støtte 
og vores ekspertise kan vi derfor 
give endnu flere handicappede og 
socialt udsatte børn i Armenien et 
værdigt liv.

Støt Mission Øst i dag.

Nu kan vi give endnu flere 
børn en chance


