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Armenien
– ”Vi rydder op på et værelse, 
hvor der ikke er blevet gjort rent i 17 år”
”Jeg er mere tændt på arbejdet end nogensinde,” siger Mission Østs general-
sekretær, Kim Hartzner, der har boet i Armenien de sidste to år for at være helt 
tæt på nogle af de mennesker, vi hjælper. Nu vender han og familien hjem til 
Danmark. Og dét er med kufferten fuld af mennesker og deres skæbner i et 
land, hvor handicappede bliver betragtet som det beskidte vasketøj. 

Min hjælp skal fortsætte efter det her liv
72-årige Astrid Møller har valgt at inkludere Mission Øst  
i sit testamente. Læs hvorfor på side 14.

Nepal
– Løsningen har hele tiden
kun været én kilometer væk

Lige så længe de kan huske, 
har indbyggerne i landsbyen 
Tumcha drukket det beskidte 
og inficerede vand fra den 
nærmeste lille bæk. Blot én 
kilometer derfra ligger en 
kilde med det reneste vand. 
Men hvad nytter det, når man 
risikerer at miste livet på vej 
derhen?

11-134-10

14

Forsidefoto:
”At være med til at give et 
barn en værdi og få det til at 
tro på sig selv for første gang 
i sit liv…! Det er en stærk 
følelse,” siger Kim Hartzner, 
der siden sommeren 2006 
har boet helt tæt på de men-
nesker, Mission Øst hjælper 
i Armenien. Efter to år flytter 
han og familien nu hjem til 
Danmark.
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L e d e R

Er det virkelig så nemt?
Jeg er flere gange blevet 
stillet ovenstående spørgs
mål af venner og bekendte 
hjemme i Danmark i løbet af 
de sidste to år, hvor jeg har 
boet og ledet Mission Østs 
arbejde i Armenien. 

Er det virkelig så nemt, som 
det nogle gange kan komme 
til at lyde, når man her i 
bladet kan glæde sig over den 
ene gode historie efter den 
anden? Svaret er desværre 
nej. Det er alt andet end 
nemt. Det er bestemt ingen 
tilfældighed, når vi bruger 
udtrykket, at vi ”kæmper” 
for handicappedes rettighe-
der i Armenien. For det er 
en kamp at få de mennesker, 
der sidder med magten til at 
få fokus på problemerne til 
at lytte – og ikke mindst til at 
handle.

Jeg har flere gange haft 
lyst til at sætte mig ned i 
et hjørne og tude over den 
ligegyldighed, jeg har mødt 
fra systemets side hernede. 
Jeg har oplevet borgmestre, 
der er udvandret fra vores 
fællesmøder. Og det, selvom 
der i deres eget område bor 
flere hundrede børn og deres 
familier, der hver dag lider 
helt ekstremt på grund af 
fattigdom og sygdom.

Hvorfor så ikke bare køre 
arbejdet uden om myndig-
hederne? Fordi hjælpen er 

Med venlig hilsen

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

nødt til at være langsigtet. 
Og for at den skal blive det, 
er der brug for gennem-
gribende reformer af hele 
systemet og for, at myndig-
hederne på alle niveauer 
tager fanen op!

Den 19. juni fandt et vigtigt 
møde sted på rådhuset i den 
armenske region Armavir, 
hvor Mission Øst arbejder. Vi 
har i de sidste to år arbejdet 
hårdt for at komme frem til 
det resultat, vi opnåede her. 
Samtlige 80 deltagere; folk 
fra handicaporganisationer, 
myndigheder og andre 
relevante parter (vi har 
knoklet for at få alle til at 
komme), bakkede op om 
den handlingsplan, der skal 
sørge for, at handicappede 
og deres behov ikke længere 
bliver ignoreret i den del af 
Armenien.

De lokale myndigheder har 
nu offentligt bekendtgjort de-
res ansvar for at følge op på 
planen, og de vil blive draget 
til ansvar for dette af Mission 
Øst og vores partnere – med 
opbakning fra det armenske 
samfund.

For selvom vi glæder os over 
alle de børn, der i løbet af 
ganske få år er blevet fundet 
og nu får den hjælp, de har 
brug for, er vi ikke tilfredse, 
før vi kan se, at hjælpen også 
har udsigt til at hjælpe de 

børn, der bliver født i 2010, 
2015 og 2020.

Jeg takker af hele mit hjerte for 
al jeres støtte og opbakning. 
Den har virkelig varmet i de 
svære perioder i løbet af de 
sidste to år. Vi er nu hjemme 
igen hos venner og familie. 
Men de drømme, vi har set 
udfolde sig, er en proces, der 
fortsætter. Derfor vil jeg frem-
over pendle mellem Danmark 
og Armenien og sørge for, at 
vi når vores mål. Tak for jeres 
fortsatte støtte, når vi kæmper 
videre for at gøre en forskel på 
lang sigt.

Mødet den  
19. juni i Armavir.
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a R m e N i e N

”Jeg er mere tændt på 
arbejdet end nogensinde,” 
siger Mission Østs general
sekretær, Kim Hartzner, der 
har boet i Armenien de sidste 
to år for at være helt tæt på 
nogle af de mennesker, vi 
hjælper. Nu vender han og 
familien hjem til Danmark. 
Og dét er med kufferten fuld 
af mennesker og deres skæb
ner i et land, hvor handicap
pede bliver betragtet som det 
beskidte vasketøj. 

De skulle kun have været væk 
i ét år. Men da hjemrejse-datoen 
nærmede sig, følte Kim, at han 
stadig havde meget mere at 
udrette i Armenien.

”Det er virkelig svært at 
forlade børn som Hovannes, 
Sveta, Arman, Marine og alle 
de andre. Jeg har jo fulgt dem 
tæt i lang tid. Jeg har set, 
hvordan de har udviklet sig 
på trods af deres handicap. Og 
jeg er lige så stolt af dem og 
det, de har opnået, som når 
mine egne sønner kommer 
hjem med gode karakterer 
eller den fine tegning, de har 
lavet henne i børnehaven.”

Men ikke alle oplevelser har 
været lige gode. Når man 
arbejder med handicap-

pede og socialt udsatte børn 
i Armenien, må man indstille 
sig på at se og opleve ting, der 
har tendens til at sætte sig på 
nethinden i lang tid efter.

Handicappet datter 
bundet til sengen
I juli måned var Kim på besøg 
i regionen Gegharkunik, som 
er én af de to nye regioner, 
hvor Mission Øst netop nu 
er i gang med at udvide sit 
arbejde. Her mødte han en 
fattig familie, der hver aften 
binder deres kun 16 måneder 
gamle datter, Shushannik, til 
sengen og giver hende bind 
for øjnene.

”De tror vitterligt på, at det 
gavner den lille pige, når 
hun skal sove. Ikke fordi der 

“Vi rydder op på et værelse, 
hvor der ikke er blevet gjort rent i 17 år”

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst 

Fotos: Zaven Khachikian

16 måneder gamle Shushannik har før været i stand 
til at gå, men nu er hun holdt op med det igen. Hendes 
mor binder hende til sengen om aftenen, fordi hun 
tror, det hjælper hende til at sove bedre. I stedet er 
den lille pige blevet ude af stand til at bruge sine ben, 
fordi de ikke er vant til at bære vægten fra hendes krop. 
Mission Øst vil nu sørge for, at Shushannik får den rette 
behandling, og at hendes mor får mere viden om, hvad 
der er godt og dårligt for datteren.
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Et helt lands holdning 
til handicappede skal 
ændres

”Kontrasten er så voldsom i 
den del af verden, fordi for-
skellen mellem rig og fattig; 
mellem dem der absolut 
intet har og dem, der har 
en hel masse, er så grotesk, 
at man næsten ikke kan 
holde ud at leve med det,” 
siger generalsekretær Kim 
Hartzner om sine to år som 
bosat i Armenien.
Men rigtig mange mennesker 
i det europæiske land er 
tvunget til at udholde netop 
sådan en hverdag. De har 
intet valg. Det er dem, Mission 
Øst forsøger at hjælpe.
Siden 1993 har vi hjulpet 
handicappede og socialt 
udsatte børn i den tidligere 
sovjetrepublik. Med fokus 
på især uddannelse og 
sundhed samarbejder 
Mission Øst med klinikker 
og skoler samt lokale og 
nationale myndigheder 
for at ændre holdningen 
til de handicappede på 
lang sigt.
Arbejdet er netop blevet 
udvidet til to nye re-
gioner i landet, Tavush og 
Gegharkunik. Det betyder, 
at endnu flere børn, der 
gemmes væk i hjemmet i 
skam, nu bliver fundet og 
får den rette behandling.

er noget i vejen med hende, 
men simpelthen fordi det er 
gammel skik på de kanter. I 
stedet forsinker det hendes 
motorik, ja hele hendes 
udvikling. For slet ikke at tale 
om de psykiske traumer, det 
stakkels barn vokser op med. 
Den er helt gal. Men de ved 
ikke bedre, og ingen har før 
bekymret sig om at fortælle 
dem det,” siger en rystet Kim 
og tilføjer:
”Derfor har vi gjort det til 
vores opgave.”

14 år og kan kun tælle til ti
I samme region mødte 
Kim den 14-årige Teresa 

Matevosyan. Som to-årig 
blev hun diagnosticeret som 
spastisk lammet og svært 
mentalt retarderet. Da hendes 
hofte på et tidspunkt gik af 
led, fik hendes mor derfor 
at vide, at der ikke var noget 
at gøre. Hun fortæller, at 
lægerne ligefrem opfordrede 
hende til ikke at tage hende 
med til genoptræning. Det 
var jo alligevel ’spild af tid’.

Lige siden har 
Teresa siddet 
i sin kørestol, 
ude af stand 
til at bevæge 
sig, med til-

”De her børn har oplevet nederlag på 
nederlag. Det føles rigtig godt at kunne 
give dem nogle små sejre i stedet.”

I Danmark havde den nu 14-årige Teresa fået en operation for længst og ville i dag mere aktivt 
kunne lege med sine to yngre brødre. Men Teresa er født i Armenien, og må i stedet nøjes med at 
sidde fastspændt til en kørestol, ude af stand til at bevæge sig. ”Det er formentlig for sent at hjælpe 
hende, når der ikke er blevet gjort noget for hende de sidste 12 år,” siger Gayane Zakaryan, der er 
ekspert i rehabilitering på det sundhedscenter, som Mission Øst har etableret.

TYRKIET

IRAN

AZERBAJDJAN

AZERBAJDJAN

GEORGIEN

Armenien

ARMAVIR

TAVUSH

GEGHARKUNIK

YEREVAN
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bagevendende smerter i det 
højre ben og muskler, der 
trækker sig mere og mere 
sammen på grund af hoften.

”I ethvert vestligt land 
ville hendes hofte være blevet 
opereret, og Teresa havde fået 

tilbud om genoptræning,” 
fortæller Kim, der er uddannet 
læge.

”I stedet sidder hun nu 
lænket til sin stol. Hendes 
mor putter dagligt lomme-
tørklæder mellem hendes 

ben, da hun ikke har råd til 
bleer. Hun er 14 år gammel 
og kender ikke navnene på 
farverne og kan kun tælle til 
ti. Om natten vågner hun ofte 
med mareridt, så hun sover 
næsten aldrig. Det knuser 
virkelig mit hjerte at se, 
hvordan uvidenhed har fået 
lov til at ødelægge Teresas liv. 
Hvem ved, hvad hun kunne 
have udrettet, hvis hun havde 
fået hjælp i tide?

Ingen kørestole  
i hovedstaden
”Alle enkelt-tilfælde taler til 
hjertet. At være med til at 
give et barn en værdi og få 
det til at tro på sig selv for 
første gang i sit liv…! Det 
er en stærk følelse. Men det 
vigtigste for mig er, at vi får 
gjort noget ved problemerne 
på nationalt plan. Jeg vil ikke 
se et tilfælde som Teresas 

Familien Hartzner 
har knyttet sig tæt 

til især én af de 
familier, Mission 

Øst hjælper. Her er 
det Vartuhi foran sit 

forfaldne hjem, Dorte 
og Kim Hartzner og 
tre af deres drenge, 

Alexander, Peter 
Vincent og Philip.

Kim Hartzner og Anna 
Avetisyan fra Mission 

Øst i Armenien 
besøger Vartuhi og 

hendes datter Marine.
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igen om nogle år fra nu. De 
her børns problemer skal 
ikke først opdages, når de er 
14 år gamle, og behandling 
er for sent.”

Derfor har Kim brugt meget 
tid på at holde møder med 
borgmestre, guvernører og 
ministre for at få de armenske 
myndigheder til gå ind i 
kampen for de handicappedes 
rettigheder.

”I løbet af de sidste to år har 
jeg følt det, som om vi er 
i gang med at rydde op på 

et værelse, hvor der ikke er 
blevet gjort rent i 17 år. Siden 
Sovjetunionens sammenbrud 
i 1991 er der meget lidt, der 
fungerer optimalt, og især 
inden for skole- og sundheds-
systemet er handicappede 
blevet ladt noget så forfærde-
ligt i stikken,” fortæller Kim.

”Folk med fysiske eller 
psykiske fejl og mangler 
betragtes stadig som anden-
rangs mennesker. I hoved-
staden ser du ingen kørestole. 
Handicappede er et enormt 
tabu i det her land – et 

problem, de 
færreste taler 
om eller gør 
noget ved. 
Et problem, 
som efter 
de flestes 
mening har det bedst godt 
gemt væk i en mørk krog 
derhjemme. I Armenien 
er handicappede børn det 
beskidte vasketøj, som ingen 
ønsker, at andre skal se.”

Apres, Hovannes!
Når Kim ikke mister modet 
midt i al fattigdommen og 

”Hvis Mary havde fået hjælp noget før, havde hun måske været i stand til at gå 
nu,” siger neurologen Artsrun Habokyan fra det center, som Mission Øst har 
etableret. Her ses Mary med generalsekretær Kim Hartzner: ”Når jeg prøver at 
gå med hende, gør hun selv aktive forsøg på at bevæge benene fremad. Det er 
meget bedre end hos mange andre børn med en spastisk lammelse.”

”Jeg vil ikke se et tilfælde som Teresas 
igen om nogen år fra nu. De her børns 
problemer skal ikke først opdages, når 
de er 14 år gamle, og behandling er for 
sent.”

Mary Israelyan

Seksårige Mary Israelyan kan ikke gå og kan 
kun sige ganske få ord. Som nyfødt udviklede 
hun gulsot, hvilket nemt kan behandles med et 
såkaldt blåt lys. Men Marys mor var uvidende 
om sygdommen, og lægerne reagerede ikke. 
Marys tilstand i dag er højst sandsynligt en 
konsekvens af, at hun ikke fik den pleje, hun 
havde brug for, da hun var spæd.

”Det er en helt grotesk situation,”  siger 
generalsekretær Kim Hartzner efter mødet 
med Mary.
”Det er svært at sætte sig ind i. Herhjemme går 
vi ikke og tænker over, at vi selv skal sørge for 
vores eget helbred. Selvfølgelig skal vi spise 
sundt, motionere og den slags. Men ellers regner vi med, at lægen opdager, hvis der er noget helt galt med os eller vores børn, 
og derefter giver os den rette behandling mod det. Hernede er mange læger slet ikke kvalificerede nok.”

”Min egen søn, Peter Vincent, havde også gulsot, da han var spæd – hvilket er meget almindeligt. Han blev lagt i blåt lys. Det 
var en helt naturlig reaktion fra lægerne, der tilså ham. Herhjemme er gulsot lige så betydningsløst som halsbetændelse. Og 
han har heller ikke haft mén siden. Men denne lille pige sad stift i sin kørestol og kan i dag ikke gå. Simpelthen fordi hun 
ikke har fået denne helt enkle behandling. Det kunne have været min søn.”
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uretfærdigheden, 
er det på grund af 
de mange hund-
rede børn, der 
hver dag vokser 
som mennesker. 

”Når jeg ser et lille Downs 
syndrom barn som Hovannes, 
sidde og klappe af sig selv, 
rører det mig dybt. Det er 
så bevægende at høre Anni 
(psykolog hos Center for 
Udvikling og Genoptræning 
af Børn, som Mission Øst 
har etableret) sige ”apres, 

Hovannes” (”godt gået, 
Hovannes”) og så se ham 
juble og være glad, fordi han 
kan sætte to klodser oven på 
hinanden. De her børn har 
oplevet nederlag på nederlag. 
Det føles rigtig godt at kunne 
give dem nogle små sejre i 
stedet.”

For Kim er der ingen tvivl 
om, at det er en hård kamp, 
Mission Øst kæmper i 
Armenien. Men han er 
overbevist om, at ved at vise 
forældre, læger, skolelærere 

og myndigheder, at de her 
børn – stik imod alle forvent-
ninger – kan få et langt bedre 
liv, er vi et betydeligt skridt 
nærmere.

”Når man som jeg har været 
så tæt på, og set, at det, vi 
gør, virkelig nytter, så kan 
man ikke andet end at blive 
mere tændt. Og jeg er virkelig 
tændt på at gøre en forskel 
for de her mennesker!” 
slutter Kim.

Generalsekretær Kim Hartzner er på besøg hos 12-årige Isahac Tovmasyan, der er mentalt retarderet og spastisk lammet. Isahac lider 
af kraftige epileptiske anfald, der allermest minder om at få stød. Han får anfald helt op til fem gange om dagen. Alligevel har han ikke 
fået medicin i løbet af de sidste to-tre år. Mission Øst sørger nu for, at Isahac får noget, der modvirker anfaldene og gør, at hans muskler 
slapper mere af. ”Det skærer helt ind i hjertet at tænke på, at en dreng som Isahac ligger på sofaen dagen lang og bare venter på det næste 
store anfald. Han burde være ude at lege med sine jævnaldrende – også selvom det foregår i en kørestol. Det vil vi nu sørge for.”

”I hovedstaden ser du ingen 
kørestole. Handicappede er et 
enormt tabu i det her land.”
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”Det var en enorm følelse 
af afmagt, der skyllede ind 
over mig, da jeg første gang 
mødte ti-årige Arman og hans 
familie og lyttede til deres hi
storie. At opleve en nød, der 
er så uforskyldt og som i den 
grad kan ødelægge en hel 
families liv… det er barskt at 
være vidne til,” fortæller Kim 
Hartzner, generalsekretær i 
Mission Øst.

Arman blev født med navle-
strengen rundt om halsen og 
var nær blevet kvalt. Senere 
fik han en betændelse i 
navlen samt lungebetændelse. 
Alligevel kom han ikke på 
hospitalet de første tre 
måneder. Familien havde 
ikke råd.

Armans far forlod dem for 
syv år siden, og nu lever 

de fem familiemedlemmer 
i en etværelses lejlighed 
af Armans invalidepen-
sion samt bedstemoderens 
pension og indkomst på i alt 
sølle 1.100 kr. om måneden. 
Vel at mærke i et land, hvor 
mange fødevarer koster det 
samme som i Danmark. 
Armans mor, Alvard, vil 
rigtig gerne finde et arbejde. 
Men hun har ingen uddan-

Armans nye verden  
er fuld af tal og farver

På det center, som Mission Øst har etableret, får Arman hjælp af blandt andet en speciallærer. Selvom han er ti år gammel, starter han 
helt fra bunden. Han har for eksempel aldrig lært at kende forskel på farver og former. Det ville være helt utænkeligt for en dreng i 
Danmark.
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nelse, og det gør det meget 
svært.

Kender ikke  
forskel på blå og grøn
Alvard har solgt nogle af 
sine husholdningsapparater 
for at få råd til den allermest 
nødvendige hjælp til sin søn. 
Men på grund af manglende 
behandling er Arman i dag 
meget aggressiv og kommer 
let op at slås. Både der-
hjemme og i skolen er han 
svær at omgås.

På grund 
af sin op-
førsel og sit 
handicap er 
Arman hele 
sit liv blevet 

betragtet som et menneske, 
der ingen chance har for at 
vokse op og blive til noget.

”Der er formentlig aldrig 
nogen, der har gjort sig den 
ulejlighed at gøre noget for 
ham. Der er aldrig nogen, der 
har taget ham alvorligt, lært 
ham at kende forskel på rød, 
grøn og gul og lært ham at 
tælle til 1,2,3…,” siger Kim.

”Arman er et offer. Et offer 
for en oldgammel tænke-
måde, som øjeblikkeligt har 
kasseret ham som menneske. 
Bare fordi han ikke er som 
alle andre.”

I snart et halvt år har Arman 
nu fået hjælp på Center for 

Udvikling og Genoptræning 
af Børn, som Mission Øst har 
etableret. På centret hjælper 
psykologer og adfærdseksper-
ter ham med sin aggressivitet. 
Og måske om ikke så lang 
til vil den ti-årige dreng også 
være i stand til at tælle og 
kende forskel på farverne.

På det center, som 
Mission Øst har 
etableret, får Arman 
blandt andet hjælp til 
at håndtere sin agres-
sivitet. ”Det er skønt 
at besøge Arman og 
se ham grine,” siger 
Kim Hartzner (tv.). ”Og 
det er endnu mere 
fantastisk at vide, at 
vi er i stand til at give 
ham en grund til at 
være glad.”

”Der er aldrig nogen, der har taget 
ham alvorligt, lært ham at kende 
forskel på rød, grøn og gul og lært 
ham at tælle til 1,2,3…,”
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Lige så længe de kan huske, 
har indbyggerne i landsbyen 
Tumcha drukket det beskidte 
og inficerede vand fra den 
nærmeste lille bæk. Blot én 
kilometer derfra ligger en 
kilde med det reneste vand, 
men hvad nytter det, når man 
risikerer at miste livet på vej 
derhen?

Shanta Debi var en smule 
genert, da jeg mødte hende 
ved vandløbet, hvortil hun 

netop var ankommet for at 
hente vand til sin familie 
hjemme i landsbyen Tumcha. 
Ved bækken sad der allerede 
andre unge kvinder. De var 
ved at vaske deres vand-
beholdere af messing, og da 
de havde gjort det, fyldte de 
dem ved gentagne gange at 
øse vandet op med en lille 
kop.

Shanta Debi fortalte mig, at 
hun plejer at komme her for 

at hente vand. Men selvom 
vandet, der rislede stille hen 
over de små sten, så klart og 
friskt ud, er det årsagen til, 
at hun selv, hendes mand og 
deres fem børn ofte ligger syge 
derhjemme med diarré. Hver 
dag er de tvunget til at drikke 
bakterier, deres kroppe ikke 
kan tåle. Men de har intet 
valg. Uden vand dør de.

”Jeg kan ikke altid koge 
vandet, for der er meget 

Løsningen har hele tiden
kun været én kilometer væk

N e p a L

Af Alessandra Radaelli, 
landeleder, Nepal

Shanta Debi må hver dag udsætte sine fem børn for risikoen for diarré. Hun ved, at vandet gør dem syge. Men 
uden det kan de heller ikke overleve.

”Jeg kan ikke altid 
koge vandet, for 
der er meget lidt 
brænde at finde”
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Kun mad nok  
til få måneder
Mission Øst startede nye 
projekter i Nepal i 2007. 
I den fattige Karnalizone 
ligger distrikterne Humla 
og Mugu, hvor børn og 
voksne mangler alt lige fra 
rent drikkevand til mad, 
medicin og en viden om, 
hvordan de beskytter sig 
selv mod sygdomme.
Befolkningen lider under 
lange perioder med tørke. 
Høsten fejler, og indbyg-
gerne har ofte kun mad til 
at mætte deres familier i 
ganske få af årets måneder. 
Det er ikke usædvanligt 
at se børn med udspilede 
maver i landsbyerne. 
Mission Øst sørger blandt 
andet for rent drikkevand, 
vandingssystemer til 
markerne og undervisning i 
bedre landbrugsteknikker.
Derudover er der ofte en 
hel dags vandring eller 
mere til den nærmeste 
læge, og børn og voksne 
lider derfor under adskil-
lige sundhedsproblemer, 
som de ikke ved, hvordan 
de skal forebygge eller hel-
brede. I samarbejde med 
vores lokale partnerorga-
nisation sørger Mission Øst 
for, at de får undervisning 
i, hvordan de ved hjælp 
af basal hygiejne som for 
eksempel at vaske hænder 
før et måltid kan beskytte 
sig selv.

Indbyggerne hjælper selv til med at samle materialer og bygge røret, der skal forsyne dem med rent 
drikkevand. Udover følelsen af, at de selv kan gøre en forskel, giver det dem en fornemmelse af 
ejerskab, der motiverer dem til at holde røret ved lige, når Mission Øst har forladt området.

Lange perioder med tørke 
har gjort det umuligt for 
befolkningen i området at 
høste nok mad til alle årets 
måneder. Folk sulter, og 
børn dør af hungersnød. 
Mission Øst hjælper dem 
med at bygge vandings-
systemer til deres marker 
og underviser dem i, 
hvordan de bedst dyrker 
jorden.

Bade- og vaskedag i 
Mugu distriktet.

KATHMANDU

KARNALI ZONE

Nepal

TIBET

INDIEN
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lidt brænde at finde,” sagde 
Shanta Debi. Og området er i 
den grad ryddet for træer.

Løsningen lige om hjørnet
Blot én kilometer fra Shanta 
Debis landsby løber en ren 
kilde, der kunne forhindre 
rigtig mange tilfælde af diarré, 
hvis bare indbyggerne havde 
adgang til den. Men vejen der-
hen er både farlig og besværlig. 
Og derfor må de voksne hver 
dag udsætte sig selv og deres 
børn for riskoen for sygdom-
men, der hvert år dræber cirka 
1,8 millioner børn under fem 
år verden over.

Det er utroligt at tænke på, 
at løsningen på ét af disse 

fattige menneskers helt store 
problemer ligger lige rundt 
om hjørnet. Men alene har de 
ingen chance for at udnytte 
den. De har brug for hjælp og 
viden fra andre.

I samarbejde med indbyg-
gerne arbejder Mission 
Øst derfor i øjeblikket på 
at bygge et rør, der fører 
det rene vand direkte hen 
til landsbyen, uden at det 
bliver inficeret med bakterier 
undervejs.

Mere end et rør
Som vores samtale udviklede 
sig, blev Shanta Debi mere 
afslappet og fik lyst til at 
fortælle om sin situation. 

Hun fortalte 
mig, at hun er 
meget opsat 
på at få rent 
drikkevand, 
og at hun der-
for deltager 
aktivt, når landsbyen samler 
materialer som sand og sten 
ind, der skal til for at gøre 
det simple men livgivende 
rør til en realitet.

For selvom de ikke kan bygge 
røret alene, er folk her meget 
ivrige for at hjælpe. For dem 
er det mere end et rør. Det er 
forskellen mellem smerte og 
glæde. Liv og død.

Hver dag må voksne udsætte sig selv og 
deres børn for risikoen for en sygdom, 
der hvert år dræber cirka 1,8 millioner 
børn under fem år verden over .

Når røret er færdigt, behøver kvinderne ikke længere at hente inficeret vand i bækken. Røret bliver forbundet med i alt tre vandhaner; én i 
hver sin ende af landsbyen og én ved siden af skolen.
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72-årige Astrid Møller har 
valgt at inkludere Mission 
Øst i sit testamente. Her 
fortæller hun hvorfor.

Astrid Møllers far var en 
fattig sømand, der voksede 
op under trange kår. Han sled 
i det for at give sine tre børn 
den uddannelse, han aldrig 
selv fik, så de kunne få en 
bedre fremtid. Astrid Møller 
er ugift, men hun føler at ved 
at hjælpe børn i andre dele af 
verden, har hun på den måde 
fået chancen for at give noget 
tilbage. Blandt andet har hun 
netop skrevet testamente 
til Mission Øst, så hendes 
håndsrækning når ud over 
dette liv. Og af gode grunde er 
hun især optaget af, at hendes 
støtte går til uddannelse:

”Situationen i lande som for 
eksempel Nepal bliver aldrig 

bedre, hvis befolkningen ikke 
uddannes. Men det, jeg også 
godt kan lide ved Mission Øst, 
er, at hjælpen går til at bygge et 
helt samfund op med alt lige fra 
brønde til veje til undervisning 
i sundhed. Det nytter jo ikke 
noget at smide en masse midler 
i et enkelt hospital, hvis de 
helbredte vender hjem til deres 
landsby og bliver syge igen, 
fordi alt er ved det samme. 

Astrid Møller arbejdede 
en overgang som tolk for 
Mission Øst i Bulgarien og 
har derfor oplevet arbejdet 
helt tæt på. I dag har hun selv 
startet en hjælpeorganisation 
med projekter i andre lande 
men har alligevel valgt, at 
Mission Øst skal arve hende.

”Jeg stoler på, at her bliver 
mine penge brugt på det 

rigtige. Det er vigtigt for 
mig, at Mission Øst er helt 
derude og har tæt kontakt 
med befolkningen. Jeg synes, 
det er dejligt at se, at de 
mennesker, der får hjælp, 
selv er med til at bestemme 
og inddrages i projekterne. 
Samtidig er de ansatte i stand 
til at kontrollere, at pengene 
går til de rette, fordi de er på 
stedet.”

Astrid Møller vil nødigt se, 
at hendes arv går til staten, 
når hun er borte. Derfor har 
hun allerede nu sikret sig, 
at pengene kommer til at 
gøre nytte et sted, hvor der 
desperat er brug for dem.

”Det er meget tilfredsstillende 
at vide, at dét, jeg vil, lever 
videre selv efter, jeg er borte,” 
siger hun.

Min hjælp skal  
fortsætte efter det her liv

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

En gave der rækker længere
Mission Øst er berettiget til at modtage gaver fra arv og 
testamente, helt uden at skulle betale arveafgift. Hele beløbet 
går derfor ubeskåret til arbejdet med at hjælpe de nødstedte. 
Gennem årene har vi oplevet, at sådanne gaver har gjort en 
meget stor forskel for Mission Østs arbejde, og derfor har vi gjort 
det nemmere at få rådgivning om denne form for gave. Vi har 
fået tilkendegivelse om gratis telefonisk rådgivning i arveretlige 
og testamentariske spørgsmål til gavn for dig, der støtter vores 
arbejde med at hjælpe verdens svageste. Du kan enten ringe 
til advokat Bjarne Weihrauch i vest på tlf. 87 20 64 44 eller 
advokat Wenzel Bohn-Willeberg i øst på tlf. 39 16 80 80.

Astrid Møller har 
en forkærlighed for 
Nepal (hvor billedet 
er fra) og følger 
Mission Østs projekt 
på børnehjemmet i 
den sydvestlige del af 
landet tæt.
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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.

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 girokor-
tet 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.

Sådan støtter du Mission Øst

Siden vi første gang fortalte 
om én af de nye kvindegrup
per i Afghanistan i maj, har 
kvinderne sammen sparet 
10.800 afghani op. Det svarer 
til lidt over 1.000 danske 
kroner, hvilket vidner om 
et stort engagement for en 
gruppe fattige mennesker, 
der kun tjener ganske få 
kroner om ugen.  

”Når vi har sparet 20.000 
afghani sammen (cirka 
2.000 kroner), starter vi 
en lille hønsefarm i vores 
landsby,” fortæller Shukria, 
hvis historie også kan læses i 
majudgaven af bladet.

”Det vil gavne hele landsby-
en, der ikke længere behøver 
at rejse langt, når folk kan 
købe de friskeste og sundeste 
kyllinger næsten foran deres 

dør. Og til en pris, de har råd 
til at betale.”

Mission Øst hjalp i efteråret 
2007 kvinderne med at 
etablere gruppen og lærte dem 
at holde regnskab med ind- og 
udlån. Alle kvinderne bidrager 
til opsparingen, som de hver 
især kan låne af til for eksem-
pel medicin eller materialer.

Siden sidst har fire kvinder 
lånt penge til at skabe en 
indkomst for dem selv. To af 
kvinderne har lånt penge til 
en ko. Mælken bruger de til 
at producere for eksempel 
yoghurt, eller de sælger den, 
som den er, på markedet. 
To andre kvinder har lånt 
et beløb til at starte en 
produktion af marmelader og 
syltede frugter og grøntsager 
derhjemme. 

”Hver dag får vi besøg af kvin-
der fra de andre landsbyer, 
som gerne vil være med. Men 
det kan ikke lade sig gøre lige 
nu. Når vores gruppe er mere 
moden, vil vi hjælpe dem til 
at starte deres egen gruppe,” 
fortæller Shukria.

Halvvejs til en hønsefarm
Af Fouzia, projektleder 
for kvindegrupperne i 
Afghanistan

Foto: Rikke Tina Ulnits
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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 0809

Magasinpost UMM 
ID nr. 46658 DANMARKP P

I Danmark kan vi hurtigt komme i 
tanke om en håndfuld mennesker, 
der har givet vores eget liv værdi. 
Mennesker, der i gennem livet 
har givet os troen på os selv. I 
Armenien lever tusindvis af børn 
i dag omringet af det budskab, at 

alt var bedre, hvis de aldrig var 
blevet født. De er handicappede og 
har brug for nogen, der fortæller 
dem, at de kan vokse op og blive til 
noget. Vil du hjælpe os med det?

Støt Mission Øst i dag.

Giv et andet menneske  
troen på sig selv


