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I Nepal kan vilde planter 
være mange penge 

værd. Læs om det nye 
forretningsprojekt, hvor 

fattige samlere kan skabe 
sig en bedre levevej. 

I sommer var 
generalsekretær Kim 

Hartzner for femte 
gang i Nordkorea. Læs 

hans opmuntrende 
beretning.
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I Danmark diskuteres inklusion i folkeskolen heftigt. I Armenien oplever 
mange inklusiv undervisning på skolerne som en stor succes. 
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Hvad vil det sige at have 
et trygt eksistensgrund-
lag, og hvad skal der til 
for at få det? 

Den økonomiske krise i den vestlige 
verden har bragt os tættere på at 
forstå, hvad det vil sige at frygte 
for sit livsgrundlag. Her i Danmark 
har vi heldigvis et økonomisk sik
kerhedsnet, der trods alt sikrer, at 
vi ikke falder helt igennem. I lande 
som Nordkorea, Nepal, Burma og 
Afghanistan mangler dette sikker
hedsnet, og det betyder ikke bare 
sult, men også at befolkningen lever 
i evig frygt for den næste katastrofe.
Når vi skal hjælpe disse mennesker, 
skal vi derfor både sørge for, at der 
er mad her og nu, og vi skal se på, 
hvordan vi hjælper den enkelte til 
at få et mere trygt og stabilt liv i 
det lange løb.
I Nordkorea, som jeg netop har 
besøgt for femte gang, har vi nu 

Et levebrød til jordens fattigste

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær

sørget for, at børnene på de tre 
børnehjem, vi sammen hjælper, 
ikke længere er livstruende under
ernærede. Men hvad med alle de 
andre sulttruede børn og hvad med 
fremtiden? Det er vi nødt til at for
holde os til og arbejde på at sikre.

Mission Øst er allerede i gang med 
at sikre livsgrundlaget sammen med 
fattige mennesker i samarbejdslan
dene. I Burma betyder mad til sko
lebørn både overlevelse her og nu, 
og muligheden for uddannelse på 
sigt. På den måde kan hjælpen være 
med til at sikre familierne fremover.
I Afghanistan, som er et af de lande, 
hvor Mission Øst har arbejdet mest 
intensivt med at sikre befolkningens 
livsgrundlag, skal et nyt projekt 
hjælpe lokale bønder med at lære at 
passe bedre på jordens ressourcer, så 
et voldsomt regnskyl ikke betyder, at 
årets høst skylles bort, og så de er 
bedre forberedt på tørke.
I Nepal støtter Mission Øst, at lokale 

iværksættere bliver bedre til at tjene 
penge på at indsamle og sælge de 
produkter, som er naturligt fore
kommende i bjergene, men hvor 
manglende viden om forretningsfø
relse, priser og forarbejdning hindrer 
en reel indtjening for de fattigste.
Et værdigt liv handler blandt andet 
om at få muligheden for at klare sig 
selv og skabe sig en tryg tilværelse. 

Tak, fordi du gør det muligt for 
Mission Øst at hjælpe mennesker, 
hvis levebrød er truet.

En lille pige i det vestligste Nepal, hvis eneste legetøj er en kuglepen.
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I juli i år kom de første leverancer 
af mad til børnene på kostskolen 
langt ude i Burmas ufremkomme
lige bjerge. Skolen har nu for første 
gang i lang tid basale fødevarer som 
ris, olie og sukker til seks måneder 
frem i tiden og økonomiske midler 
til at sørge for frugt og grønt samt 
endda kød to gange om måneden. 
Nu kan skolen koncentrere sig om 
det vigtige arbejde med at under
vise Marafolkets børn. 

frugt for første gang
Tidligere havde skolen store pro
blemer med at skaffe mad. 

“Nogle gange kunne vi ikke få ris 
i vores egen landsby, men måtte 
hente det i en anden landsby og 
bære det hertil på vores skuldre. 
Te og frugt havde vi aldrig,” for

tæller skolens kok Koatha. Nogle 
gange var manglen på mad så 
stor, at eleverne på skolen måtte 
ud i skoven og lede efter noget 
at spise. Det resulterede ofte i 
mavepine og diarré og medførte, 
at eleverne måtte blive væk fra 
undervisningen.
”I år bliver vores måltider bedre 
end nogensinde,” siger Koatha.

Børnene måtte hente mad i skoven
Endelig kan børnene på Marafolkets kostskole i Burma 
koncentrere sig om at lære noget uden samtidig at skulle 
bekymre sig om, hvor det næste måltid skal komme fra.

Langt ude i Burmas bjerge ligger en kostskole for børn af det 
fattige Marafolk. Skolens mål er at give disse børn muligheden 
for at få en solid grunduddannelse og sørge for, at de, som har 
talent for det, kan fortsætte på universitetet.
Ligesom det omgivende samfund har skolen manglet mad i lang 
tid, og derfor er mange studerende faldet fra. Fra sommeren 
2013 støtter Mission Øst skolen med mad.

Af Michael Schmidt, 
kommunikationsmedarbejder 
i Mission Øst
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Ngeko kommer fra en landsby 
tre dages gang fra kostskolen. 
Han er det mellemste barn i sin 
familie. Hans far er død, så der er 

ingen penge til uddannelse i hans 
familie. I området er der tradition 
for at prioritere uddannelse til det 
ældste eller det yngste barn i fami
lien. Men fordi Ngeko har et stort 
bogligt talent, har han fået lov at 
studere gratis. I 7. klasse blev han 

udvalgt til ”Særlig Studerende,” 
hvilket betød, at han fik mulighed 
for at læse videre i den tidligere 
hovedstad Yangon og herefter 

begynde på en uddannelse som 
elektroingeniør.

en fremtid som leder
I Marasamfundet ser man unge som 
Ngeko som fremtidens ledere, der 
skal skaffe udvikling og fremgang til 

området. Som ingeniør ville Ngeko 
kunne få et trygt og velbetalt job 
i det offentlige, men han drøm
mer om at tage tilbage og udstyre 
Maralandsbyerne med elektricitet. 
Ingen af de 1.441 landsbyer i 
delstaten har nemlig adgang til 
elektricitet.
”Uden kostskolen ville mit liv 
have været spildt, og jeg ville 
ikke engang turde drømme 
om en ingeniør uddannelse,” 
siger Ngeko. 

“Nu nyder jeg at lære noget”
Mit navn er Meinange, jeg er 13 år 
og går i 8. klasse. Jeg har to ældre 
søstre og to ældre brødre. Min far 
døde i 2007, så nu må min mor for
sørge os ved at arbejde i markerne. 

Vi Var bange for skolen
Det tager mig tre dage at gå fra 

min landsby til kostskolen. Før 
jeg begyndte på kostskolen, gik 
jeg i skole i min landsby. Her fik 
vi kun undervisning halvanden 
time om dagen på grund af 
mang len på lærere. Lærerne 
skrev lektionen på tavlen, og 
så kopierede vi teksten i vores 

kladdehæfter og lærte det udenad. 
Vi forstod ikke, hvad vi lærte, så vi 
blev bange for at komme i skole.
Min mor gik på arbejde klokken 
seks om morgenen, så hun kunne 
ikke holde øje med os i dagens løb. 
Så ofte pjækkede vi fra skole og 
legede i stedet for.

mit yndlingsfag er engelsk
Vi havde kun råd til at bruge mad
olie én gang om måneden, og vi 
fik kun frugt, når vi dyrkede det i 
vores have.
Her på kostskolen har vi en lærer 
i hver klasse, som forklarer alting 

ordentligt, så jeg forstår, hvad jeg 
lærer. Nu kan jeg godt lide at lære, 
og mit yndlingsfag er engelsk. Nu, 
hvor maden også er blevet bedre, 
føler jeg mig meget mere frisk og 
aktiv.

Han kunne ikke blive ingeniør

Mit navn er Meinange, jeg er 13 år 
og går i 8. klasse. Jeg har to ældre 
søstre og to ældre brødre. Min far 
døde i 2007, så nu må min mor for
sørge os ved at arbejde i markerne. 

Vi Var bange for skolen
Det tager mig tre dage at gå fra 

“Uden kostskolen og Marasamfundet 
ville mit liv have været spildt „
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Hvornår er et barn under-
ernæret, og hvilke konse-
kvenser har det for barnet 
samt for udviklingen i 
det land, barnet bor i? 
Mission ØST har talt med 
Benedikte Grenov, der for-
sker i underernæring.

Hvad vil det sige at være un-
derernæret?
”Det vil sige, at man mangler de 
næringsstoffer, man skal bruge 
for at vokse og udvikle sig. Typisk 
protein og mikronæringsstoffer 
som jern og zink. Zink skal man for 
eksempel bruge for at vokse.”

Hvad er typiske tegn  
på underernæring?
”Hvis et barn er akut underernæ
ret, vejer det mindre, end det skal 
i forhold til sin alder og højde. 
Barnet mister muskelmasse, og 
det har tynde arme og ben og løse 
hudflapper ved balderne.
Håret mister farve og falder måske 
af i totter, huden ændrer sig, og 
der kan komme sår. Jeg har set 

børn, hvor huden falder af, så de 
er helt lyserøde. Børn, der er så 
underernærede, er helt apatiske 
og har ikke kræfter til ret meget.
Immunforsvaret fungerer også 
dårligere, og vi ser tit, at under
ernærede børn let får lunge
betændelse og diarré, som de 
desværre kan dø af.”

Hvordan måler man  
underernæring?
”For børn fra 6 måneder til 5 år 
siger man, at hvis omkredsen af 
overarmen er under 11,5 cm, så er 
der tale om svær akut underernæ
ring. Er overarmen mellem 11,5 og 
12,5 cm, er der tale om moderat 
akut underernæring. Behandling af 
akut underernæring er essentiel for 
børnenes overlevelse og udvikling.”

Kan stærkt underernærede 
børn reddes?
”Man siger, at de første 1.000 
dage fra undfangelsen er en særlig 
følsom periode, hvor det er vigtigt, 
at barnet får den rigtige ernæring, 
ellers kan det være svært at rette 
op på igen. For eksempel kan der 
ske permanent skade på hjernen. 
Det er et kontroversielt og føl

somt emne, for man kommer jo 
indirekte til at sige, at et lands 
befolkning ikke er så kloge, som 
de kunne være.”

Skal underernærede børn  
bare have mere mad?
”Nej, de skal have den rigtige mad. 
Typisk får de fattigste børn mest ris 
eller majs, og dermed ikke protein 
nok, og derfor skal de helst have 
kød og mælk. Ellers kan for eksem
pel soyabønner være en alternativ 
kilde til protein.
Hvis børn er stærkt underernæ
rede, skal de desuden have en spe
cielt sammensat kost og optrappe 
langsomt for ikke at få ødelagt 
deres organer.”

Hvilken betydning har en  
rekordhøst på verdensplan  
for underernæring?
”Der er en direkte sammenhæng: 
Jo mindre korn, jo højere priser og 
jo flere underernærede. Når maden 
er dyr, køber de fattige det, der er 
billigst, typisk majs eller ris. Men 
det er ikke nok, for børn skal også 
have vitaminer og mineraler fra 
kød og grøntsager, og det får de 
i højere grad, hvis priserne falder.”

Der er 1.000 dage 
 til at gøre det godt igen

Blå Bog
Benedikte Grenov er 49 år og uddannet kemiingeniør fra 
Danmarks Tekniske Universitet. Hun har arbejdet med 
forskning og udvikling af fødevarer og medicinsk udstyr i 20 
år. Siden 2012 har hun forsket i underernæring på Institut for 
Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. 
Benedikte Grenov har siden 2012 været medlem af Mission 
Østs bestyrelse.

Børnene her mødte Mission Øst på et børnehjem i sommeren 2012. De var 
stærkt underernærede, de havde eksem og andre hudlidelser, og de havde 
ikke kræfter til at rejse sig.
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Det gjorde stort indtryk på mig, 
at vi gennem en vedvarende 
indsats med fødevarehjælp på tre 
børnehjem nu kan konstatere, 
at der trods store problemer ikke 
længere er nogle af disse cirka 
750 børn, der er truet på livet af 
underernæring. 
Ved dette besøg havde vi også 
LEGO klodser med doneret af 
LEGO, og det vakte stor lykke. 
Det var fantastisk at se de ellers 
så apatiske og understimulerede 
børn hvine af lykke og straks 
kaste sig ud i at bygge med 
klodserne. Det er rigtig vigtigt 
for disse børn at blive stimuleret, 
så de ikke bare overlever fysisk 
men også mentalt. Det er et af 
de områder, vi også fremover vil 
fokusere på.

Selvom vi kunne konstatere, at 
der ikke længere er børn, på 
børnehjemmet, som er i akut fare 
for at dø af sult, så er der stadig 
mange af børnene, som meget 
let kan ryge tilbage i denne kate
gori, hvis vi ikke følger deres hel
bredtilstand nøje og sørger for, at 
de får mad nok. Mange lå og sov 
eller sad og stirrede apatisk ud 
i luften. Desuden mangler disse 
børn tydeligt psykologisk omsorg. 
Vi så mange børn sidde og rokke 
frem og tilbage for at stimulere 
sig selv.

Trods den store nød, er det utroligt 
glædeligt at se, at det faktisk gør 
en forskel at hjælpe disse børn. Det 
er dog samtidig tragisk at tænke 
på de tusindvis, som ingen hjælp 
får. Og på hvor udsatte børnene er 
over for eksempelvis en dårlig høst 
og nedskæringer i madrationerne. 
Der er fortsat et meget stort behov 
for hjælp. 

nye Hjem 
Vi besøgte også det område, hvor 
vi har hjulpet 511 familier med at 
genopbyggge deres huse efter de 
voldsomme oversvømmelser sidste 
sommer. De lokale har selv været 
med til at bygge de nye huse, 
som er ret spartanske uden toilet 
og vand. Beboerne var dog både 
glade og taknemmelige. Der er 

kun ca. 25 procent af befolknin
gen i Nordkorea, som har vand og 
sanitet indlagt i deres hjem. 

Verdens mest Hullede Vej
Vi så meget få biler, og hovedvejen 
sydpå fra hovedstaden Pyongyang 
var den mest hullede, jeg nogen
sinde har oplevet, og jeg har ellers 
været ude for en del på mine rejser 
i det tidligere Sovjet. Vi så heller 
ingen traktorer på markerne. Alt 
foregår ved håndkraft, og det er en 
af hovedårsagerne til, at Nordkorea 
hvert år gennemsnitligt mangler to 

måneders mad til sin befolkning. 
Sammen med de mange naturka
tastrofer, der jævnligt rammer lan
det, betyder det, at 400.000 børn 
har brug for hjælp for at overleve. 

Generalsekretær og læge Kim Hartzner fortæller fra Nordkorea:

Der er håb på børnehjemmene
Jeg er lige vendt tilbage til Danmark efter min femte rejse til Nordkorea på to år. Besøgets formål var 
at tjekke, om hjælpen fra Mission Øst har gjort en forskel, og det glædelige budskab er, at det har den. 
Men der er stadig lang vej igen.

Et barn viser et andet, hvordan man sætter et dæk på en legetøjsbil

“ På landsplan får en tredjedel af 
børnene i Nordkorea ikke mad nok „ 

Det gør Mission Øst på børnehjemmene 
i resten af 2013
Uddeler kosttilskud, bygger drivhuse,
sørger for sko, uddeler stimulerende legetøj, 
legeplads- og køkkenredskaber.
I 2014 vil Mission Øst udvide støtten til Nordkorea, så 
flere nødlidende børn kan få den nødvendige hjælp. 

se flere billeder og film fra 
nordkorea på www.miseast.org/nk
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Det er formiddag, og 3.klasse 
på Paravaqarskolen i det øst
lige Armenien har matematik. Alle 
børnene sidder roligt ned og følger 
med. Der er 26 børn i klassen, og 
heraf har fire et handicap. Et af 
dem er Razmik på 8 år, som har 
indlæringsvanskeligheder, og som 
er blind på det ene øje. 
Læreren Rima Chibukhchyan skri ver 
to sæt regnstykker op på tavlen: 
Nogle helt lette, og nogle der er 
sværere. Så spørger hun, hvem 
der har lyst til at komme til tavlen. 

Razmik melder sig straks. Han 
løser de letteste regnestykker uden 
problemer, sætter sig ned igen og 
følger koncentreret med. Der er en 

god og afslappet stemning i klas
sen, og nede på bagerste række 
sidder jeg og tænker, at så meget 

ro er der vist sjældent i en dansk 
klasse.
”Jeg har altid haft børn med særlige 
behov i mine klasser, men de nye me

toder, hvor vi kører to parallelle for
løb, betyder, at disse børn ikke bare 
er til stede og skal forsøge at følge 
med i det svære pensum. Derfor læ
rer de mere end før,” fortæller Rima 
Chibukhchyan mig, da timen er slut.

Vigtigt lektierum
”Da Razmik begyndte i skolen, 
havde han svært ved at lære al
fabetet. Men i 2. klasse, hvor han 
fik hjælp fra en undervisningsas
sistent, blev det meget bedre,” 
fortæller Rima Chibukhchyan. 

”Den allervigtigste forandring er 
lektierummet,” fortsætter hun. 
Lektierummet er en del af den 
inklusive undervisning, som blev 
indført på skolen. ”Her får børn 
med særlige behov ekstra opmærk
somhed, og derfor klarer de sig 
bedre. Vi bruger også mere tid på at 
inddrage forældrene, og det betyder, 
at de bliver mere aktive, og det er 
en vigtig faktor i undervisningen. 
Når forældrene er aktive, får vi de 
bedste resultater,” understreger 
Rima Chibukhcyan.

I begyndelsen var forældrene ifølge 
Rima Chibukhchyan utrygge ved de 

Inklusiv undervisning på armensk
Det er ikke kun i Danmark, der er brug for inklusiv undervisning.  
På Paravaqar-skolen i Armenien har lærerne  gode resultater med at  
inkludere børn med handicap i undervisningen.

“ Når forældrene er aktive, får vi de 
bedste resultater „

Af Anne Mette Nordfalk, 
kommunikationsmedarbej-
der i Mission Øst

Razmik, der har indlærings-
vanskeligheder og er blind på 
det ene øje, følger nu langt 
bedre med i undervisningen.
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Suren på 10 år har indlæringsvan
skeligheder. Da han gik i børnehave, 
syntes hans mor, Nune Sargesjan, at 
han var som alle andre. Men da han 
kom i skole, begyndte problemerne: 
”Da vi gav ham en bog, ville han 
ikke engang se på den. Jeg kunne 
slet ikke forestille mig ham i skolen,” 
fortæller hun. 
”Det første år, han gik i skole, var 
der ikke inklusiv undervisning, og det 
gik ret dårligt med Suren. Han lavede 
meget ballade i klassen og fik skæld
ud af læreren, men efter at han er 

begyndt at komme i lektierummet, 
kan han endda sidde i klassen uden 
at larme. Det går hele tiden fremad, 
ikke hurtigt, men fremad. Nu kan 
Suren læse og kender tallene. Han 
ville ikke lære noget uden denne her 
mulighed,” fortæller hun.

forældre Har problemer
Da interviewet med Nune Sargesjan 
er slut, spørger jeg skolens rektor 
Angin Nigoyan: ”Det virker som om, 
mange forældre til børn med handi
cap ikke selv opdager problemet?” 
”Jeg er glad for, at du bemærker 
det,” svarer hun. ”Mange af de 
forældre, der har børn med særlige 
behov, har selv problemer.” Nune, 
Surens mor, kan for eksempel ikke 
selv læse og skrive.
Suren og hans forældre bor i en 
skurvogn, der blev opstillet til nød
beboelse efter jordskælvet i 1988, 
og som er ved at falde fra hinan
den. Hele familien lever af farens 

job som hyrde. ”Når vi går forbi et 
pænt hus, siger Suren: ”Sådan et 
hus ville jeg ønske, vi havde.” Det 
er min drøm, at mine børn får en 
ordentlig uddannelse og en god 
fremtid,” afslutter Nune Sargesjan.

Suren var en ballademager

nye metoder. De var bange for, at 
skolen ville inddele børnene i A og 
Bhold, og at der ville komme min
dre opmærksomhed på børn uden 
handicap. Men ved at mødes med 
forældrene og diskutere projektet 
med dem, er der nu fuld opbakning.

mor er arbejdsløs
Razmiks mor blev glad, da hun fik 
at vide, at hendes yngste søn havde 

brug for ekstra opmærksomhed. 
Nu laver Razmik lektier på skolen, 
og han opfører sig bedre hjemme. 
”Razmik lærer helt sikkert mere end 
før,” slår Rima Chibukhchyan fast.

77  skoler i regionen Tavush 
har med hjælp fra Mission 
Øst indført inklusiv under-
visning. De har fået et særligt 
lokale til lektielæsning og 
aktiviteter for børn med 
særlige behov.

Razmik og hans mor i deres hjem. Ingen af  Razmiks  
forældre har uddannelse, begge er arbejdsløse og  

lever af socialhjælp og forefaldende arbejde.
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”Tørke og oversvømmelser truer 
vores liv mere end nogensinde. Vi 
slås med dårlig høst, stigende pri
ser på mad og flere sygdomme,” 
fortæller 56årige Noorllah, der er 
skolelærer i landsbyen Sari Lula, 
hvor 250 familier dagligt kæmper 
mod naturen for at overleve.
For nyligt deltog Noorllah i et 
kursus, hvor han sammen med 29 
andre mænd og kvinder fra lands

byen skulle finde frem til de største 
farer, som truer landsbyen. Derefter 
skulle de lave en plan for, hvad der 
skal gøres ved dem. Og det gav 
deltagerne noget at tænke over.

ressourCerne ødelægges
”Nu, hvor vi har lært mere om, 
hvordan man skal passe på natu
ren, føler vi os skyldige. Hvorfor er 
det, vi ikke bruger vores ressourcer 

ordentligt, så de bliver ødelagt?” 
siger Noorllah.
Hussain, der er muslimsk præst i 
landsbyen, har også fået helt ny vi
den om at bevare landbrugsjorden.
”Selvom jeg er mullah, vidste 
jeg ikke, hvordan man passer på 
jorden. Jeg har været med til at 
gøre græsningsområder til land
brugsjord, og jeg har fældet træer 
og fjernet buskads for at bruge det 

 Tørke og oversvømmelser 
 truer vores liv

I landsbyen Sari Lula i Afghanistan lever befolkningen med over-
svømmelser, jordskred og tørke. Problemer, der hele tiden gør det 
sværere at overleve, men som i et vist omfang er selvskabte. 
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A F G H A N i S t A N

til brænde. Jeg anede ikke, at det 
ødelagde jorden, og at det ville 
have betydning for, om min familie 
får mad nok, og om vi har penge at 
leve af,” fortæller Hussain. Præster 
er, ligesom skolelærere, indflydel
sesrige personer, og derfor er det 
vigtigt, at de er med, når en landsby 
skal i gang med at ændre sin måde 
at gøre tingene på.
”Fra nu af vil jeg gøre, hvad jeg 
kan for at forhindre, at nogen øde
lægger jorden, og jeg vil forklare 
dem, hvorfor det er vigtigt,” siger 
Hussain.
Joohi Haleem, programansvarlig i 
Mission Øst siger: ”Det, at lands
byboerne nu arbejder sammen 
for det fælles bedste, har stor 
betydning for deres muligheder 
for at skabe sig et mere sikkert 
livsgrundlag.”

katastrofen lurer
Nogle af de ting, landsbyboerne 
nåede frem til, var, at de må holde 
op med at fjerne buske og træer 
for at skaffe brænde eller opdyrke 
nye marker. Når de store regnskyl 
kommer, vaskes jorden væk, og 
det betyder, at området bliver til 
gold klippe, samt at de laverelig
gende huse er i fare for at blive 
revet med, med død og ødelæg
gelse til følge.
”Faren er meget virkelig. 3040 
familier i landsbyen er alvorligt 
truet næste gang, der kommer et 
jordskred,” fortæller Fazul, Mission 
Østs unge lokale medarbejder, som 
underviser landsbyboerne.

Ifølge læreren Noorllah er arbejds
løshed, manglende viden og et me

get lavt uddannelsesniveau blandt 
årsagerne til, at landsbyboerne 
ødelægger deres eget livsgrundlag. 
”Beboerne i Sari Lula har meget 
lidt jord per familie. Nogle gange 
er folk nødt til at opdyrke jorden, 
selvom det ødelægger den på læn
gere sigt, fordi de skal overleve her 
og nu. Der er ingen alternativer,” 
siger Fazul.
Men netop alternativerne til at 
ødelægge jorden er det næste, 
som landsbyboerne og Mission Øst 
skal i gang med. 

Bæredygtigt landbrug
Krig og fattigdom har sammen med klimaændringer 
betydet, at menneskene i Afghanistans fjerne nord-
lige provinser har stadig sværere ved at overleve. 
Over de næste knapt tre år skal Mission Øst hjælpe 
lokalbefolkningen med at forbedre deres livsgrund-
lag ved at passe bedre på naturen. 

Du kan følge med i udviklingen her i bladet.

Mænd fra landsbyen hjælper hinanden med at lave en skitse over landsbyens jord, så de mest udsatte steder 
kan udpeges.
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Laxmi Bohora viser sin høst af vilde hvidløg frem til en opkøber.

N e p A l

Laxmi Bohora og hendes mand 
Kul Bahadur Bohora har vilde 
planter liggende i deres lille hus til 
en værdi af næsten 1.000 kr. Det 
svarer til flere måneders løn, og 
der har allerede været en opkøber 
forbi, men ægteparret syntes, at 
den pris, han tilbød, var for lav. 
Laxmi og Kul Bahadur Bohora bor 
i en lille landsby i det vestligste 
Nepal syv timers gang fra distrik

tets indkøbsbazar. Før kendte de 
ikke den pris, deres planter kan 
sælges for, men nu sender den 
lokale radiostation opdaterede 
priser en gang om ugen, så alle 
ved, hvad de skal have for deres 
produkter. Radioprogrammerne er 
en del af det indkomstskabende 

arbejde, som Mission Øst har star
tet i nogle af Nepals fattigste og 
fjerneste distrikter for at hjælpe 

de lokale til bedre at kunne for
sørge sig selv.

Viden betyder flere penge
Laxmi og Kul Bahadur Bohora har 
et lille landbrug og nogle få køer, 
men det kan kun forsørge dem 
og deres tre mindreårige døtre 

halvdelen af året. Derfor er de også 
medlemmer af en skovgruppe, 
der giver dem adgang til at samle 
vilde planter i skoven. Planterne er 
mange penge værd, men udover 
kendskab til prisen skal man også 
vide, hvornår de indsamles, og 
hvordan de renses og opbevares.
Derfor har Mission Østs lokale part
ner udover radioprogrammerne 
startet kurser for skovgruppernes 
medlemmer. 

på arbejde ude i bjergene
Laxmi Bohara fortæller: ”Min mand 
har været på sådan et kursus, og han 
har fortalt mig om, hvordan plan
terne skal behandles. For nyligt var vi 
afsted sammen. Han samlede nogle 
planter, som er svære at få fat i, fordi 
de vokser i skoven meget højt oppe i 
bjergene langt fra vores landsby, og 
jeg samlede vilde hvidløg, der vokser 
lidt tættere på landsbyen.”
Det er disse produkter, som fami
lien nu ser frem til at sælge til den 
pris, de har fået fra lokalradioen.
”De penge, vi får for vores planter, 
skal vi bruge på at give vores døtre 
en uddannelse,” fortæller Laxmi 
Bohora.

”Nu kender vi prisen”
Fattige bønder i det vestlige Nepal har i 
mange år samlet planter, der vokser vildt i 
bjergene. Planterne er mange penge værd, 
men det vidste landsbyboere ikke.

“ de penge vi får for vores planter, skal vi bruge  
til at give vores døtre en uddannelse „ 
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De første kvinder med egen virksomhed

Nu, hvor firmaet er registreret, er næste skridt at lære kvin-
derne at lave en forretningsplan, så de ved, hvad der skal 
til for at få en forretning med overskud. De får hjælp til at 
komme komme i kontakt med købere og investorer, så de 
kan udvide deres forretning. 

Samtan Lama har 3 børn, og nu, hvor 
hun har startet egen virksomhed, er 

chancerne for, at hun kan give dem en 
uddannelse langt større end før.

N e p A l

Iværksætteri i Nepals bjerge
Frem til 2015 arbejder Mission Øst på at hjælpe 3.000 fattige nepalesere til at få gang 
i virksomheder, så de kan få råd til ordentlig mad, medicin og til at sende deres børn 
i skole. De lokale får kurser i, hvordan de kan indsamle de vilde planter, så de giver 
størst muligt udbytte. Høsten gøres miljømæssigt bæredygtig ved at lære indsamlerne, 
hvordan og hvor meget de må plukke for ikke at ødelægge næste års høst. Desuden får 
de kurser i forretningsdrift og information om markedsprisen for deres produkter. 
Det kan være både svært og farligt at høste vilde planter. For eksempel hentes nogle 
af de mest værdifulde i 4.000 meters højde netop, når sneen er smeltet om foråret. 

“  Jeg er glad og optimistisk og 
tror på, at vi kan udvide og også 

få fl ere kvinder med „ 

“ Her i bjergene er kvindernes position 
svag, og derfor er det altid mænd, der be-
skæftiger sig med forretning og handel „ 

Samtan Lama 41 år og entreprenør.

Deepakh Chhetri, programansvarlig i Mission Øst.

For syv år siden fl yttede Samtan Lama og hendes mand og tre børn til distriktsbyen Simikot for at få et 
bedre liv. Sammen med tre andre kvinder er det lykkedes Samtan Lama at starte den første offi cielle 
virksomhed i området drevet af kvinder.

Samtan Lama har 3 børn, og nu, hvor 
hun har startet egen virksomhed, er 

chancerne for, at hun kan give dem en 

Jeg er glad og optimistisk og 
tror på, at vi kan udvide og også 

Deepakh Chhetri, programansvarlig i Mission Øst.
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N o R d k o R e A

Fyraftensmøde om Afghanistan
Onsdag d. 13. november holder Mission Øst fyraftens-
møde sammen med andre danske NGOer, som arbejder i 
Afghanistan. ”Mødet har til formål at styrke samarbejdet 
mellem de danske NGOer og profilere os som relevante kilder 
og aktører i landet,” udtaler event- og liaisonmedarbejder i 
Mission Øst Vibeke Førrisdahl. 
Se mere på www.facebook.com/missionoest

Giganthøst betyder 
lavere priser og mere mad
Verden kan i år se frem 
til at få en giganthøst. Det 
betyder fyldte kornlagre og 
sandsynligvis lavere priser på 
verdensmarkedet; også kød 
vil formentlig blive markant 
billigere, fordi prisen på foder 
falder. Alt dette er gode nyhe-
der for verdens fattigste, som 

med billigere priser har bedre 
mulighed for at få nærende 
mad nok. Men trods de gode 
udsigter for kornhøsten er 
der ifølge FNs fødevare- og 
landbrugsorganisation, FAO, 
stadig 34 lande, som har behov 
for ekstern fødevarehjælp, 
blandt andre Nordkorea.

Mere hjælp på vej 
til Nordkoreas børn
Indsamlingen på årets SommerCamp i Mariager til fordel for 
børn på børnehjem i Nordkorea gav et flot resultat. Der blev 
samlet hele 238.304 kr., hvoraf en del er tilsagn, ind til de tre 
børnehjem, som Mission Øst støtter. 
På SommerOase deltog Mission Øst med en kombineret 
morgenmads- og slikbutik og stand. Her lavede tre børn 
deres egen indsamling ved at vaske op og synge for camp-

deltagerne. ”Vi er 
meget taknemlige 
for den hjælp, som 
de nordkoreanske 
børn nu kan få”, si-
ger generalsekretær 
Kim Hartzner, der 
vendte hjem fra et 
besøg i Nordkorea 
i juli.

Legeplads til børn med handicap
I begyndelsen af september stod Tadsjikistans første legeplads med fokus på 
handicap venlighed færdig ved siden af Mission Østs center for børn med handicap. 
Legepladsen, der er sponsoreret af den britiske ambassade i Tadsjikistan, vil hver 
måned give 200 børn nye sociale muligheder, når de besøger centret.
”Vi har udvalgt hver enkelt del ud fra, hvad vi mener vil være sjovt at lege med, men 
vi har også kikket på, hvordan legepladsen kan indgå i den terapi, vi arbejder med 
på centret”, fortæller Scott Amis, leder af Mission Østs kontor i området.

3,1 millioner børn 
dør årligt af fejlernæring
På trods af en generel fremgang indenfor sundhedsområdet 
er fejlernæring stadig årsagen til 45 procent af alle dødsfald 
blandt børn under fem år på globalt plan, svarende til 3,1 mio 
børn, skriver det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet. 
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Verdensarv med en turbulent historie
Denne rundrejse går gennem flot natur, små lands-
byer og seværdigheder på Unescos Verdensarvsliste, 
men viser også en turbulent historie fra den tidligste 
kristendom over verdenskrigene til Sovjetunionens 
fald og til moderne tid, hvor vestlig og arabisk ind-
flydelse forsøger at påvirke udviklingen i Kaukasus. 
Desuden går turen også til de projekter, som Mission 
Øst støtter. Horisont Rejser støtter i 2013-14 arbejdet 
blandt mennesker med handicap i Armenien.

Rejsen finder sted den 19.-28. april 2014 
og koster 12.900 kr.

Kontakt Horisont Rejser for program og tilmelding 
på tlf. 70 20 27 79 eller www.horisontrejser.dk

Kristendom gennem 2000 år
Oplev 2000 år gammel kristendom, den smukke 
Sevansø, smag de lokale specialiteter og mød 
nogle af de børn, som Mission Øst hver dag arbej-
der for på denne unikke tur til Armenien. På turen 
kan du blandt andet opleve  ”Den Apostoliske 
Kirke”, der er Armeniens svar på Vatikanet, og 
kirken Khor Virap, hvor Armeniens kristendom 
begyndte. 

Rejsen finder sted den 9.-15. maj 2014 
og koster 10.995 kr. 

Kontakt Unitas Rejser for program og tilmelding på 
tlf. 87 23 12 40 eller på rejser@unitas.dk

Vælg mellem 2 rejser til Armenien 

i mission øst bruges 84 øre 
af hver krone direkte til at 
hjælpe fattige. 
De sidste 16 øre går til at sikre, at 
hjælpen er af høj kvalitet, at den 
når frem, og at der er gennem
sigtighed, så vores støtter kan se, 
at det nytter.

brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007

Sådan støtter du 
Mission Øst brug hjemmesiden eller 

girokort
Du kan give en gave til Mission 
Øst på www.miseast.org eller 
via girokortet på bagsiden.

brug betalingsservice
Tænk langsigtet og brug 
betalingsservice. Ved at støtte 
Mission Øst med et fast beløb 
hver måned, hvert kvartal, hvert 
halve eller hele år gør du det let
tere for os at planlægge vores 
hjælpearbejde fremover. Det er 
en billig og enkel løsning – både 
for dig og for Mission Øst.

14.500 kroners reglen
Giver du en almindelig pengegave til 
Mission Øst, kan du trække op til 14.500 
kr. fra på selvangivelsen.
Ønsker du at give et større beløb, kan du 
opnå fradrag ved at tegne et gavebrev.
Kontakt Mission Øst, hvis du vil vide mere.

Virksomheder
Kender du en virksomhed, som kunne 
være interesseret i et samarbejde? Så kan 
de kontakte Mission Øst på 39 61 20 48 
og høre mere om, hvordan det kan gøres.

arv og testamente
For mange 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 os mulighed 
for at hjælpe mennesker i 
nød – også fremover.

Hvis du ønsker vejledning, 
så ring til Mission Øst.

I foråret 2014 kan du vælge mellem to forskellige rejser til det fascineren de 
Armenien, hvor du kan møde de mennesker, som vi hver dag hjælper.

Rejseleder på begge ture er Missions Østs 
medstifter og forhenværende generalsekretær 
René Hartzner. Han har et indgående kendskab 
til befolkningen, kulturen og historien efter at 

have rejst i landet i mere end 20 år. Med sin viden og erfa-
ring er han med til at give oplevelserne dybde og perspektiv. 
Desuden kan han fortælle om den forandring i menneskers 
liv, han har oplevet i Armenien gennem årene.
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