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Nordkorea  
– Vandet nåede  
op til taget
Chung Sun Hi måtte løbe 
for livet, da vandmasserne 
ramte hendes hjem under 
sommerens oversvømmel-
ser. Hun og hendes mand 
måtte derefter bo under 
en presenning.

Kort nyt  
– Kom til årsmøde og 
Danske Kirkedage i 2013
Det nye år nærmer sig og 
byder på spændende mulig-
heder for at blive klogere på 
Mission Øst og de tusinder 
af mennesker, der hver dag 
bliver støttet i at hjælpe sig 
selv ud af fattigdommen.

Mission Øst
er en dansk hjælpeorganisation, der yder 
akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp 
i Østeuropa og Asien. Vi baserer arbejdet 
på kristne værdier og hjælper mennesker i 
nød uanset race, religion og politisk ståsted. 
Mission Øst gennemfører projekter direkte 
eller gennem lokale partnere i Afghanistan, 
Armenien, Nepal, Nordkorea, Tadsjikistan, 
Pakistan, Rumænien, og Bulgarien. Mission Øst 
modtager økonomisk støtte fra blandt andre 
Det Danske Udenrigsministerium, EU og FN.
Certificeret af People in Aid.
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Forsidefoto:
Firuza er at af de børn med 
handicap, som Mission Øst 
har fundet i Tadsjikistan. 
Hun kunne ikke gå, men 
efter et halvt års intensiv 
træning har hun taget sine 
første skridt. 
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Tadsjikistan  
– Børn bliver gemt af vejen
Som i Armenien er handicap et tabu i 
Tadsjikistan. Derfor går Mission Øst fra hus 
til hus og finder børn som Istammurodi, der 
havde svært ved at gøre sig forståelig. 

Armenien  
– Nu cykler Flora
Nyfødte Flora fik ikke megen hjælp 
af lægerne, da hun kom til verden 
med rygmarvsbrok. Men nu bliver 
hun genoptrænet hos Mission 
Østs partner, og forandringerne er 
bemærkelsesværdige. 
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L e d e R

Vi har alle en bagage, som 
præger os. 

Den kan være tung eller let, 
men er med til at påvirke 
vores holdninger og handlin-
ger. I Sovjetunionen samlede 
man mennesker med handi-
cap på centrale institutioner. 
Holdningen var, at de 
skulle gemmes og glem-
mes. Det tankesæt præger 
stadig mange mennesker i de 
tidligere Sovjetrepublikker. 
Det gælder også Armenien, 
hvor Mission Øst gennem 20 
år har arbejdet og i dag ser, 
at holdningen er ved at blive 
ændret. Det sker hele vejen 

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

Armenien, arbejder Mission 
Øst her tæt sammen med 
lokale partnere om at styrke 
børn med handicap og deres 
forældre. Mission Øst går 
fra dør til dør og finder de 
gemte og glemte børn. De 
bliver diagnosticerede og får 
genoptræning, og forældrene 
oplever samtidig, at de bliver 
en del af et fællesskab med 
andre familier med samme 
problemer som dem selv. 
Det betyder et forandret liv 
ikke bare for børnene, men 
for hele familien og derigen-
nem hele landsbyen. 
Hvert fundet barn, der bliver 
hjulpet, rokker familiernes 
og naboernes holdninger. 
Skridt for skridt er Mission 
Øst med til at påvirke et helt 
lands bagage. Lad os sammen 
i denne højtid hjælpe med 
det, vi kan. Din gave hjælper 
ikke bare enkelte mennesker, 
men er med til at forandre 
hele samfund.

De bedste juleønsker og tak til 
jer alle for trofast støtte i 2012.

fra den enkelte mor og far, 
som har et barn med handi-
cap, op til regeringen, som 
nu har sikret rettighederne 
for mennesker med handicap 
gennem lovgivningen. 
Mission Øst arbejder 
intenst for at se den samme 
forvandling i Tadsjikistan, 
som også har været en del 
af Sovjetunionen. Ligesom i 

Hvert fundet barn  
skubber til holdningerne

10-årige Roman har lært bogstaverne at kende, efter at han begyndte at komme på et af Mission Østs 
genoptræningscentre for børn med handicap. Han lider af spastisk lammelse, og gennem Mission 
Øst får han nu lægehjælp.
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N o R d k o R e A

Da vandet i den nærliggende 
bæk pludselig steg op til 
hustaget, måtte Chung Sun 
Hi og hendes mand flygte for 
livet.

Chung Sun Hi bor i lands-
byen Ampo i det nordvestlige 
Nordkorea, og hendes hus 
var et af de utallige, som blev 
ødelagt under sommerens 
voldsomme oversvømmelser. 
”Vi fik at vide, at der var 
risiko for oversvømmelser, 
men havde aldrig drømt om, 
at det kunne blive så slemt,” 

Nu må de bo under  
en presenning

fortæller Chung Sun Hi, som 
den 29. juli måtte flygte op 
ad det nærliggende bjerg 
med sin mand, da vandet 
pludselig væltede frem.
Bækken ved siden af huset 
voksede kraftigt, så vandet 
nåede helt op til hustaget. 
Flere end 100 huse i landsby-
en blev revet væk, og mange 
blev delvist ødelagt. Flere 
end halvdelen af landsbyens 
230 hektar afgrøder blev 
skyllet væk.
Herefter måtte ægteparret 
flytte ind under en presen-

ning og drikke vand fra 
bækken.

”Vi vil gerne bygge et mere 
sikkert hus på et mere 
sikkert sted længere oppe 
ad skrænten. Men vi har 
ikke byggematerialer nok,” 
forklarer Chung Sun Hi.
De lokale myndigheder i 
landsbyen fortæller, at de 
hjemløse bor i telte, offent-
lige bygninger eller presser 
sig sammen i hinandens 
huse. Mange steder er 
vandforsyningen også blevet 

Da Mission Østs med-
arbejdere, herunder 
general sekretær Kim 

Hartzner, besøgte 
Chung Sun Hi, var det 

stadig lunt i vejret. 
Her står hun foran 
det ødelagte hjem, 
som familien ikke 

længere kan bo i. Nu 
er vinteren for alvor 
begyndt at bide, og 

det haster med at få 
hjælpen frem.
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Nu må de bo under  
en presenning

Hjælpen når frem
Den hjælp, som vi 
sammen giver, er ved at 
nå frem til de tusinder 
af mennesker, som blev 
hjemløse efter som-
merens oversvømmelser. 
Mission Øst sørger blandt 
andet for byggematerialer 
som cement, så famili-
erne igen kan få tag over 
hovedet. Mange nord-
koreanere har allerede 
modtaget hjælpen og er 
nu i gang med at skabe sig 
nye hjem. Men der er brug 
for mere hjælp, og Mission 
Øst arbejder fortsat på at 
hjælpe de ramte.

Mission Øst hjælper de hjemløse  
– se filmen
Mange andre mennesker blev ramt af oversvømmel-
serne, blandt andre 11-årige Kang og hendes familie. 
Klik ind på www.miseast.org/nk-oversvommelse og 
se filmen. 

ødelagt. Vandsystemerne 
var i forvejen i dårlig stand, 
da mange af dem er fra 
1970’erne, og det gør behovet 
for reparationer omfattende. 

Mission Øst er i gang med 
at uddele byggematerialer 
til hjemløse som Chung Sun 
Hi, der har mistet alt. Det er 
afgørende, at hjælpen når 

hurtigt frem, fordi vinteren 
på disse kanter kommer med 
bidende kolde vinde, og børn 
og voksne derfor har svært 
ved at klare sig uden huse. 
Ligeledes er Mission Øst ved 
at sørge for rent vand. 

Mission Øst er en den eneste 
danske hjælpeorganisa-
tion, der har fået adgang 
til katastrofen i Nordkorea. 
Lige nu får ofrene nødhjælp, 
men Mission Øst ønsker 
også at arbejde langsigtet i 
landet. Det skal blandt andet 
ske ved at hjælpe med at 
forbedre landbruget, som 
hovedsageligt foregår ved 
håndkraft. Det vil være med 
til at afhjælpe den kroniske 
mangel på fødevarer, der 
bliver forværret, når katastro-
fer som de seneste oversvøm-
melser rammer.

Se bag i bladet, hvordan du 
hjælper Chung Sun Hi og de 
andre ofre for oversvøm-
melserne.

Det er i telte som disse, 
at ofrene for somme-
rens oversvømmelser i 
Nordkorea må bo.
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T A d s j i k i s T A N

Nu kan Istammurodi  
hjælpe til derhjemme
Nabobørnene ville ikke 
lege med Istammurodi. Han 
legede heller ikke med sine 
søskende. Altid var han vred, 
slog om sig og ødelagde ting. 

Da Mission Østs mobilteam 
fandt Istammurodi for et halvt 
år siden, havde den 14-årige 
dreng svært ved at kommu-

Da Mission Øst begyndte at gå fra dør til dør i landsby-
erne i regionen Penjakent i Tadsjikistan, blev 50 børn 
med handicap fundet. De var gemt af vejen, og myndig-
hederne vidste intet om dem. Ligesom i andre tidligere 
Sovjetrepublikker skammer forældrene sig, hvis de 
får et barn med handicap. De gemmer børnene for 
naboerne, og det er disse børn, Mission Øst finder. Efter 
blot et par måneders indsats i landsbyerne begynder 
forældrene nu selv at opsøge Mission Øst for at bede 
om hjælp til deres børn. Det viser, at der lige så stille 
begynder at blive rokket ved holdningen til handicap. 

nikere og udtrykke sig selv. 
Når han ikke kunne gøre sig 
forståelig, blev han frustreret 
og trivedes generelt dårligt. 

”For at være helt ærlig, så 
troede jeg ikke, at der ville 
ske nogen ændringer med 
Istam murodi,” fortæller hans 
stedmor.
Istammurodis mor døde 
for flere år siden, og siden 
giftede faderen sig igen. 
Familien har kun elektricitet 
et par timer om dagen og må 
hente vand udenfor. Men 
efter at Mission Øst begyndte 
at arbejde med Istammurodi 
er meget blevet anderledes.

Det er ugens højdepunkt
”Efter et halvt års indsats kan 
jeg se en drastisk forandring. 
Ugens højdepunkt er blevet 

Tadsjikistans børn bliver fundet

sessionerne med teamet fra 
Mission Øst,” fortæller hans 
stedmor.
Istammurodi lærer at 
håndtere sit talehandicap 
ved at bruge billeder, skrive-
redskaber og om muligt ord 
til at kommunikere. Det har 
fuldstændigt ændret drengens 
adfærd. Istammurodi er blevet 
roligere, er begyndt at lege 
med sine søskende og endda 
at hjælpe til derhjemme. 
Istammurodi har også fået 
en bedre forståelse for 
sine egne behov og kan 
bedre tage sig af sin per-
sonlige pleje. Mission Øst 
har undervist Istammurodis 
stedmoder i, hvordan hun 
støtter ham, særligt i forhold 
til hygiejne og tøj, og det har 
gjort hverdagen nemmere 
for hele familien.
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Nu kan Istammurodi  
hjælpe til derhjemme

Firuza plejede at ligge på en 
måtte indenfor hele dagen. 
Hun kunne hverken gå, tage tøj 
på eller fortælle sine forældre, 
hvad hun havde brug for. 

Syvårige Firuza bor med sin 
familie i landsbyen Garibak 
i Tadsjikistan og lider af 
spastisk lammelse. Faderen 
dyrker jorden, men rejser 
også til Rusland i perioder 
for at prøve at skaffe penge til 
familien. For et halvt år siden 
blev Firuza fundet af Mission 
Østs mobilteam, da de rejste 
rundt for at lede efter gemte 
børn med handicap.
De næste seks måneder ar-
bejdede Mission Øst intenst 
med Firuza for at gøre hende 
mere selvstændig. Hun har 
nu taget sine første skridt, og 
både familien og Mission Øst 
ser frem til, at hun begynder 
at kunne gå rigtigt.
”Vi er så glade for Firuzas 
fremskridt. Hun er blevet 
bedre til at kommunikere og 

Firuza har taget sine først skridt

Familiernes svære situation
I Tadsjikistan kæmper mange familier med børn med handicap alene. I de afsidesliggende områder er 
der ingen adgang til lægehjælp og genoptræning. Dertil kommer, at de fleste læger mangler uddannelse 
og viden om handicap, hvilket resulterer i nytteløs og i værste fald skadelig behandling. Gennem 
partnere adresserer Mission Øst disse problemer ved at opsøge de fattige familier og tilbyde diagnosti-
cering og målrettet hjælp til de børn, der har handicap. At opleve, at børnene gør fremskridt, er en stor 
opmuntring for familierne, som øjner nyt håb for fremtiden. Efterhånden begynder børnene at kunne 
bidrage til husholdningen, hvilket er altafgørende i de fattige familier.

forstå os, men ikke mindst er 
hun nu begyndt at gå. Firuza 
er blevet mere uafhængig,” 
siger Firuzas far.

Både Istammurodi og Firuzas 
forældre er kommet med 
i forældregrupper i deres 

Firuza er et af de 50 børn med handicap, som Mission Øst har fundet i Tadsjikistan. Børn som Firuza 
bliver gemt af vejen, fordi forældrene skammer sig over deres handicap. Det er også Firuza, som ses 
på forsiden af denne udgave af Mission ØST-bladet.

landsbyer. Her mødes de 
med andre forældre til børn 
med handicap og deler deres 
erfaringer. Fællesskabet er 
en stor støtte og opmuntring 
for forældrene, som tidligere 
gik alene med deres bekym-
ringer.
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A R m e N i e N

Da Flora kom til verden med et 
åbent sår på rygsøjlen, mente 
lægerne, at Floras mor var kørt 
over et bump i vejen under 
graviditeten.

I Armenien mangler mange 
læger den nødvendige ud-
dannelse, så Flora blev først 
opereret for det åbne sår, da 
der gik betændelse i det en 
uge efter fødslen. 

Maria Vibe Lynge 
Callesen, PR Manager i 
Mission Øst, skriver fra 
Armenien

Fotos: Zaven Khachikyan

Lægerne: ”Din datter har nok fået et  
handicap på grund af de ujævne veje”

Flora voksede til, men 
kunne ikke stå oprejst, fordi 
fødderne vendte indad, og 
knæene rørte hinanden. Da 
hun var to år, kunne hun 
stadig ikke gå.
”Jeg følte mig alene, da 
Flora ikke kunne gå. Men 
det er ikke hendes skyld, 
og jeg levede med håbet 
om, at det ville blive bedre,” 
fortalte Floras mor, 26-årige 

Rousanna, da jeg spurgte 
hende om den svære tid.

Lægerne anede intet
Nogle læger forklarede Floras 
handicap med de ujævne 
veje uden for familiens fat-
tige hus. De mente, at Flora 
havde vendt sig i maven 
netop som Rousanna kørte 
over et bump. Andre sagde, 
at det var på grund af en slem 
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Lægerne: ”Din datter har nok fået et  
handicap på grund af de ujævne veje”
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Armenien

Det gør Mission Øst
I Armenien får mange 
børn med handicap 
hverken diagnoser eller 
lægehjælp, og mange 
af de, der gør, ender 
med at få en helt forkert 
behandling. Med en 
voksende fattigdom har 
myndighederne nok at 
se til, og derfor er det 
afgørende, at Mission Øst 
og vores lokale partner-
organisation tager ansvar 
for blandt andet at:
- uddanne landets læger.
-  oplyse familierne om 

børnenes muligheder.
-  kompensere for det 

manglende sociale 
sikker hedsnet i form af 
gratis centre og nødven-
digt udstyr, så børn med 
handicap får et værdigt liv.

influenza i løbet af gravidite-
ten. Ingen nævnte noget om 
behovet for folinsyre, som 
gravide i Danmark anbefales 
at tage i begyndelsen af 
graviditeten for at undgå 
alvorlige neuralrørslidelser 
hos barnet. Derfor gjorde 
Rousanna heller ikke noget 
anderledes, da hun blev 
gravid anden gang. Heldigvis 
blev lillesøsteren Stephany 
født helt rask.

Sidste år hørte familien 
om Mission Østs partner, 

der gratis tilbyder diagno-
sticering og genoptræning 
af børn, som er født med 
handicap. Flora var blevet 
født med rygmarsbrok, og 
hun kom straks i fysioterapi. 
Efter et år er forandringerne 
bemærkelsesværdige.

Flora kan nu bruge benene
Flora er i dag 4 år og cykler 
stolt frem og tilbage hen over 
gulvet i den lille spartansk 
indrettede stue. Hun siger 
ikke noget, men iaggtager 
nysgerrigt gæsterne. Det er 

Floras mor Rousanna 
var med til øvelserne, 
som Flora gennemgik 

hos Mission Østs 
partner, men familien 
manglede udstyret til 
at træne hjemme. Nu 

har familien fået en 
lille trehjulet cykel, og 

ud over Floras store 
glæde over legetøjet 

holder det hende 
fysisk i gang. 

Samtidig viser 
familien nogle af de 

røntgenbilleder, der er 
blevet taget af Flora. 

tydeligt, at hun fornemmer, at 
hun er centrum for samtalen.
Familien er lykkelig for 
fremskridtene og bringer 
hende trofast til fysioterapi, 
og hun kan nu både stå, gå 
og cykle. Hun kan sætte sig 
på knæ, og fødderne vender 
ikke længere indad.
”Jeg har fået håb om, at 
tingene kan blive bedre,” 
siger en smilende Rousanna.
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k o R T  N y T

Kom ind i Mission Østs maskinrum
Sæt allerede nu X i kalenderen søndag den 5. maj 2013, 
hvor Mission Øst holder årsmøde. Hør meget mere om 
arbejdet i Østeuropa og Asien og bliv klogere på øko-
nomi og fremtidsvisioner. Er du medlem, kan du også få 
indflydelse på, hvem der er med i bestyrelsen. Hør mere 
om medlemskab på tlf. 39 61 20 94. Det koster kun 50 kr. 
om året. 

84 øre
af hver krone går direkte til at hjælpe nød-

lidende i Østeuropa og Asien. Vi holder udgif-

terne til administration nede for at  

kunne hjælpe flest mulige.

Mød Mission Øst på  
Danske Kirkedage 2013 i 
Aalborg
Igen i år er Mission Øst med på Danske 
Kirkedage. Det foregår den 9.-12. maj i Aalborg 
Kongres & Kultur Center, og vi håber, at mange 
vil komme forbi. Danske Kirkedage er det største 
fælleskirkelige arrangement  
i Danmark og finder sted  
hvert tredje år. 
Læs mere på  
www.kirkedage.dk

Skynd dig - hvis du vil med til Nepal
Vil du med til det betagende Nepal med Mission Øst og 
Unitas Rejser, haster det med tilmeldingen. Turen varer fra 
den 3. til den 14. marts 2013, og tidligere generalsekretær 
og medstifter af Mission Øst, René Hartzner, er guide. 

Kontakt Unitas Rejser for flere oplysninger og tilmelding 
på www.unitasrejser.dk eller tlf. 87 23 12 40. 

Mission Øst er på Facebook! 
Find www.facebook.com/missionoest og 

klik på ”Synes godt om” – så får du jævnlige 
opdateringer om stort og småt fra Mission Øst.
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I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til  
at hjælpe fattige. Du kan  
støtte Mission Østs arbejde på 
flere måder.

Brug netbank
Bruger du netbank, kan du støtte 
Mission Øst ved at bruge disse 
numre:
Vores registreringsnummer er  
31 70 og vores kontonummer er 
31 73 08 90 07.

Sådan støtter du Mission Øst

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.

Ring til 39 61 20 48, hvis du 
ønsker mere vejledning i dette.

Brug hjemmesiden
Du kan give en gave til Mission 
Øst på www.miseast.org

Brug girokort
Du kan støtte Mission Øst ved 
at give en gave på girokortet 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 hjælpe-
arbejde fremover. BS 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 pengene 
fra i skat. Fra og med 2012 frafalder den 
hidtidige bundgrænse på 500 kroner, 
hvilket betyder, at hele det donerede beløb 
er fradragsberettiget. Bruger du denne regel, 
kan du maksimalt fratrække 14.500 kroner.
Vil du give et større beløb, som du ønsker 
fradrag for, kan du tegne et gavebrev. Kon-
takt os eller læs mere på www.miseast.org.

De store kriser  
har små ofre 
Lad os give dem et værdigt liv  
og et håb for fremtiden.

Støt Mission Øst i dag

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

11



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

773 1566 773 1566
Magasinpost UMM 
ID nr. 46658

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

4030S(11-12)DB 534- 27690 

 

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Benytter du netbank, skriv venligst “MØ-MAG 1212”

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

GIRO
INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

. . , . . ,

8 7

+01< +7731566<

NAvN

Adresse

PostNr. oG By

 Hvor behovet er størst

 Land

Afrives inden betaling

Mission Øst arbejder lige nu på højtryk for at få hjælpen 
frem til dem, der er ramt af oversvømmelserne i Nordkorea.


