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Navne på personer under 18 år er blevet
ændret for at beskytte børnenes identitet.
Forsidefoto
På skolen i den tadsjikiske landsby Jak
gik skolebørnene på toilettet i det samme
vandløb, hvor husmødrene hentede drikkevand. Nu har byen fået vandhaner.
Foto: Joël de Vos
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Mission Øst hjælper udsatte mennesker og støtter
lokalsamfund i at styrke og organisere sig selv.
Vi yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp baseret på kristne værdier og hjælper mennesker i
nød uanset etnicitet, religion og politisk ståsted. Mission Øst gennemfører projekter direkte eller gennem
lokale partnere i Afghanistan, Armenien, Bangladesh, Irak, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Syrien og
Tadsjikistan. Mission Øst modtager økonomisk støtte fra blandt andre den danske og tyske stat, EU og
FN. Vi er certificeret af Core Humanitarian Standard (CHS) og er medlem af Integral Alliance. Mission Øst
følger Røde Kors' Code of Conduct og lever op til Sphere Projects standarder.

LEDER

I det nordøstlige Afghanistan koster mangel på rent drikkevand menneskeliv. Foto: Mission Øst.

Når drikkevand dræber
Beskidt vand og manglende latriner er stadig
et problem for mennesker i Afghanistan,
Tadsjikistan og Irak.

F

orestil dig, at det vand, du
drikker, er fyldt af afføringsbakterier. Det er ikke
kun en ulækker tanke. Det giver
også dig og dine børn konstant diarré, ondt i maven og
indvoldsorme.
Sådan er det mange af de steder, hvor Mission Øst arbejder.
Det går især ud over børnene.
Hvis du har prøvet at være syg
af beskidt mad eller vand, ved
du, hvor hårdt det tager på
kroppen. En sådan sygdom kan
let slå et underernæret barn
ihjel.
VANDLØB SOM TOILET
Hvordan havner afføring i vandet? Det sker på flere måder.
Folk har ikke et sted at gå på

toilettet, så de gør det på marker,
skrænter og nogle gange direkte
i vandløbene – de samme
vandløb, hvor man senere henter
vand til husholdningen.
Mennesker er ikke de eneste, der
forurener vandet. Dyr som køer
og geder bruger også vandløbene til at drikke af og besørge
i. Det forurener vandet endnu
mere.
Endelig mangler mange basal
viden om hygiejne. Det nytter
ikke noget at have rent vand,
hvis man ikke vasker hænder
efter toiletbesøg.
IKKE TID TIL SKOLE
Vandløbene er tit flere kilometer
fra hjemmene, og det tunge

vand skal transporteres langt.
Det er tit børnenes arbejde, og
når der skal bruges timer hver
dag på at hente vand til madlavning, drikke, opvask, tøjvask,
rengøring og personlig hygiejne,
er der ikke meget tid tilbage til
skole og lektier.

og undervise hinanden. På den
måde skaber vi sundere vilkår
for børn såvel som voksne – én
landsby ad gangen.

Tak for din støtte!

Børnene får derfor ikke den
uddannelse, der er vejen til at
trække familier og lokalsamfund
op af generationers fattigdom.
Vand handler om mere end
bakterier – manglen på rent
vand holder mennesker fast i
fattigdom!
GRAVER SELV KANALERNE
Mission Østs ingeniører bygger
derfor vandsystemer og latriner,
og vores sundhedsmedarbejdere oplærer befolkningen i
basal hygiejne, så de ved, at
bakterier dræber. Det er et stort
arbejde, og de lokale familier er
derfor med til at grave kanaler

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær
Mission Øst
NR. 3 2018 | MISSION ØST | 3

T E M A : RENT VAND REDDER LIV

Sådan fungerer et vandsystem
Et vandsystem kan bygges på mange måder. Det kan bestå af borehuller, soldrevne pumper
eller rørbrønde. I de bjergrige egne i Tadsjikistan, Afghanistan og Nordkorea, hvor Mission
Øst arbejder, bygger vi vandsystemer, hvor vi udnytter, at vandet løber nedad fra bjerg til dal,
hvor landsbyerne ligger.

Mission Øst finder en kilde med rent vand i bjergene
Det er vigtigt, at kilden også giver nok vand i de tørre perioder, og vi spørger derfor
landsbyens ældre, om den nogensinde er tørret ud. Vi tjekker vandets kvalitet både før
og efter konstruktionen. Der kan være kemikalier, vira, indvoldsorme eller afføringsrester fra dyr og mennesker. Forureningen kan komme fra selve kilden eller skyldes
hul på rørene.

Mission Øst uddanner lokale indbyggere
Lokale indbyggere uddannes i at vedligeholde systemet. De lærer også,
hvordan de kan se, lugte eller smage, hvis der er problemer med vandet. Så
undersøger de, hvad der er galt og reparerer, hvor nødvendigt. Hvis problemet er for stort, kan de ringe til Mission Øst og få hjælp.
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Vandet føres gennem rør til en reservoir-tank
Tanken skal være bygget solidt og være tæt. Landsbyens indbyggere er selv
med til at grave de grøfter, som vandrørene løber igennem. Overskydende
vand ledes ud til at vande omkringliggende haver og marker.

Vandet ledes ud til indbyggerne i landsbyen
Fra reservoir-tanken føres vandet ud til vandhaner placeret rundt omkring
i landsbyen. Indbyggerne henter vandet i lukkede dunke for at være sikre
på, at vandet holder sig rent hele vejen hjem. De får også undervisning i
hygiejne.
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T E M A : RENT VAND REDDER LIV
Af Mission Øst Afghanistan, oversat og redigeret af Line Højland, kommunikationsmedarbejder

En vandhane giver
tid til lektierne
Nazimas børn havde
ikke tid til at passe
deres skole, fordi
de brugte al deres
tid på at hente vand
ved en kilde langt fra
hjemmet.

I

den lille landsby i det nordøstlige Afghanistan, hvor Nazima bor med sine børn, var
der indtil for nylig ikke nogen
vandhaner. Den nærmeste kilde
lå to kilometer væk, og Nazimas
børn skulle hver dag bruge
timer på at hente vand til drikke
og madlavning.

104

”De havde ikke tid til at gå i
skole. Vi kunne ikke gå i bad
og opretholde en ordentlig
hygiejne, fordi der ikke var vand
nok. Og det vand, vi brugte til
at drikke og lave mad af, var det
samme som dyrene drak af, så
jeg og mine børn havde tit mavepine og diarré,” fortæller den
36-årige kvinde, og tilføjer: ”Og
æslet, som mine børn brugte
til at hente vand med, skulle jo
også fodres.”
RENT VAND NU TÆT
PÅ HOVEDDØREN
I dag er æslet solgt og pengene brugt på bl.a. blyanter og
hæfter til børnenes skolegang.
De har nemlig fået tid til at gå

LITER

Mine børn havde tit
mavepine og diarré.”
Nazima
Al denne fremgang skyldes et
Mission Øst-projekt støttet af
danske fonde og privatpersoner
og den tyske stat. Arbejdet har
bl.a. omfattet at skabe bedre
sundhed for familierne i de
afsidesliggende bjergegne i det
nordøstlige Afghanistan ved at
etablere vandhaner med rent

... vand brugte hver dansker om dagen i
gennemsnit i 2017. Næsten halvdelen
gik til bad og til personlig hygiejne.
Kilde: Bolius

LITER

15

i skole og skabe sig en fremtid.
Diarré og mavepine døjer de
ikke længere med.

... vand regner Mission Øst med pr.
person pr. dag, når der bygges nyt
vandsystem. Det er netop nok til
drikke, madlavning og personlig
hygiejne.
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97%

17%

drikkevand. ”Nu har vi rent vand
kun et par skridt fra hoveddøren,” siger Nazima.
ET ORDENTLIGT LATRIN
Det er vigtigt at have rent drikkevand, men nok så vigtigt er
det at kende til god hygiejne og
at have et sted af gå på toilettet,
så afføring ikke forurener
drikkevandsforsyningen.
”Vi plejede at gå på toilettet
ude på marken, men nu har vi
et ordentligt latrin og ved, hvor
vigtigt hygiejne er. Vi har fået
sæbe, negleklipper og shampoo,” fortæller Nazima glad.

97% af projektets
deltagere vasker hænder
med sæbe, inden de
giver deres baby mad.
Før var det kun 17%.

99% af projektets deltagere vasker hænder med
sæbe efter toiletbesøg.

99%

87%

Før var det kun 87%
– og uden sæbe.

”Mission Øst
har reddet
vores børn”
Af Mission Øst Afghanistan
Oversat og redigeret af Line Højland, kommunikationsmedarbejder

Mohammad Shifas 16-årige søn blev pludselig
syg med blodig diarré. Det viste sig, at det
vand, familien drak, indeholdt både bakterier
og giftigt arsen.

D

a Mohammad Shifas søn
i 2016 fik blodig diarré,
tog det dem tre timer på
æselryg at nå distriktets klinik.
”Lægen spurgte mig, hvor vi fik
vores drikkevand fra. Jeg fortalte ham, at jeg og de andre i
landsbyen henter vores vand i en
flod. Lægen blev meget vred og
sagde, at det var det beskidte og
forurenede vand fra floden, der
havde gjort min søn syg,” fortæller Mohammad Shifa, der bor
med sin familie i et af de mest
fattige og isolerede områder af
Baghlan-provinsen i det nordlige
Afghanistan.
VILLE VÆRE DØD
DAGEN EFTER
”Lægen ordinerede noget medicin og rådede os til at koge al
drikkevand. Men selv om jeg
havde betalt 3500 Afs (ca.
300 kr., red.), fik min søn det
ikke bedre, så jeg kørte ham til
provinshospitalet i Baghlan. De
sagde, at hvis jeg var kommet en
dag senere, ville min søn være

død af dehydrering.”

Mohammad Shifa og hans børn har ikke længere problemer med diarré, efter at
Mission Øst har installeret vandhaner i deres landsby. Foto: Mission Øst Afghanistan

Landsbyens børn plejede at bruge 40 minutter på æselryg hver
vej på at komme til en flod, hvor
de hentede vand, der var forurenet af både afføring og arsen,
der er et naturligt forekommende, men giftigt, grundstof.

indbyggerne tappede rent vand
fra vandhaner og brugte latriner,
når de skulle på toilettet. Da han
spurgte nærmere om det, henviste de ham til Mission Øst.

Hvis vi var blevet ved
med at drikke det
samme vand, havde
vi måske mistet vores
sønner og døtre.”

Mission Østs medarbejdere
aflagde Mohammad Shifas
landsby et visit, og snart var alle
indbyggerne i gang med at grave
grøfter til vandrør og få kurser
i hygiejne hver dag i den lokale
moske. Nu har de både vandhaner og latriner, og der er næsten

ingen, der får diarré, kolera eller
udslæt.
”Jeg behøver ikke længere bruge
penge på at behandle mine børn
for diarré. Mission Øst har reddet
vores børn. Hvis vi var blevet ved
med at drikke det samme vand,
havde vi måske mistet vores
sønner og døtre,” siger Mohammad Shifa.

Mohammad Shifa
”Det var et stort problem for
vores landsby, og nogle af de
andre børn har haft den samme
sygdom som min søn,” siger
Mohammad Shifa.
HYGIEJNEKURSER I MOSKEEN
En dag besøgte én af landsbyens
ledere en anden landsby, hvor

HVAD ER ARSEN?

Arsen er et grundstof og et halvmetal naturligt forekommende
i Afghanistans bjerge. Det aflejrer sig i vandet nogle steder i
så store koncentrationer, at det forårsager udslæt, hæmmet
vækst og kræft. Det findes også i langt mindre koncentrationer i
drikkevandet herhjemme og i ris. Mission Øst sørger for at finde
kilder med et lavt indhold af arsen.
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Af Joël de Vos HR Direktør, oversat og redigeret af Line Højland, kommunikationsmedarbejder

”Det var ekstremt
farligt for børnene”
Nilufari og Abdurozikov er henholdsvis sygeplejerske og skolelærer i den tadsjikiske
landsby Jak. Her fortæller de om den enorme forskel, som vandhaner og latriner gør for
befolkningens sundhed – især blandt børnene.
Før Mission Øst kom til vores
landsby, var der mange sygdomme, især blandt børnene,
på grund af beskidt vand. Jeg
har arbejdet som sygeplejerske
i tre år og registrerer alle de
sygdomme, vi har.
Siden Mission Øst installerede
vandsystemer, er landsbyens
sundhed blevet klart forbedret.
Før var der hele tiden to eller
tre børn i hver familie, der havde tarminfektioner og orm, som
er ekstremt farlige for børnene.
I maj 2018 havde vi kun én lille
dreng med en maveinfektion.
Alle hjalp til med at grave latriner og kanaler til vandrør. Det
var hårdt arbejde, men takket
være Mission Øst er vores børn
nu sunde.”
Nilufari, 26 år og sygeplejerske i landsbyen
Jak
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Eleverne i Jak demonstrerer det nye vandsystem, som Mission Øst har sat op uden for skolen.

Abdurozikov (tv.) viser vandløbet, hvor hans elever plejede at gå på toilettet, før skolen fik et latrin. Det var det samme vandløb, hvor landsbyens indbyggere
hentede vand til drikke og madlavning. Det er Mission Østs Joël de Vos til højre, der er på besøg i Jak.

Før i tiden plejede alle
at hente deres vand
i et lille vandløb, der
løber gennem landsbyen. Men dette vandløb
blev også brugt til at
vande dyrene, og da
der ikke var nogen

latriner på skolen,
brugte børnene vandløbet, når de skulle på
toilettet.
Det gjorde vandet meget beskidt, og det var
svært for os at bevare

et godt helbred.
Nu hvor latrinerne
og vandsystemet er
blevet bygget, er vores
liv blevet helt anderledes. Vores børn er
sunde og raske, og selv
dyrene vil ikke drikke

fra vandløbet længere,
men kommer hen til
vandhanen og venter
på, at vi åbner den.”
Abdurozikov, geografilærer og
viceinspektør på skolen i Jak
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Af Peter Drummond Smith Programchef, oversat og redigeret af Kim Wiesener Leder af kommunikation

”Vi gik ud
og dansede
i gaderne”
Da Fru Han Kyong Sun fik indlagt vand i sit
hjem, blev hun og hendes familie så glade,
at de gik ud og dansede i gaderne.

I

de sidste par år har vand
været en kilde til både stor
uro og stor glæde i fru Han
Kyong Suns liv. Først, da hendes
hus blev oversvømmet, og siden,
da hun for første gang i sit liv fik
rindende vand i sit hjem.

For to år siden blev den
fjerne nordkoreanske provins,
Nord-Hamgyong, ramt af en
voldsom tyfon – og deraf følgende oversvømmelser. En augustaften nåede vandmasserne frem
til Han Kyong Suns hus i landsbyen Haksan i Musan-regionen.
Huset blev hurtigt oversvømmet,
og da vandstanden var nået
op på næsten en meter, måtte
hun og hendes familie i al hast
forlade deres hjem.
”Vi kom ud i tide, men vi fik kun
få ting med os. Vi flygtede op
ad en høj og søgte tilflugt i en
bygning, hvor vi blev indtil næste
morgen,” fortæller hun.
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KUNNE FLYTTE HJEM IGEN
I de næste par måneder boede
familien hos venner i nabolaget,
men i modsætning til mange
andre nordkoreanere, der blev
ramt af de voldsomme oversvømmelser, lykkedes det fru
Han Kyong Sun at beholde sit
hus. Det ville hun hellere end at
flytte et nyt sted hen, og familien
overtalte myndighederne til at få
huset renoveret frem for at rive
det ned.

I længere tid efter
oversvømmelserne
havde vi ikke rent
drikkevand.”
Fru Han Kyong Sun
Selv om det var godt at komme
tilbage til et renset og renoveret
hus, havde fru Han Kyong Sun og
hendes familie i første omgang
et stort problem – de manglede
drikkevand.

Fru Han Kyong Sun demonstrerer sin nye vandhane.
Foto: Peter Drummond Smith

”Før oversvømmelserne fik
vi vand fra en brønd med en
håndpumpe, men den blev
ødelagt. Så i længere tid efter
oversvømmelserne havde vi ikke
drikkevand, det var meget svært,
og vi var nødt til at koge vandet.
Men så fik vi tabletter, som vi
kunne tilsætte vandet for at gøre
det rent,” fortæller hun.

400 andre familier i området
snart også mere langsigtet
bistand, da de fik indlagt drikkevand i deres hjem.

DANSEDE I GADERNE
Det var Mission Øst, der sørgede
for vandrensningstabletterne. Og
takket være et Mission Øst-projekt fik fru Han Kyong Sun og

Fru Han Kyong Sun

Det smager virkelig
godt, og ingen bliver
syge af det.”

En stor del af områdets vandsystem var blevet ødelagt under

oversvømmelserne. Der var
kun gamle jernrør tilbage, som
lækkede og var ubrugelige. Men
Mission Øst leverede materialer, der gjorde det muligt at
reparere vandsystemet – såsom
gode, solide rør og vandhaner,
der ikke fremstilles i Nordkorea,
og som er umulige at opdrive i
Nord-Hamgyong-provinsen.

Vi er meget glade for
den hjælp, vi fik fra
Danmark i vores
sværeste stund.”
Fru Han Kyong Sun

”Vi får vand fra det system, som
Mission Øst har forsynet os med.
Det er første gang, at vi har
rindende vand i vores hus, og vi
er så glade for det. Det smager
virkelig godt, og ingen bliver syge
af det. Da vi fik vandet indlagt,
var vi så lykkelige, at vi gik ud og
dansede i gaderne,” siger fru Han
Kyong Sun med et stort smil.

TAK FOR HJÆLPEN
Der er kun tale om en enkelt
vandhane, men den har gjort en
stor forskel i hendes liv, og hun
er taknemmelig for den: ”Vær
venlig at takke danskerne for
hjælpen. Vi er meget glade for
den hjælp, vi fik fra Danmark i
vores sværeste stund,” siger fru
Han Kyong Sun.

Mange huse blev fuldstændig ødelagt under oversvømmelsen forrige år. Foto: Patrick Sweeting, Mission Øst
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T E M A : RENT VAND REDDER LIV
Af Binar Mohammed Mission Øst Irak, oversat og redigeret af Kim Wiesener, leder af kommunikation

Rent vand
til de
hjemvendte
yezidier
En yezidi-familie var
på flugt fra Islamisk
Stat i over to år. Nu
er familien kommet
hjem, og takket være
Mission Østs indsats
for at skaffe rent
drikkevand er dens liv
ved at blive normalt
igen.

D

a ægteparret Heydar og
Khanna efter mere end
to år på flugt overvejede,
om de og deres seks børn skulle
vende hjem, tøvede de gennem
længere tid. For ganske vist var
terrorbevægelsen Islamisk Stat
blevet trængt ud af Sinune i
det nordlige Irak, men byen lå i
ruiner, og deres store bekymring
var, om de kunne få adgang til
helt basale livsnødvendigheder
som rent drikkevand.

Ikke desto mindre traf de beslutningen og vendte tilbage. Men
bekymringen viste sig at være
berettiget, for byens vandforsyning var blevet ødelagt på grund
1 2 | MISSION ØST | N R . 3 2018

af krigen. I den første tid blev
vandet kørt ind på lastbiler, og
ofte var det så forurenet, at de
blev syge af at drikke det.
”Da vi kom hjem til Sinune, var
der ikke nok vand, men det er
bedre nu. Vi har alt det vand, vi
har brug for,” siger familiefaderen Heydar.
FIRE VIGTIGE BRØNDE
Forskellen på dengang og nu er,
at Mission Øst har været med til
at genoprette Sinunes vandforsyning. Et Mission Øst-team
har repareret fire vigtige brønde,
bl.a. ved at installere nye pumper
og udskifte ødelagte rør og
ventiler.

Da vi kom hjem til
Sinune, var der ikke
nok vand.”
Heydar
Indsatsen er i høj grad tiltrængt,
for selv da de hårde kampe var
forbi, var Sinune i en længere
periode nærmest ubeboelig.

Khanna arbejder i sit køkken. Det er betydeligt nemmere med en ordentlig
vandforsyning. Foto: Binar Mohammed

Både vand- og elforsyning var
ødelagt, og bygninger og veje
svært beskadigede. Nu er livet
så småt ved at vende tilbage, og
det samme er dele af befolknin-

HYGIEJNE OG VAND

gen. Dog er indbyggertallet indtil
videre kun ca. halvdelen af de
12.000, som boede her for fire
år siden.

Mission Øst lærer befolkningen i byen Sinune at opretholde en god
hygiejne – og dermed forebygge sygdomme. Foreløbig er budskabet
nået ud til ca. 500 familier – eller 3.000 mennesker – der er vendt
hjem til byen efter at have været på flugt. Og på byens skoler undervises eleverne i vigtigheden af at vaske hænder efter toiletbesøg
og forud for måltider og madlavning. Samtidig lærer de at spare på
vandet, som er en vigtig ressource i området. Oplæring i hygiejne er
særlig vigtigt i et krigshærget land som Irak, hvis befolkning er sårbar
over for smitsomme sygdomme.

Familien føler, at dens liv er blevet normalt igen, efter at de har fået rindende rent vand. Her er én af sønnerne ved at vaske hænder. Foto: Binar Mohammed

Dengang - i sommeren 2014
- løb Islamisk Stats krigere det
nordlige Irak over ende, og tusinder af yezidier tog flugten fra
Sinune. Det gjaldt også Heydar
og hans familie.
”Da de kom, besluttede vi at
søge tilflugt på Sinjar-bjerget.
Der blev vi i otte dage. Vi havde
intet at spise eller drikke, og især
vores små børn led under det,”
fortæller Heydar.

FARLIG FLUGT
Mens tusinder af yezidier forblev
på bjerget, flygtede familien videre. Undervejs blev de beskudt
og var i stor fare, men via Syrien
lykkedes det dem at komme i
sikkerhed i en mere fredelig del
af Irakisk Kurdistan. Her kunne
de dog ikke finde et telt i de
overfyldte lejre, og de var nødt
til at slå sig ned i en ufærdig
bygning.

Takket være Mission
Øst føler vi, at vore liv
er ved at blive normale
igen.”
Khanna
De var helt afhængige af nødhjælp, og efter to år under ret
kummerlige forhold besluttede
de sig til at rejse hjem til Sinune.

Det har været en hård tid, men
det rene drikkevand har gjort en
stor forskel for familien.
“Nu er vandkvaliteten virkelig
god, og vi får vand hver dag.
Takket være Mission Øst føler vi,
at vore liv er ved at blive normale
igen,” siger Khanna.
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N Ø D H J Æ L P: BANGL ADE SH
Af Svend Løbner Journalist

Harun blev syg i flygtningelejren i Bangladesh. Med
medicinhjælp fra bl.a. Mission
Østs bidragydere er han
blevet rask igen. Foto: Medical
Teams International
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Tak for hjælpen til
flygtninge i Bangladesh!
Harun og hans
familie overlevede
en massakre, men i
flygtningelejren blev
han alvorligt syg.
Takket være hjælpen
fra Mission Østs
givere og netværk
kunne han få medicin.

D

er boede omtrent 600
mennesker i Haruns
landsby i Rakhine-staten i
Myanmar. Af dem blev kun seks
skånet, da militæret kom. ”De
satte tape på folks ansigter og
skubbede dem ned på jorden,

og så brugte de en machete til
at dræbe dem én efter én. Jeg
var så bange, jeg tænkte ’snart
er jeg død,’” fortæller Harun. Men
pludselig stoppede drabene, og
Harun, hans far og hans søskende overlevede som de eneste
massakren.
BLEV SYG I LEJREN
Ligesom hundredtusinder
andre rohingyaer flygtede de
til Bangladesh, hvor de søgte
tilflugt i overfyldte flygtningelejre. Her fik de besøg af Hamida, der arbejder frivilligt som
sundhedshjælper for Mission
Østs samarbejdspartner Medical
Teams International.
”Da jeg besøgte Haruns hjem,

var han syg. Han kunne ikke
trække vejret ordentligt og hostede meget,” fortæller Hamida.
”Vi skyndte os at få ham hen til
én af Medical Teams klinikker,
hvor lægerne gav ham medicin.
Han blev helt rask og føler sig
sund igen.” Det er blandt andet
støtten fra Mission Østs danske
bidragydere, der har finansieret
klinikkerne.
FOREBYGGER KOLERAEPIDEMI UNDER MONSUNEN
Til dato har Mission Øst og vores
samarbejdspartnere hjulpet en
halv million rohingya-flygtninge,
siden de store flygtningestrømme for alvor begyndte i august
sidste år.

Mission Øst er med i det
internationale netværk Integral
Alliance sammen med 21 andre
hjælpeorganisationer. 18 af dem
engagerede sig hurtigt i hjælpen
til de mange rohingya-flygtninge.
Mission Øst støtter især Medical
Teams International, som
forebygger en omfattende
kolera-epidemi i lejren under
monsunen ved at undervise i
god hygiejne, uddele hygiejneartikler og medicin imod diarré.
Takket være hjælpen fra private
givere kunne vi sammen bidrage
betragteligt til denne hjælp – og
redde liv som Haruns.

DET HAR VI SAMMEN OPNÅET

Sammen med de andre hjælpeorganisationer i Integral
Alliance-netværket har Mission Øst og Medical Teams International
hjulpet ikke færre end 539.850 mænd, kvinder og børn siden
august sidste år:

27.550 har modtaget telte og husly.
359.600 har nydt gavn af mad-uddelinger.
73.900 har fået sundhedshjælp og -oplysning.
63.750 har modtaget medicinske behandlinger
Og der er uddelt 22.500 hygiejnesæt til kvinder.

Monsunen har skabt – og skaber stadig – store problemer med beskidt
vand i flygtningelejrene i Bangladesh. Foto: Nath Fauveau, Medair
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M YA N M A R

Børnene i Chin State får kun en smule ris og bønner at spise til daglig. Det er slet ikke nok til, at de kan spise sig bare nogenlunde mætte. Foto: Mission Øst

”Forestil dig at være
sulten hele tiden”
Af Svend Løbner Journalist

Dr. Sasa har uddannet 1.000 sundhedsarbejdere og kaster sig nu over et landbrugsprojekt i samarbejde med Mission Øst.
For sundhed begynder med, at folk kan spise
sig mætte.

H

an kalder sig Dr. Sasa,
men han hedder egentlig
Muang Taing San. Det var
hans bedstemor, der gav ham
navnet Sasa, fordi det betyder
”højere, højere”. Han skulle besejre døden. Overleve og hæve sig
op over fattigdommen, uvidenheden, sulten, sygdommen. Og
drage sin landsby og sit land
med op.
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FRA OND CIRKEL
TIL GOD CYKLUS
Mission Øst samarbejder med Dr.
Sasas organisation om et projekt,
der skal skaffe levebrød for tusindvis af bønder i Chin State og
tænde et håb for hele Myanmar,
der er blandt de fattigste lande i
verden. Et landbrugsprojekt lærer bønderne at dyrke året rundt,
så de ikke som nu blot kan spise
sig mætte få måneder om året.

Og som Dr. Sasa pointerer igen
og igen: Fødevarer giver næring,
næring giver sundhed, sundhed
gør, at befolkningen overlever,
børnene kan koncentrere sig i
skolen og lære noget, få sig en
uddannelse, arbejde og forsørge
deres familier.
En ond cirkel af fattigdom,
sygdom og uvidenhed er ved
at blive brudt. På 10 år har
Dr. Sasa uddannet over 1.000
sundhedsarbejdere, 166 af dem
jordemødre, til at dække over
5.051 landsbyer i både Chin og
Karen State i Myanmar.
Gravide gennemfører graviditeten og dør ikke længere i
barselsseng. Mødre har mælk

nok til deres små babyer. Børnene overlever – også selv om
de bliver ramt af malaria eller
kolera. For der er også medicin
tilgængeligt. Og den kristne kirke
har måttet lukke de børnehjem,
de åbnede for år tilbage. I dag
bor børnene hjemme hos deres
raske forældre.
SÅ SIN MOR DØ I
BARSELSSENG
Men hvad fik Dr. Sasa til som den
eneste fra sit område at uddanne sig til læge? ”Jeg brænder
for at hjælpe mit folk i Myanmar
på grund af den lidelse, de har
gennemgået i mange år,” siger
han og forklarer, at Myanmar er
et af de fattigste lande i verden.

De fleste af landets 51 millioner
bor i afsidesliggende områder,
hvor der hverken er hospital,
elektricitet eller vandforsyning.

Jeg har set kvinder
dø ved barnefødsel.”
Dr. Sasa
Og Chin State, hvor Dr. Sasa kommer fra, er den fattigste af de
fattige delstater i Myanmar.
”Jeg har set kvinder dø ved barnefødsel. Ja, min egen mor døde
efter at have ligget i fødselsveer
i fem dage. Den slags lidelser
var uundgåelige i min landsby
Lailenpi, hvor jeg voksede op.
Der var ingen hospitaler, ingen
læger og heller ingen jordemødre,” fortæller han.
Som om det ikke var nok, var
militæret hårde ved de kristne:
”Tvangsarbejde, plyndringer og
voldtægter var hverdag for os.
Mens jeg voksede op under disse
forhold, blev jeg klar over, at jeg
måtte gøre noget. Jeg måtte
hjælpe mit folk; yde en humanitær indsats. Og vejen dertil var
uddannelse.”

Og Sasa fik sin uddannelse og
vendte tilbage – nu som den
eneste læge for flere end 200
landsbyer.

Befolkningen i det vestlige Myanmar får ikke
mad nok at spise.”

”Jeg bad til Gud. For nu havde
jeg som eneste læge en halv million mennesker, der forventede
hjælp fra mig. Den opgave kunne
jeg jo ikke overkomme. ’Hvad
skal jeg gøre, Gud,’ sagde jeg.”

Dr. Sasa

Med hjælp fra britiske donorer
grundlagde han ’Health and
Hope Myanmar’ og begyndte at
oplære sundhedsarbejdere. ”Vi
inviterede mænd og kvinder fra
hver landsby til at komme og
modtage undervisning i ernæring og sundhedspleje,” fortæller
han.
Lægegerningen skulle vise
sig kun at være et skridt på
vejen. Der var brug for et mere
tilbundsgående arbejde. Noget,
der forebygger sygdomme og
skaber sunde mennesker i en
frodig natur.

SKOLEBØRN ER SULTNE
Det er her projekt SEED, som
Health and Hope Myanmar udfører i samarbejde med Mission
Øst, kommer ind i billedet. SEED
står for Something to Eat Every
Day, som betyder ”noget at
spise hver dag”. Det er nemlig
langtfra en selvfølge i Chin
States afsidesliggende landsbyer. ”Befolkningen i det vestlige
Myanmar har ikke nok mad at
spise. Mange børn får ikke den
nødvendige næring for en sund
vækst. Børnene får ingen mad i
skolen. Om morgenen får de lidt
ris og om aftenen igen ris med
lidt bønner. Så børnene er sultne,
når de kommer i skole. Forældrene klarer ikke at skaffe mad nok,
simpelthen.”
Befolkningen ernærer sig ved
landbrug og arbejder i marker-

ne 12 måneder om året. Men
de høster kun nok til at spise
sig mætte mellem fire og seks
måneder. Resten af tiden kæmper de bare for at overleve. De
prøver at klare sig med husdyr
som høns og køer.
KAN REDDE KOMMENDE
GENERATIONER
SEED-projektet går i første
omgang ud på at uddanne 300
bønder i bæredygtigt landbrug.
Hver bonde får tildelt to hektar
jord. De får samtidig den nødvendige støtte og vejledning til at
dyrke 10 forskellige afgrøder om
året i stedet for de nuværende to
afgrøder: Ris og majs.
”Det er ikke kun et landbrugsprojekt, men også et sundhedsprojekt og et uddannelsesprojekt. For når børnene får nok
at spise, kan de også tage imod
læring i skolen. De vil kunne
koncentrere sig meget bedre om
skolefagene. Forestil dig at være
sulten hele tiden. Så tænker du
jo kun på, hvordan du kan få
noget at spise!”

Dr. Sasa (th) besøgte i juli Mariager SommerCamp for at fortælle om og samle ind til landbrugsprojektet, som hans
organisation udfører i samarbejde med Mission Øst. Her ses han sammen med Kim Hartzner. Foto: Susanne Madsen

LANDSBYEN SAMLEDE IND
Den unge Sasa rejste fra landsbyen og gik gennem junglen i
to uger, indtil han kom til en by
med et gymnasium, hvor han
kunne stille sin tørst efter viden.
Efter at have fuldført gymnasiet
rejste han 1.600 kilometer til
Indien for at læse på universitetet. Der var – og er – nemlig
ingen universiteter i Chin State.
Efter tre år var folkene i hans
egen landsby blevet så grebet
af projektet om at få unge Sasa
hjem som læge, at de samlede
ind til, at han kunne fuldføre sine
medicinstudier i Armenien.
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Kan du gennemføre et
Mission Øst-projekt?
Mangler du en sjov aktivitet til de mørke vinteraftener?
SÅ PRØV DET NYE BRÆTSPIL FRA MISSION ØST!
Sammen med dine medspillere skal du gennemføre et projekt i
enten Irak, Nepal eller Tadsjikistan.
Spilleplade, kort og regler kan downloades kvit og frit på Mission Østs hjemmeside www.miseast.org under ’publikationer’.

Tak for støtten på SommerCamp!
Mission Øst takker for den store opbakning på Mariager
Sommercamp til at give Mara-folket i Myanmar et levebrød.
HAR DU GIVET TILSAGN OM STØTTE?
Hvis du har givet tilsagn om støtte, har du for nylig modtaget et
brev om, hvordan du støtter.
GIV EN GAVE TIL EN MARA-BONDE!
Selv om du ikke har været med på campen eller givet tilsagn,
kan du stadig nå at give en gave. Selv det mindste beløb gør en
forskel for det udsatte Mara-folk. Din støtte går til at købe frø og
materialer og træne familierne i at dyrke afgrøder året rundt.
MOBILEPAY
71957. Husk at skrive dit fulde navn og cpr.-nummer, så vi ved,
at det er dig.
BANKOVERFØRSEL
Reg. 3170 konto: 0010918030. Husk at skrive dit fulde navn og
cpr.-nummer, så vi ved, at det er dig.
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SØRG FOR, AT INGEN LADES I STIKKEN
Mission Øst kunne ikke hjælpe titusinder af mennesker hvert år,
hvis ikke det var for bidrag fra privatpersoner som dig. Med en
fast aftale er du med til at sikre, at ingen bliver ladt i stikken.

✁
BS -tilm eldingsbla n ke t
Beløb

Navn
Adresse
Postnr./By

350 kr.

1.250 kr.

2.500 kr.

Andet beløb kr.

E-mail

Udfyld kuponen og send den
i en lukket kuvert til:
kr.

Overførsel hver

Telefon
Pengeinstitut
Bankkonto reg.nr.

150 kr.

kontonr.

måned

kvartal

halve år

år

Fra dato

CPR nr.

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

Jeg vil gerne være medlem
(koster 50 kr. årligt.
Medlemskontingentet er
ikke fradragsberettiget).

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst
Støt et bestemt land
Ønsker ikke takkebrev
Dato

Underskrift

Sådan støtter du Mission Øst
I Mission Øst bruges 93,8 øre
af hver krone direkte til at
hjælpe fattige
De sidste 6,2 øre går til administration
og til at sikre, at hjælpen er af høj
kvalitet, at den når frem, og at der er
gennemsigtighed.

BRUG MOBILEPAY

Donér via MobilePay til 26437.
Skriv dit fulde navn og cpr.-nummer
i beskedfeltet, hvis du vil have fradrag
for din donation.

BRUG NETBANK
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 0010918030
Mærk din betaling: MAGASIN 3-18
SEND EN SMS
Sms ME50 til 1245 og støt med 50 kr.,
sms ME100 til 1245 og støt med 100 kr.,
eller sms ME150 til 1245 og støt med
150 kr.
BRUG HJEMMESIDEN
ELLER GIROKORT
Du kan give en gave til Mission Øst på
www.miseast.org eller via girokortet på
bagsiden af dette magasin.

BRUG BETALINGSSERVICE
Tænk langsigtet og brug betalings
service. 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. Det er en billig
og enkel løsning – både for dig og for
Mission Øst.
15.900 KRONERS REGLEN
Giver du en almindelig pengegave til
Mission Øst, kan du trække op til 15.900
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 den 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.
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Red liv i Nordkorea!
Rent vand er forudsætningen for liv.
I Nordkoreas Nord-Hamgyong-provins er der
fortsat tusindvis af mennesker, der lever uden rent
vand, efter at en voldsom tyfon ødelagde huse og
vandsystemer i 2016.
Mission Øst bygger vandsystemer og latriner og
underviser i hygiejne, så familierne igen kan få rent
vand – og livet tilbage.

Støt i dag!
MOBILEPAY: 26437
NETBANK: Reg. 3170/Konto: 0010918030
Mærk betalingen HJÆLP og skriv navn og CPR.-nummer for at
få fradrag.

Afrives inden betaling

Overførsel fra kontonummer

8

Indbetaler

7

GIRO
INDBETALING
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

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

773 1566

773 1566

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

Navn:
Adresse:
Postnr./by:

MÆRK BETALINGEN MAGASIN 2-18
Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

PBS/kreditor-nr.: 02292084
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: Dit støttenummer
Hvor behovet er størst

MÆRK BETALINGEN MAGASIN 3-18

Land:

Kroner

Øre

.

.

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

+7731566<

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
4030S 2017.11 DB 495-136830
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.
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,

