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Lalparu Sunar er en af i alt 14 kvinder fra 

Mission Østs læsegrupper i Nepal, der i år 

er blevet valgt ind i deres lokalråd i den 

afsidesliggende Karnali-region, hvor de 

bor. Foto: Asha Budha Magar
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TEMA: Lalparu Sunar kunne før ikke skrive 

sit navn, men nu taler hun de udstødtes 

sag i sit lokalråd. 

I år kan Mission Øst fejre 20 års jubilæum 

med hjælp til befolkningen i den tidligere 

sovjetrepublik Tadsjikistan. 

TEMA: Mai Ki arbejder med hjælp fra 

Mission Øst på at gøre sine landsmænd 

bedre til at dyrke grøntsager, så de ikke 

behøver sulte. 

TEMA: DE LOKALE TAGER STAFETTEN 

Mission Øst hjælper udsate mennesker og støter  
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, Burma, Irak, Nepal, Nordkorea, Syrien og Tadsjikistan. Mission Øst 

modtager økonomisk støte fra blandt andre Det Danske Udenrigsministerium, EU og FN. Vi er certiiceret 

af Core Humanitarian Standard (CHS) og er medlem af CHS Alliance.  Mission Øst følger Røde Kors' Code 

of Conduct og lever op til Sphere Projects standarder.2  |  MISSION ØST  |  NR . 4 2017
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Meget af Mission Østs arbejde bliver udført 

af vores dygtige lokale samarbejdspartnere, 

som kender kulturen og lokalsamfundet. 

M
ission Øst kan ikke 

redde verden på egen 

hånd. Vi har brug for 

dygtige lokale samarbejds-

partnere, der kender deres 

egen befolkning, og som vi-

derefører arbejdet, når vi har 

afslutet vores del af det. Vi 

bistår disse mænd og kvinder 

med uddannelse og vejled-

ning, men læringen går også 

den anden vej. Jeg vil derfor 

gerne nævne fem ting, som 

jeg har lært af at arbejde 

sammen med vores lokale 

partnere: 

1. Gå-på-mod: Vores lokale 

partnere arbejder ote i jernt-

liggende områder med meget 

få ressourcer. Mange af dem 

står med præcis de samme 

problemer som dem, de hjæl-

per: Mangel på mad og rent 

vand og fare for at miste alt 

under naturkatastrofer og kon-

likter. Alligevel knokler de løs 

for at hjælpe befolkningen. 

2. Lokal forståelse: Vores 

partnere kender de virkelige 

behov og den lokale befolk-

ning  endnu bedre, end vi gør. 

De ved, hvad der for alvor kan 

gøre en forskel, og hvordan 

man skaber varig forandring i 

lige præcis deres område. 

3. Relationers betydning: 

Vores partnere minder os om, 

at vi ikke kan skabe forandrin-

ger på egen hånd. Vi skal altid 

samarbejde med andre – f.eks. 

lokale organisationer, myndig-

heder og uformelle kontakter. 

Hvis vi virkelig ønsker, at vores 

arbejde skal have en varig ef-

fekt, skal vi bruge tid på at få 

disse relationer til at fungere.

4. Eget behov for at lære:  

Vores partnere minder os om, 

at vi alle har brug for løbende 

at lære og vokse. Når vi forsø-

ger at være et godt eksempel 

for vores partnere, lærer vi 

os selv at kende – også vores 

svagheder. 

5. Ansvarlighed: Vores partne-

re fastholder os på vores værdi: 

ærlighed. De minder os om de 

forpligtelser, vi har indgået, og 

sørger for, at vi holder fast ved 

dem. I vores ataler holder vi 

ikke kun dem til ansvar; vi for-

pligter også os selv til at være 

ansvarlige over for dem.

I dete magasin kan du læse 

mere om, hvordan lokale kræf-

ter overtager stafeten fra de 

projekter, vi sæter i gang i bl.a. 

Irak, Tadsjikistan og Myanmar. 

Og om hvordan den viden, vi 

bidrager med, får helt nyt liv i 

deres hænder. 

Tak for din støte! 

Kim Hartzner

Læge og generalsekretær 

Børn og unge med handicap i Tadsjikistan er nogle af de mennesker, der har glæde af samarbejdet mellem Mission Øst og lokale partnere. Her 18-årige 

Nargis med Downs syndrom med hendes søster Parvina og forældregruppelederen Donish på et børnehjørne i det nordlige Tadsjikistan. Foto: Line Højland 

Fem ting, jeg har  
lært af vores lokale  
samarbejdspartnere 
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D
a et par yezidi-lands-

byer i det nordlige Irak 

blev angrebet af terrori-

ster i 2007, følte den dengang 

17-årige Thamir Alyas, at han 

måte gøre noget for at hjælpe 

det etnisk-religiøse mindretal, 

han selv tilhører. Men hans far 

sagde til ham, at det bedste, 

han kunne gøre på det tids-

punkt, var at uddanne sig.

Thamir lytede til sin fars råd 

og tog en universitetsgrad i 

sociologi. Men syv år senere i 

2014 indtog terrorbevægelsen 

Islamisk Stat store dele af det 

nordlige Irak. De udsate yezi-

dierne for massakrer og tvang 

titusinder af dem til at lygte 

fra hus og hjem, og nu var Tha-

mir Alyas ikke i tvivl: Tiden var 

kommet til at yde en indsats.

Jeg så tusinder af 

børn, og jeg ønskede 

at gøre hvad som helst 

for, at de ikke skulle 

få det værre, end de 

allerede havde det.”

Thamir Alyas, stiter af Humanity

Så han fyldte sin bil med de 

mest basale ting som vand og 

brød og kørte op på Sinjar- 

bjerget, som var blevet et 

midlertidigt hjem for tusinder 

af yezidier på lugt. Han del-

te vand og brød ud og kørte 

tilbage eter mere. Med disse 

første forsøg på at hjælpe for-

fulgte og udsate mennesker i 

Nordirak lagde han grunden til 

det, der i løbet af få måneder 

skulle blive til organisationen 

Humanity.

”Vi betragter Mission Øst som en 

skole for Humanity. Vi har lært en 

masse, f.eks. om at arbejde med 

sårbare børn,” fortæller 27-årige 

Thamir Alyas, stiter af den irakiske 

organisation Humanity, som 

Mission Øst arbejder sammen med. 

Foto: Michael Schmidt

Af Kim Wiesener

leder for kommunikation

Det begyndte med en gruppe studerende, 

som brændende ønskede at gøre en 

forskel i deres krigshærgede hjemland. 

I dag er Mission Østs partner Humanity 

en velvoksen organisation, der hjælper 

tusinder af irakere. 

“Mission Øst 

er vores skole”
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KØBTE LEGETØJ AF  

EGEN LOMME 

I den dramatiske sommer 2014 

blev Thamir også selv lygt-

ning. Han måte følge med sin 

familie ind i Tyrkiet, hvor man-

ge andre yezidier havde søgt 

tillugt. Her var han igen vidne 

til stor nød og forsøgte også 

her at gøre en forskel. Kort tid 

eter var han tilbage i Irak og 

sate sig for igen at hjælpe især 

børnene.

”Jeg så tusinder af børn, og 

jeg ønskede at gøre hvad som 

helst for, at de ikke skulle få 

det værre, end de allerede hav-

de det. Jeg begyndte at købe 

legetøj til dem, først af egen 

lomme, og så begyndte jeg at 

få støte fra forskellige menne-

sker, bl.a. venner fra universite-

tet,” husker Thamir Alyas.

I løbet af kort tid havde han – 

uden synderlig erfaring i at dri-

ve en organisation – registre-

ret én under navnet Humanity, 

der betyder ’menneskehed’ på 

engelsk. Og i begyndelsen af 

2015 kom den første kontakt 

med Mission Øst, der netop var 

begyndt at arbejde i Irak igen 

som følge af den voldsomme 

humanitære krise i landet.

Vi betragter Mission 

Øst som en skole for 

Humanity."

Thamir Alyas, stiter af Humanity 

VIGTIGT AT DYGTIGGØRE SIG 

De to organisationer blev sam-

arbejdspartnere – med fokus 

på psykisk førstehjælp til børn 

– og det har de været lige si-

den. Når Thamir Alyas skal sæt-

te ord på, hvad partnerskabet 

med Mission Øst har betydet 

for ham og hans organisation, 

siger han bl.a.:

at Humanity bliver ved med at 

dygtiggøre sig, bliver mere pro-

fessionel og f.eks. selv opbyg-

ger sin evne til at samle penge 

ind, da man ikke for altid kan 

være ahængig af hjælp fra 

udlandet. 

STORE AMBITIONER 

Selv om Thamir selv er yezidi, 

er det ikke kun sin egen befolk-

ningsgruppe, han hjælper. Han 

understreger tværtimod, at 

Humanity ikke blot er et navn 

– det er hele menneskeheden, 

han er opsat på at gøre noget 

for. Han drømmer derfor om, at 

Humanity en dag kommer til at 

arbejde internationalt. 

Ambitionerne er store, og der-

for er Thamir Alyas også ind-

stillet på at fortsæte sit virke, 

selv om hele hans familie nu 

Humanity driver sammen med Mission Øst centre, hvor børn på lugt får ro til at lege og vedligeholde deres skole-

kundskaber, som i dete center uden for Dohuk i det nordlige Irak. Foto: Michael Schmidt

”Vi betragter Mission Øst som 

en skole for Humanity. Vi har 

lært en masse, f.eks. om at ar-

bejde med sårbare børn. Vi var 

meget uerfarne, da vi begynd-

te. Vores generation havde vir-

kelig brug for at blive oplært.”

Han mener også, at de to orga-

nisationer deler nogle væsent-

lige værdier, f.eks. i måden at 

behandle udsate mennesker 

på. Der bliver ikke gjort forskel 

på nogen – uanset deres bag-

grund.

Humanity er kommet langt si-

den sin ret spontane begyndel-

se og har i sin korte levetid al-

lerede været med til at gøre en 

forskel for titusinder af irakere 

i nød. Men Thamir ved også, at 

der stadig er meget at lære, og 

det er derfor vigtigt for ham, 

Hør mere 

Find videoen The Beauty 

of Diversity Deviations 

på YouTube, hvor Thamir 

Alyas fortæller mere om 

arbejdet. Videoen er på 

engelsk. 

opholder sig uden for Irak – 

først og fremmest i Tyskland.

”Det er det hele værd, når jeg 

ser børnene smile. Deres smil 

motiverer mig og giver mig 

energi. Jeg har fået at vide, 

at jeg blev født til at gøre det 

her,” siger han.
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Asha Budha Magar 

Mission Øst Nepal 

Oversat og redigeret af Line Højland

Fra analfabet til  

lokalpolitiker
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Læsegrupper for kvinder 

Mission Øst har i en årrække opretet læsegrupper for 

kvinder i det vestlige Nepal med støte fra bl.a. Läkarmis-

sionen, Danmarksindsamlingen og Civilsamfund i Udvik-

ling (CISU).

Lalparu Sunar voksede op i en fatig familie 

i det jerntliggende Karnali uden at kunne 

læse og skrive. Eter at have deltaget i en 

læsegruppe for kvinder ik hun mod til at 

stille op til lokalvalget – og blev valgt ind. 

L
alparu Sunar ville gerne 

oprete en bankkonto. Hun, 

hendes mand og deres 

ire børn boede i et smalt skur 

på en lille jordlod, hvor de 

kun kunne dyrke mad til ire 

måneder om året. Resten af 

tiden måte manden arbejde 

som daglejer, enten i lokal-

området eller i nabolandet 

Indien. Lalparu havde derfor 

åbnet en lille købmandsbutik, 

der skulle supplere familiens 

indtægter, og for at holde styr 

på økonomien havde hun brug 

for en bankkonto. Men banken 

krævede hendes underskrit, 

og det var mere end den ellers 

handlekratige kvinde kunne 

klare. Hun havde nemlig aldrig 

lært at læse og skrive. 

De kasteløse daliter 

lever på bunden af det 

nepalesiske samfund 

og omtales som ’de 

urørlige’.

EN ’URØRLIG’ FAMILIE 

27-årige Lalparu Sunar blev født 

ind i en fatig dalit-familie. De 

kasteløse daliter lever på bun-

den af det nepalesiske samfund 

og omtales som ’de urørlige’. 

Hvis nogle af naboerne fra de 

andre kaster ved et uheld kom 

til at røre ved Lalparu eller én i 

hendes familie, skyndte de sig 

at sprøjte sig med vand for at 

blive rituelt rene igen. Og hun 

måte pænt vente med at bruge 

landsbyens fælles vandhane, 

indtil der ikke var andre i nær-

heden. Denne udelukkelse fra 

fællesskabet holder daliterne 

fast i en lammende fatigdom. 

Og fordi kvinder i Nepal gene-

relt lever under hårdere vilkår 

end mænd, udgør dalit-kvin-

der som Lalparu en af de mest 

udsate grupper i det fatige 

område. 

TAL, BOGSTAVER  

OG RETTIGHEDER  

Problemet med bankkontoen 

gjorde det klart for Lalparu, 

hvor vigtigt det var at lære at 

Lalparu Sunar holder en tale om 

kvinders retigheder. 

Foto: Tara Chand

skrive. Hun blev derfor deltager 

i en læsegruppe for kvinder 

opretet af Mission Øst. Ud over 

ni måneders træning i tal og 

bogstaver lærte kvinderne om 

deres retigheder, og Lalparu  

blev langsomt opmærksom 

på, at hun som kvinde og dalit 

havde samme retigheder som 

alle andre til et liv uden vold, 

fatigdom og diskrimination. 

Deltagerne modtog hereter 

træning i, hvordan de selv kun-

ne planlægge kampagneaktivi-

teter. De beslutede at lave en 

kampagne mod den skadelige 

praksis Chhaupadi, hvor kvin-

der under menstruation og 

eter børnefødsler bliver for-

vist til en primitiv hyte under 

uhygiejniske forhold, hvilket 

udgør et alvorligt problem for 

deres sundhed. Det gav hende 

en forståelse for, hvordan man 

kan skabe et bedre liv for ud-

sate kvinder. 

EN TRAVL KVINDE  

Lalparu er blevet en travl kvin-

de: Ud over at være læsegrup-

pens kasserer er hun vicefor-

mand i landsbykommunens 

kvindenetværk og medlem i 

distriktets kvindenetværk. Hun 

har arbejdet for, at fødevare-

hjælp bliver uddelt retfærdigt, 

hun har deltaget i en kampag-

ne for bedre lægehjælp, og 

hun er med i et femårigt pro-

jekt, der skal sikre rent drikke-

vand. Med disse erfaringer i 

rygsækken beslutede hun sig 

for at stille op til valget til lo-

kalrådet i 2017. 

Nepals lokalrådsvalg svarer 

til det danske kommunalvalg, 

men på grund af mange års 

konlikt og ustabilitet i landet 

har der ikke været sådanne 

valg i 20 år. Traditionelt har 

meget få kvinder fået plads i 

rådene, så som kvinde og dalit 

traf Lalparu en modig beslut-

27-årige Lalparu Sunar vil bruge sin nyvundne politiske indlydelse på at 

kæmpe for kvinders retigheder. Foto: Asha Budha Magar
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ning ved at stille op. Så meget 

mere overrasket var hun over 

at blive valgt ind: 

Jeg plejede at være 

nervøs og ryste, når 

jeg skulle tale, så jeg 

forblev stille. Nu har 

jeg en stemme til at 

sæte emner på dags-

ordenen” 

Lalparu Sunar, en af 14 nyvalgte 

kvinder til lokalråd i Karnali

”Jeg plejede at være nervøs 

og ryste, når jeg skulle tale, så 

jeg forblev stille. Nu har jeg en 

stemme til at sæte emner på 

dagsordenen, have med men-

nesker at gøre og endda holde 

taler i store forsamlinger,” siger 

hun. Og hun er ikke den eneste: 

Ud over Lalparu blev 13 kvinder 

fra Mission Østs læsegrupper 

valgt ind i Karnalis forskellige 

lokalråd. 

DEN STØRSTE BEDRIFT 

Lalparu har en lang række sa-

ger, som hun ønsker at sæte på 

den lokalpolitiske dagsorden: 

Hun vil styrke udviklingen for 

fatige og marginaliserede kvin-

der og hjælpe kvinder, som har 

været udsat for vold på grund 

af deres køn. Hun vil kæmpe 

imod tvungne ægteskaber, bør-

neægteskaber, lerkoneri, diskri-

mination af lavere kaster og iso-

lation af kvinder i deres ’urene’ 

perioder. Og hun vil arbejde for 

at komme alkoholmisbrug og 

hasardspil til livs. 

Forvisning af kvinder 

I det vestlige Nepal betragter man en kvinde, der har sin 

menstruation eller netop har født et barn, som uren. Kvin-

den bliver i disse perioder forment adgang til hjemmet og 

må tilbringe dag og nat i en stald eller primitiv hyte, hvor 

hun udelukkende må spise tørkost og ris. Hvis hun drikker fx 

mælk, mener man, at koen, som mælken kommer fra, kan 

blive syg. Denne adskillelse kaldes Chhaupadi. Flere kvinder 

er under Chhaupadi døde af slangebid, isnende kulde eller 

af røg fra ildsteder i de dårligt ventilerede hyter. En ny lov 

er netop blevet vedtaget, hvor det kan strafes med fæng-

sel i op til tre måneder eller en bøde på 3.000 nepalesiske 

rupees (185 danske kroner) at tvinge kvinder til Chhaupadi. 

Mission Øst har i en årrække arbejdet på at afskafe praksis-

sen gennem kampagner og oplysningsarbejde. 

Men Lalparu mener alligevel, at 

den største bedrit i hendes liv 

hverken er at have fået politisk 

indlydelse eller at holde store 

taler. Hendes største bedrit er 

at have lært sin mand at skrive 

sit navn, så også han kan un-

derskrive vigtige dokumenter. 

For det var i bund og grund 

dér, det hele begyndte.

I alt 14 kvinder fra Mission 

Østs læsegrupper blev valgt 

ind i Karnalis lokalråd. Her 

er 13 af dem. Lalparu Sunar 

står yderst til venstre. 

Foto: Tara Chand
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Yosuman har åbnet sig mere, siden hun begyndte at komme i børnehjørnet, fortæller hendes mor, Salvaro. Foto: Line Højland

Y
osuman kom til verden 

under store komplikatio-

ner for syv år siden. Hun 

ik ikke ilt nok under fødslen, 

og ik derfor en varig hjerne-

skade og en spastisk lammelse. 

Fordi hun blev født hjemme, 

var der ingen dygtige læger til 

at tage sig af situa tionen. 

Sammen gør vi en forskel! 

Af Line Højland 

kommunikationsmedarbejder

I Tadsjikistan fødes mange 

børn med et handicap, blandt 

andet på grund af de mange 

hjemmefødsler og ægteskaber 

mellem slægtninge. Alligevel er 

de et sjældent syn i landsbyer-

nes gader. Som et levn fra sov-

jetiden opfates handicap som 

et tegn på selvforskyldt svag-

hed, og det er forbundet med 

stor skam for familien. Børnene 

bliver derfor ote gemt væk 

bag lukkede døre for at undgå 

naboernes misbilligende blik-

ke. De får kun mangelfuld be-

handling, og mange kommer 

ikke i skole. 

Men sådan er det ikke længere 

i Yosumans landsby Kuloli i det 

nordvestlige Tadsjikistan. 

”HUN LEGER MED  

NABOENS BØRN”

Yosuman kommer på et såkaldt 

’børnehjørne’ etableret i et 

lokale på landsbyens sund-

hedsklinik, og her kommer 27 

børn fra Kuloli og nabolands-

byen Zeri Hisor. Alle børnene 

kommer to gange om ugen på 

forskellige tidspunkter. Lokalet 

er fyldt med legetøj og gymna-

stikredskaber, og væggene er 

Et tæt samarbejde mellem forældre, lokale 

organisationer og myndigheder sikrer, at 

børn med handicap kommer ud af isolation  

i Tadsjikistan. 



Eter at hun er begyndt 

i børnehjørnet, har hun 

åbnet sig mere.”

Salvaro, mor til syv-årige Yosuman
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dækket af farvestrålende teg-

ninger tegnet af de børn, der 

kommer der. 

”Eter at hun er begyndt i bør-

nehjørnet, har hun åbnet sig 

mere,” fortæller Yosumans 

mor Salvaro. ”Hun leger med 

naboens børn og dem, hun har 

mødt i skolen, der er på hen-

des egen alder.” 

TRÆNING OG SAM-

 ARBEJDE ER NØGLEN 

Børnehjørnet er blot en lille del 

af det arbejde, som Mission Øst 

udfører for at bryde tabuer om 

børn med handicap i den fati-

ge republik. For at få børn med 

handicap ud af isolation og i 

”Vi får støte fra lokale forretningsfolk”
Entusiasmen lyser ud af Donish Khudoidodovs øjne. Han leder forældregrupperne i to landsby-

er, og han fortæller begejstret om alle de aktiviteter, som han og de andre forældre arrange-

rer: ”Eter træning i fundraising og i, hvordan vi taler børnenes sag, er vi i gruppen begyndt at 

arrangere fester for børn med handicap til nytår og på den internationale handicapdag den 3. 

december, hvor de danser, reciterer digte og har konkurrencer. Vi får støte fra lokale forret-

ningsfolk. For eksempel får vi sangere og musikere til at spille gratis til vores arrangementer, og 

de plejer ellers at tage en høj hyre for at optræde,” fortæller han.  

Selv er han far til 16-årige Vosif, der sidder i kørestol. Donish er lærer på en skole 20 kilometer 

derfra, og i forældregruppen bruger han sin professionelle erfaring med at hjælpe de lidt ældre 

børn i børnehjørnet til at søge stipendier, så de kan fortsæte deres skolegang. 

”Hun falder ikke længere” 
Tojiniso Rahimova er socialarbejder og ansat af kommunen. Før i tiden var det hendes job at 

tage rundt fra hjem til hjem og registrere børn med handicap og måske give en vaccination, 

hvor der var behov. Men det var uden hverken viden om eller udstyr til at give børnene kvalii-

ceret behandling. Eter Mission Østs projekt har den lokale sundhedsafdeling fået øjnene op for, 

hvilken forskel regelmæssig træning gør for børn med handicap. 

Nu har Tojiniso derfor fået nye opgaver: To gange om ugen træner hun Yosuman og de andre 

børn i børnehjørnet i Kuloli gennem leg og gymnastik. Og hun kan se, at det gør en tydelig 

forskel for børnene: ”Da Yosuman kom her første gang, havde hun utrolig svært ved at gå. Hun 

faldt hele tiden og slog sig. Men eter at have lavet træningsøvelser har hun fået en bedre ba-

lance, og hun falder ikke længere, men kan gå helt selv uden støte.”

behandling må man gribe pro-

blemet an på lere forskellige 

måder. Og nøglen er træning 

og samarbejde. 

For det første må forældre til 

børn med handicap lære om 

deres børns retigheder. Mange 

forældre er ikke klar over, at 

deres børn ifølge tadsjikisk lov-

givning har ret til behandling, 

skolegang og sociale ydelser. 

Mission Øst opreter derfor 

grupper, hvor forældrene mø-

des og får træning i, hvordan 

de kan tale for disse retighe-

der. De får bl.a. juridisk bistand 

gennem Mission Øst og laver 

kampagner mod mobning på 

skolerne.

For det andet skal lærere og 

sundhedspersonale trænes i, 

hvordan de håndterer børn 

med handicap. Siden sovjeti-

den har man i Tadsjikistan anset 

børn med handicap for at være 

’defekte’. Det betyder, at de 

er blevet udelukket fra skole-

undervisning og ikke har mod-

taget anden hjælp end medicin 

og vaccinationer. 

 

Mission Øst holder derfor 

workshops for lærere og sund-

hedspersonale i, hvordan man 

med genoptræning og indivi-

duel undervisning tilretelagt til 

det enkeltes barns behov kan 

forbedre børnenes tilstand og 

livskvalitet betydeligt. Mission 

Øst har bl.a. opretet genoptræ-

ningscentre i Kulob og Pen-

jakent, hvor børn med svære 

handicap bl.a. kan lære at gå og 

træne motorikken så de f.eks. 

selv kan tage tøj på og spise. 

MYNDIGHEDERNE  

SKAL MED PÅ IDÉEN 

Det nyter dog ikke meget, at 

forældre kender deres børns 

retigheder, og at læger, sy-

geplejersker og lærere ved, 

hvordan de skal tage sig af børn 

med handicap, hvis ikke skole- 

og sundhedsmyndigheder er 

villige til at skabe de nødven-

dige rammer for, at børn med 

handicap kan blive behandlet 

ordentligt og gå i skole. Mission 
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”Genoptræning kan gøre en stor forskel”

Umiya Temirova er læge og har selv en voksen søn med spastisk lammelse. Og så er hun vicedi-

rektør i forældregruppernes paraplyorganisation ”Sammenslutningen af Forældre i Penjakent 

for Børn med Handicap”. Hun har hat stor glæde af den træning, hun har fået gennem Mission 

Øst:  

”Førhen troede læger, når de så et barn med handicap, at barnet blot skulle have en indsprøjt-

ning. Men eter at have set arbejdet i centret og hjemme, har vi indset, at genoptræning kan 

gøre en stor forskel for børnene, og at de ikke har brug for hverken medicin eller indsprøjtnin-

ger for at få det bedre. Vi ser værdien af ordentlig ernæring, motion og særligt udstyr til at sid-

de ordentligt. Hvis et barn i dag bliver sendt til en speciallæge, vil vedkommende ikke give dem 

medicinsk behandling, men vil sende dem til genoptræningscentret.” 

På Mission Østs genoptræningscentre får børnene bl.a. trænet deres motorik. Foto: Muyassar Odinaev.

Øst arrangerer derfor work-

shops for ansate i de forskelli-

ge kommunale afdelinger, hvor 

de lærer, at børn med handicap 

ifølge loven har ret til skole-

gang, og at genoptræning er 

bedre end medicinering. De er 

ote skeptiske i begyndelsen, 

men her hjælper det, at Mission 

Øst kan fremvise eksempler på, 

hvordan arbejdet virker i børne-

hjørner og på genoptrænings-

centre.  

Alt dete arbejde foregår i tæt 

samarbejde med de lokale 

handicaporganisationer Nuri 

Umed og Zarshedabonu, som 

ligeledes får træning af Mission 

Øst i, hvordan de bedst kan til-

retelægge deres arbejde. Det 

gør vi for at være sikre på, at 

lokale kræter er involveret og 

klar til at tage over, når Mission 

Østs projekter sluter.

Alt dete arbejde fore-

går i tæt samarbejde 

med de lokale handi-

caporganisationer
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N
år Mai Ki skal til et vigtigt 

møde i Myanmars største 

og vigtigste by, Yangon, 

hyrer hun en motorcykeltaxa 

fra sin hjemlandsby Lailenpi i 

den jerne Chin-stat. Hvis hun 

er heldig, kan hun nå frem til 

sit næste stop på ruten i løbet 

af én dag, ellers må hun over-

nate på vejen. Så går turen 

videre med en lille bus i 17-18 

timer, hvoreter hun skiter til 

en anden og større bus, der på 

et halvt døgn bringer hende 

den sidste strækning på den 

lange vej til millionbyen.

Af Kim Wiesener

leder for kommunikation 

Det siger sig selv, at Mai Ki 

ikke tager turen fra Lailenpi 

til Yangon hver uge, men én 

gang i kvartalet kan det godt 

blive til. Sådan er betingelser-

ne, når man bor i Myanmars 

afsides og fatige Chin-stat og 

forsøger at hjælpe sit folk til at 

opnå en bedre tilværelse. Mai 

Ki kommer fra det kristne Ma-

ra-folk og har gennem en lille 

organisation arbejdet sammen 

med Mission Øst siden 2013 for 

at skabe udvikling i Chin-staten 

– bl.a. gennem uddannelse og 

fødevareproduktion. 

GENSIDIG FORSTÅELSE

For både Mission Øst og den 

lokale organisation er det i et 

sådant samarbejde vigtigt at 

forstå og lære af hinanden – 

især når udgangspunkterne er 

så forskellige. Mai Ki fortæller 

gerne om sit folks problemer 

med transport og kommuni-

kation i håbet om, at hendes 

udenlandske kolleger dermed 

vil inde deres egne udfordrin-

ger mindre overvældende. Til 

gengæld understreger hun, at 

hun har lært meget af sam-

arbejdet med Mission Øst – til 

gavn for både sit eget virke og 

Mara-folket som helhed.

Mai Ki leder nu den lokale or-

ganisation Together for Sustai-

nable Development (”Sammen 

for bæredygtig udvikling”), som 

udspringer af Maras Evangeli-

ske Kirke. Den begyndte som 

en græsrodsbevægelse, og 

derfor var der også meget, Mai 

Ki og hendes kolleger skulle 

lære helt fra bunden.

”En af de enestående ting ved 

samarbejdet er Mission Østs 

engagement i at opbygge vo-

res organisation. De kom og 

lytede til os, hørte om, hvem vi 

er, og hvilket niveau vi var på, 

og besøgte også vores lokal-

samfund. De lærte os at drive 

et kontor, at skrive ansøgninger 

til donorer, og at føre regnska-

ber. Det har givet os et meget 

solidt fundament,” siger Mai Ki.

NYTTIGE BESØG

Hun har selv besøgt Mission 

Østs to hovedkontorer i Kø-

benhavn og Bruxelles og tog 

meget nytig viden med hjem 

derfra.

For at kunne tjene mit 

samfund bedre skal jeg 

og mine kolleger blive 

dygtigere.”

Mai Ki, leder af Together for Sustai-

nable Development

”Jeg lærte, hvor vigtigt det er, 

at kolleger har et godt forhold 

til hinanden. Jeg lærte om 

brandsikkerhed. Jeg lærte om 

vigtigheden af at melde tilba-

ge til donorer om projekter. Vi 

står til regnskab over for Gud, 

vores donorer, og det lokal-

samfund, vi tjener. Jeg lærte, 

at vi er et vigtigt bindeled 

mellem lokalsamfundet og 

Mission Øst. Hvis vi gør no-

get forkert, påvirker det også 

Mission Øst. Det giver mig en 

masse motivation til at lære. 

Støte til fødevareproduktion 

Mission Øst og Together for Sustainable Development har 

netop søsat et tre-årigt projekt, der skal sikre en tilstræk-

kelig fødevareproduktion i ire af Mara-folkets landsbyer. 

Projektet er støtet af den danske stat gennem Civilsam-

fund i Udvikling (CISU). 

Mai Ki og hendes kolleger i den lokale organisation 

Together for Sustainable Development arbejder 

målretet på at komme fødevareknaphed til livs 

blandt deres udsate landsmænd i Myanmar. Det er 

samarbejdet med Mission Øst, der har lært dem at 

arbejde mere efektivt.

En fremtid uden 
fødevaremangel 
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For at kunne tjene mit sam-

fund bedre skal jeg og mine 

kolleger blive dygtigere,” siger 

Mai Ki.

Målet med samarbejdet er 

selvfølgelig langt større end 

at blive en mere strømlinet 

organisation. Med Mission 

Østs hjælp arbejder Mai Ki og 

Together for Sustainable De-

velopment for at sikre mere og 

sundere mad til Mara-folket. 

MERE MAD PÅ BORDET  

I FREMTIDEN 

Underernæring er et stort pro-

blem i Chin-staten. I de kom-

mende år skal lere landsbyer 

i området derfor blive bedre 

til selv at producere fødeva-

rer. Mai Ki vil gerne drive et 

forsøgslandbrug, der med 

tiden skal producere økologi-

ske grøntsager og ikke alene 

forsyne lokalbefolkningen 

med varieret kost, men også 

skafe dem en indtægtskilde 

gennem salg af de oversky-

dende grøntsager. Ved at gøre 

produktionen økologisk, er 

man sikker på, at jorden bliver 

forvaltet forsvarligt, og at det 

vil være nemmere at sælge  

varerne på markedet. 

Mai Ki drømmer om, at Mara-fol-

ket på længere sigt kommer til at 

drive økologisk landbrug i større 

stil, at Mara-folket udklækker en 

masse begavede studenter, og at 

hendes hjemegn bliver et sted, 

hvor også internationale gæster 

kan nyde den friske lut og den 

smukke natur. 

Hendes organisation skal være 

med til at drive den udvik-

ling fremad. Og takket være 

samarbejdet med Mission Øst 

har startskuddet til en bedre 

fremtid for Mara-folket allerede 

lydt.

Mai Ki har stor glæde af 

samarbejdet med Mis-

sion Øst. Her deltager 

hun i et træningspro-

gram med en kollega. 

Foto: Mission Øst

Det er under sådanne 

forhold, at Mai Ki tilba-

gelægger den første 

strækning mellem 

landsbyen Lailenpi og 

millionbyen Yangon. 

Turen på motorcykel 

tager i bedste fald 10 

timer, i regntiden en 

del længere. 

Foto: Mission Øst
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Det fatige Mara-folk 

har brug for i højere 

grad at kunne forsyne 

sig selv med fødevarer. 

Foto: Mission Øst
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20 år med fred  
i Centralasiens 
glemte land

T
anks overalt. Smadrede 

huse. Skudhuller i facader. 

Dete scenarie mødte Mis-

sion Øst i Tadsjikistan for 20 år 

siden, eter at en fem år lang 

borgerkrig havde hærget den 

tidligere sovjetrepublik i Cen-

tralasien.

“Det var voldsomt at se de 

mange tanks. De var overalt, 

også foran skolerne for at be-

skyte børnene,” fortæller Ruth 

Faber, Mission Østs første pro-

jektkoordinator i Tadsjikistan.

“Vi så børn i bare tæer og uden 

frakker på i den kolde sne. Det 

var hårdt at se, at de børn, vi 

mødte, tilsyneladende ikke 

havde noget legetøj og ikke 

legede. Al deres energi var fo-

kuseret på at overleve,” tilføjer 

Alex Ramos-Peña. Hun var med 

som frivillig i Mission Østs hjæl-

peteam, som måte rejse over 

bjergene fra Usbekistan ind i 

det krigshærgede land.

VILLE IKKE OVER-

LEVE VINTEREN

Krigen begyndte i maj 1992 

med kampe mellem regeringen 

og en løst organiseret oppo-

sition og bragte landet i en 

tilstand af total ødelæggelse. 

Titusinder af mennesker blev 

dræbt, og lere end en million 

mennesker blev tvunget til at 

forlade deres marker og hjem 

og var nu ahængige af omver-

denens støte for at overleve.

I juni 1997 blev der indgået 

en fredsatale. Men op mod 

300.000 mennesker ville sand-

synligvis ikke overleve den 

kommende vinter uden huma-

nitær hjælp. Mission Øst trådte 

derfor til med et omfatende 

hjælpeprogram i november 

samme år. Det lykkedes hjæl-

peteamet at skafe containere 

med mel, olie og andre helt 

basale fødevarer.

Vi bevægede os meget 

forsigtigt rundt, altid 

som en gruppe.”

Alex Ramos-Peña, frivillig i Mission 

Østs hjælpeteam i 1997

”Vi var alle drevet af et stærkt 

ønske om at møde behovet hos 

de mange familier, vi mødte, 

fædre, mødre og børn, men 

vi måte lære det hele under-

vejs! Og vi ik stor hjælp fra 

energiske hovedsageligt unge 

tadsjikere, der var ivrige eter 

at engagere sig i nødhjælps-

operationerne og bidrage til 

udviklingen af deres smukke 

land,” fortæller Maryse Tanis, 

der også var med i det første 

hjælpeteam og i dag leder Mis-

sion Østs arbejde i Tadsjikistan 

fra kontoret i Bruxelles.

ALLE VAR UNDER  

STORT PRES

Krigen var slut, men der var 

våben alle vegne og en meget 

anspændt atmosfære, husker 

Alex: 

”Vi bevægede os meget forsig-

tigt rundt, altid som en grup-

pe,” fortæller hun og tilføjer: 

”Det største pres var usikkerhe-

den. Vi vidste jo, at de menne-

sker, der mødte os med våben, 

selv var under stort pres: Poli-

tiet, militæret og oppositions-

grupperne. Men befolkningen 

mødte Mission Øst-teamet med 

stor gæstfrihed,” husker hun.

”Vi mødte en familie på syv 

personer, som kun havde lidt 

Af Svend Løbner

journalist

De første år eter borgerkrigen 

uddelte Mission Øst nødhjælp i Tads-

jikistan, men snart begyndte man 

at hjælpe folk med at få landbruget 

i gang igen. Her uddeles såsæd i 

2005. Foto: Mission Øst

Tadsjikistan var hærget af borgerkrig, 
da Mission Øst første gang uddelte 
fødevarehjælp til tusindvis af mennesker i 
landet. Dereter ik befolkningen hjælp til 
at ernære sig selv. Og i år – 20 år eter – 
arbejdes der med vand, sanitet, hygiejne, 
hjælp til personer med handicap og forsvar 
for piger og kvinders retigheder.
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honning og ire løg tilbage i 

køkkenet. Midt i deres nød in-

sisterede de på at dele maden 

med os. Det var så rørende. 

Men oplevelsen gjorde samti-

dig, at vi dereter mødte famili-

erne på ofentlige steder for at 

lete presset fra den gæstfri-

hedskultur, som kendetegner 

det tadsjikiske folk.”

FØRENDE INDEN FOR VAND, 

SANITET OG HYGIEJNE

I dag – 20 år senere – er Mis-

sion Øst en af   de vigtigste 

internationale organisationer i 

landet. Det, der startede med 

akut nødhjælp, fortsate med 

landbrugsprojekter for at skaf-

fe befolkningen et levebrød, og 

i dag er Mission Øst en af de 

førende hjælpeorganisationer 

inden for vand, sanitet, hygi-

ejne og katastrofeforebyggelse.

”Sammen med tadsjikiske or-

ganisationer taler og arbejder 

vi for pigers og kvinders ret-

tigheder. Det samme gør vi for 

personer med handicap. Og vi 

træder til med akut nødhjælp, 

når arbejdsområdet Zeraf shan-

dalen i nord og den sydøstli-

ge provins Gorno-Badak shan 

hærges af oversvømmelser og 

mudderskred,” fortæller Maryse.

Jubilæet for Mission Østs 20 år 

i Tadsjikistan markeres i eter

året ved en reception i Tad

sjikistans hovedstad Dushan

be, hvor generalsekretær Kim 

Hartzner vil deltage. 

Alex Ramos-Peña var én af de frivillige, der i 1997 rejste over bjergene fra 

Usbekistan for at komme ind og hjælpe i det krigshærgede Tadsjikistan. 

Foto: Mission Øst
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S
ygdom udmater både 

fysisk og psykisk. Og en 

befolkning er særligt svæk-

ket, når en konlikt truer med 

at bryde ud i åben krig. Sådan 

er det for armenierne i Nagor-

no-Karabakh – også kendt som 

Artsakh – en provins, der har 

været skueplads for en langva-

rig konlikt mellem Aserbajdsjan 

og Armenien. Befolkningen er 

under stort pres, og en regulær 

krig kan bryde ud når som helst. 

Mission Øst har netop uddelt 

lægemidler og operationsudstyr 

til to klinikker i området.

”Tusind tak for jeres hjælp,” 

siger overlæge Grigori Gaspa-

ryan ved sundhedsklinikken i 

Martuni, der ligger kun 10 kilo-

meter fra frontlinjen. ”Mange 

lider af forhøjet blodtryk. Hjer-

testop er faktisk den hyppigste 

dødsårsag i området. Derfor 

har vi akut brug for blodtryks-

medicin,” fortæller han.

YDER GRATIS LÆGEHJÆLP

Mission Øst har forsynet klinik-

kerne i Martuni og naboom-

Af Svend Løbner

Journalist 

Lægehjælp styrker sårbare 
i konfliktens skygge

rådet Mardakert med blandt 

andet antibiotika og medicin 

mod forhøjet blodtryk, lunge-

betændelse, urinvejsinfektioner 

og forskellige former for allergi. 

Generalsekretær Kim Hartz-

ner var selv med til at uddele 

hjælpen.

”Vi er meget taknemmelige for 

medicinen, som vi vil tilbyde 

gratis til de fatigste og mest 

sårbare patienter, som kommer 

fra oplandet og får ambulant 

behandling på klinikken,” for-

tæller Gasparyan.

I Mardakert får de mest sår-

bare også gavn af hjælpen fra 

Mission Øst.

”Alle børn under syv år, alle 

slægtninge til afdøde soldater, 

alle lygtninge og fordrevne, 

alle patienter med handicap, 

alle med diabetes og epilep-

si behandles gratis,” fortæller 

overlæge Gagik Ohanyan.

BESKYDNING HEN  

OVER GRÆNSEN

Siden januar i år har der igen 

været beskydning med tungt 

artilleri hen over grænsen mel-

lem Aserbajdsjan og Armeni-

en. Og sidste år – i april 2016 

– døde omkring 200 armenske 

unge mænd under kampene i 

Nagorno-Karabakh. Området 

har været beboet af armenie-

Der er et stort problem med for-

højet blodtryk i befolkningen i det 

krigstruede Nagorno-Karabakh, 

fortæller overlæge Grigori Gaspa-

ryan på klinikken i Martuni. Han 

er derfor meget taknemmelig for 

medicinen mod forhøjet blodtryk 

fra Mission Øst. 

Foto: Mission Øst/Peter Eilertsen. 

Medicin og operationsudstyr fra Mission 

Øst styrker sundhed hos de mest sårbare 

armeniere i den krigstruede provins 

Nagorno-Karabakh.
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re gennem århundreder, og 

befolkningen er i dag næsten 

udelukkende armensk. 

Provinsen var allerede i årene 

1988 til 1994 skueplads for en 

voldsom krig. Det armenske 

folk kæmpede for selvstændig-

hed og vandt den til en meget 

stor pris: Tusinder af unge 

mennesker mistede livet. I dag 

er situationen meget skrøbelig, 

og en regulær krig kan udbry-

de når som helst, fortæller Kim 

Hartzner.  ”Derfor gælder det 

om at gøre alt, hvad man kan 

for at forebygge en krig, både 

politisk og ved at hjælpe den 

fatige befolkning til at klare sig 

selv og opretholde et godt hel-

bred,” siger han.

Overlæge Gagik Ohanyan fortæller, 

at klinikken i Mardakert med hjæl-

pen fra Mission Øst kan give gratis 

behandling til alle ”børn under syv 

år, alle slægtninge til afdøde sol-

dater, alle lygtninge og fordrevne, 

alle patienter med handicap, alle 

med diabetes og epilepsi”.  

Foto: Mission Øst/Peter Eilertsen. 

KLAR TIL AT HJÆLPE 

SÅREDE SOLDATER 

I Martuni tæt på frontlinjen for-

bereder sundhedsklinikken sig 

på at modtage sårede soldater.

”Klinikken ligger kun 5-10 ki-

lometer fra, hvor enhver form 

for eskalering kan starte. Hvis 

det sker, vil masser af sårede 

soldater have brug for behand-

ling her. Når de kommer, kan 

vi operere dem og give dem 

den vigtigste førstehjælp for 

dereter straks at sende dem til 

Stepanakert til videre behand-

ling,” fortæller overlæge Grigori 

Gasparyan.

Kim Hartzner genkender sce-

nariet:

”Jeg besøgte Nagorno-Kara-

bakh under krigen i 1993 og 

så, hvorledes de slæbte sårede 

soldater ind på et feltlazaret 

under kummerlige forhold. Jeg 

så soldater blive opereret uden 

nogen form for bedøvelse,” 

fortæller han. 

Mission Øst har arbejdet i Ar-

menien siden 1992, først med 

lægehjælp til den krigsramte 

befolkning, siden med opret-

telse af sygehuset Danmark i 

landets sydlige del, og de se-

nere år med hjælp til børn med 

handicap ud fra tre genoptræ-

ningscentre.

Vi er meget taknem-

melige for medicinen, 

som vi vil tilbyde gratis 

til de fatigste og mest 

sårbare patienter.”

Grigori Gasparyan, overlæge på  

klinikken i Martuni
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Mission Øst lancerer en særlig 

pulje til katastrofehjælp 

Når katastrofen rammer, kan en hurtig indsats redde mange 

liv. Men ingen ved, hvor og hvornår den næste katastrofe sker. 

Derfor har Mission Øst opretet en katastrofepulje, så vi hurtigt 

kan træde til med nødhjælp. Puljens midler er øremærket til 

at hjælpe mennesker ramt af natur- eller menneskeskabte ka-

tastrofer. Vi trækker på puljen, når og hvor behovet er størst. 

Det betyder, at en donation til katastrofepuljen f.eks. kan 

blive anvendt i både Irak og Nepal. Når vi samler ind, gør vi 

naturligvis opmærksom på, at donationerne går til puljen. Lige 

nu bruger vi størstedelen af midlerne på at hjælpe de mange 

krigsfordrevne i Irak.

Danskere sikrer mad 
til Mosuls krigsramte 
befolkning 
I løbet af sommeren har Mission Østs team i Irak uddelt rundt 

regnet 20 tons ris, bønner, bulgur, linser, kikærter, olie og salt 

til den desperate befolkning i det krigshærgede Mosul. I alt 

4.788 mennesker har fået glæde af hjælpen, som kunne udde-

les takket være bidrag fra gavmilde danskere, der reagerede 

på Mission Østs appel denne sommer om at samle ind til at 

give familierne i Mosul mad. 

Tak for jeres støte! 

Slikpenge bliver til 
nødhjælp i Irak 
2.646 kroner blev der samlet ind til Irak under KILIFI GAF, der 

er SommerCamp Mariagers lejr for børn i 5.-6. klasse. Penge-

ne tog børnene fra deres slikpenge, og beløbet svarer til mad 

til 38 mennesker i en måned. ”De giver virkelig af det, de har, 

og som de ellers ville have brugt på fornøjelse. Nogle af dem 

giver høje beløb – op til 100 kroner – og så spørger vi dem, 

om de virkelig er sikre på, at de vil give det. Beløbet betyder 

ikke så meget; det vigtigste er, at de er villige til at bidrage,” 

fortæller Casper Sortberg, én af lejrens voksne ledere, som 

fortalte børnene om Mission Østs arbejde i Irak. 
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I Mission Øst bruges 92,1 øre 

af hver krone direkte til at  

hjælpe fatige

De sidste 7,9 øre går til administration  

og til at sikre, at hjælpen er af høj kva  litet, 

at den når frem, og at der er gennem-

sigtighed. 

BRUG MOBILEPAY

Donér via MobilePay til 20 13 12 12.  

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: 1701-MAG4WW

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 dete magasin.  

BRUG BETALINGSSERVICE 

Tænk langsigtet og brug betalings-

service. Ved at støte Mission Øst med  

et fast beløb hver måned, hvert 

kvartal, hvert halve eller hele år gør du 

det letere for os at planlægge vores 

hjælpe arbejde fremover. Det er en billig 

og enkel løsning – både for dig og for 

Mission Øst.

15.600 KRONERS REGLEN

Giver du en almindelig pengegave til  

Mission Øst, kan du trække op til 15.600 

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 testamen-

tere en pengegave til et godt formål. En 

sådan gave har fremtiden i sig, fordi den 

giver os mulighed for at hjælpe men-

nesker i nød – også fremover. Hvis du 

ønsker vejledning, så ring til Mission Øst.

Sådan støter du Mission Øst

STØT MISSION ØSTS ARBEJDE MED ET FAST BELØB 

Så kan vi bedre planlægge hjælpearbejdet 

– og bruge din gave mest effektivt. 

Udfyld kuponen og send den

i en lukket kuvert til:

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

BS-t i lmeldingsblanket

Navn

Adresse

Postnr./By

E-mail

Pengeinstitut

Bankkonto reg.nr.                    kontonr.

CPR nr.

Beløb

Overførsel hver

150 kr.

måned

1.250 kr.

halve år

Fra dato

350 kr.

kvartal

2.500 kr.

år

Dato Underskrit

Andet beløb kr. kr. 

✁

Ønsker ikke takkebrev

Støt et bestemt land

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst Jeg vil gerne være medlem 

(koster 50 kr. årligt.  

Medlemskontingentet er  

ikke fradragsberetiget).  



 

Lige nu er tusindvis af 
nepalesiske familier ramt 
af kratige oversvømmelser. 
De står uden tag over hovedet 
og har brug for din hjælp! 

Mission Østs lokale samarbejdspartner står klar til at 

hjælpe udsate familier med vandrensningsmiddel,  

hygiejneartikler og materialer til tag over hovedet. Vi 

vil også hjælpe de mest sårbare familier til at få  

adgang til regeringens fødevareuddeling. 

Støt i dag og hjælp disse kvinder, mænd og børn  

gennem katastrofen med livet i behold!

SMS: Skriv NEPAL til 1245 og støt med 150 kr.

MobilePay: 20 13 12 12 (skriv ’Nepal-mag’). 

Husk at notere fulde navn og cpr.-nummer, hvis du vil 

have fradrag. 

 

Indbetaler

Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

PBS/kreditor-nr.: 02292084
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: Dit støttenummer

Hvor behovet er størst 

Land:

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

KVITTERING

GIRO

INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X
 4030S 2017.09 DB 495-136828

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

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.

. . , . . ,

8 7

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

773 1566 773 1566

Afrives inden betaling

1701-MAG4

r 

+01< +7731566<

Navn:

Adresse:

Postnr./by:


