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Afghanistan – En vej frem 
Før var beboerne i provinsen Takhars fjerneste 
landsbyer isoleret fra omverdenen. Nu har de sammen 
med Mission Øst bygget en vej, der giver dem nye 
muligheder.

Afghanistan – 50 brød 
Da Sayeeds mand døde af malaria, blev 
det svært for familien at skaffe mad. 
Selvhjælpsgruppen blev Sayeeds redning.

Kort nyt – Y’s Men støtter børnehjørner
Mission Øst har etableret børnehjørner for forældre og deres 
børn med handicap i Tadsjikistan. Nu hjælper Y’s Men med at give 
børnehjørnerne en kærlig hånd.

Nepal –
Adgang til 
rent vand  
og toilet
Nu kan Lachhu, 
der er blind, selv 
hente vand og  
finde toilettet.

Det har vi sammen 
opnået i 2012
Børn, som er blevet fundet, 
veje til mere og bedre sund -
hed, vand og organi sations-
udvikling.

Læs et udpluk af, hvad Mission 
Øst sammen med støtter, 
partnere og lokal befolkninger 
har opnået i 2012.
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L e d e R

Siden Mission Østs grund
læggelse har jeg været 
drevet af en passion for at 
nå de mennesker, som ingen 
andre når. 

Det er mennesker, som 
er blevet født under helt 
andre omstændigheder end 
jeg selv, og som uforskyldt 
lider under fattigdommen 
i afsidesliggende dele af 
verden.

Det er kendetegnende for 
rigtig meget af Mission Østs 
arbejde, at vi er tilstede, hvor 
ingen eller kun ganske få 
andre hjælpeorganisationer 
arbejder. Jeg har en dyb 
overbevisning om, at ethvert 
menneske har en unik værdi. 

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær

og mennesker, som mangler 
viden om, hvordan de hjælper 
sig selv. En del af disse 
men ne skers fattigdom hænger 
sammen med, at de bor på 
utilgængelige steder. Derfor er 
det vigtigt at bygge veje, så de 
kan komme til lægen eller 
markedet. Det er også vigtigt 
at sørge for eksempelvis rent 
vand og sanitet i disse områ-
der, fordi det er med til at 
for bedre leveforholdene. 

Med denne udgave af 
Mission ØST-bladet får du et 
overblik over, hvad vi sam-
men har udrettet i 2012. Du 
kan også læse eksempler på, 
hvor utilgængelige mange af 
de mennesker, som Mission 
Øst hjælper, er. Artiklerne 
handler om mennesker, som 
befinder sig langt væk på en 
række forskellige måder. Men 
som alligevel ikke er længere 
væk, end at vi kan sammen 
kan hjælpe dem og vise dem, 
at de ikke er glemt. 

Tak, fordi du er med til at nå 
disse mennesker.

Og det er derfor, at vi når ud 
til de glemte. Det er børn 
med handicap, som bliver 
gemt af vejen derhjemme, og 
landsbyer, der ligger mange 
dagsmarcher væk. Det er 
familier, som er afskåret fra 
omverdenen i flere måneder 
om vinteren, og lande, som 
mange knapt nok ved, hvor 
ligger. Det er til befolkninger, 
som er svære at få adgang til 

Derfor er vi derude
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a f G h a N i s t a N

Folk i landsbyen kan nu hente 
såsæd, gødning, medicin til 
dyrene og andre nødvendigheder 
til landbruget i langt større 
omfang end før. Det betyder, at de 
nu kan dyrke mere og dermed få 
mere at spise. De kan også lettere 
tage til markedet og sælge deres 
grøntsager og på den måde øge 
deres indkomst.

Vejen til sundhedsfaciliteter:  
Før måtte gravide med hestevogn 
gennem det ufremkommelige ter-
ræn til hospitalet, hvis de havde 
problemer under fødslen. Da 
drengen her blev født, trak han 
ikke vejret ordentligt. Takket være 
den nye vej, kunne han hurtigt 
bringes til det nærmeste sund-
hedscenter. ”Han var heldig at nå 
frem i tide,” siger hans bedste mor 
Bibi Sherin, som sidder med sit 
lille nye barnebarn i armene.

I Takhar provinsen i Afghanistan har Mission Øst bygget 110 km 
vej, som forbinder landsbyer i to af områdets mest ufremkom
melige distrikter med provinsens handelscentrum Taloqan.  
Før var beboerne begrænsede af deres isolation, men nu har  
de fået adgang til nye muligheder.

Fakta
Provinsen Thakar dækker 12.376 km2. Det er 
lidt større end Fyn, Sjælland og Lolland-Falster 
tilsammen.

58 procent af provinsen er dækket af bjerge. 
Det er disse utilgængelige områder, som nu er 
forbundet med Thakars provinshovedstad og 
handelscentrum Taloqan.

Vejen til nye
 muligheder

Vejen til uddannelse: Nu hvor det 
er blevet lettere at komme ind til 
byen, er der større sandsynlig-
hed for, at drengene her kommer 
til at fortsætte deres skolegang 
efter landsbyskolen.
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Vejen til markeder: 
Før tog det fire timer 
at gå eller tre timer 
på æselryg at nå til 
byen. Nu tager det 40 
minutter i bil.

Vejen til nye jobmulig-
heder: Abdul Ghiyas 
på 27 år kommer fra 
en fattig familie, der 
er helt afhængig af 
landbrug. Efter vejen 
er kommet, er Abdul 
begyndt at arbejde 
som chauffør. Med det 
job kan han forsørge 
sin familie.

Vejen til kunder: 
Mange små butikker 
er blomstret op nu, 
hvor der er adgang 
til at købe og sælge 
varer. 45-årige Sarwar 
Khan er arbejdsmand 
og har købt en lille 
butik: ”Før var mit 
arbejde usikkert 
og sæsonpræget, 
og jeg kom tit hjem 
uden penge. Med 
butikken her kan jeg 
forsørge min familie.” 
Små butikker giver 
samtidig resten af 
landsbyen bedre 
adgang til mad.

Det har vi opnået
Rejsetiden er blevet 80 
procent kortere. Den tid kan 
bruges til andre mere produk-
tive formål.

Vejen har forbundet 140 
isolerede landsbyer med 
provinsens handelscentrum.

92.000 mennesker kan få 
glæde af vejen.

Vejen er bygget i tæt 
samarbejde med de lokale 
myndigheder, og en del af 
konstruktionsarbejdet er 
udført af områdets fattigste. 

Afghanistan
KANDAHAR

KABULHERAT

IRAN

PAKISTAN

TURKMENISTAN

UZBEKISTAN
TADSJIKISTAN

BADAKHSHANBADAKHSHAN

TAKHARTAKHAR
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Selvhjælpsgrupper 
består af ca. 20 

kvinder, der sparer 
op sammen og 

herefter kan låne fra 
den fælles opsparing. 

Dette billede er fra 
en anden selvhjælps-
gruppe end Sayeeds. 
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Da Sayeeds mand døde 
af malaria, blev det svært 
for hende at skaffe mad til 
sig selv og sine seks børn. 
I Afghanistan er kvinders 
adgang til verden udenfor 
hjemmet nemlig stærkt 
begrænset.

Sayeeds mand døde af 
malaria for nogle år siden. 
Malariaen kunne have været 
kureret, men familien havde 
ikke penge til behandlingen. 
Da afghanske kvinder ude på 
landet har meget lidt bevæ-
gelsesfrihed, måtte Sayeed 
forsøge at skaffe sig arbejde 
nær sit hjem. At hun sam-
tidig ikke har nogen formel 
uddannelse, gjorde det endnu 
sværere. Så i starten måtte 
familien klare sig med de 
småbeløb, hun kunne tjene 
som hushjælp i kvarteret. 

Adgang til kredit
På grund af sin situation blev 
Sayeed inviteret til at deltage, 
da Mission Øst i samarbejde 
med det lokale landsbyråd 
arrangerede undervisning i 
at udnytte køkkenhaverne 
bedre.

”Jeg lærte rigtig meget om 
dyrkning, om salg og om 
sund mad til børn,” fortæller 
Sayeed. 

Senere fik Mission Øst 
til ladelse til at hjælpe kvin-
derne i landsbyen med at 
starte selvhjælpsgrupper.  
I grupperne lærer kvinderne 
at spare penge op, som de 
herefter kan låne på skift. 
Fattige mennesker kan 
sjældent låne penge i banken, 
fordi de ikke kan stille 
sikkerhed. Ude på landet, 
hvor Sayeed bor, er der 
desuden slet ingen banker.

Sayeed lagde en plan
Efter endnu et kursus, denne 
gang i at holde høns, kunne 
Sayeed også tjene lidt penge 
ved at sælge æg. Det gav 
hende mod på at investere i 
en forretning, der skulle få 
hende og børnene ud af fat-
tigdommen. Først lånte hun 
300 afghani, der svarer til en 
dagsløn (36 danske kroner), 
til mel og andre bagemateria-
ler og begyndte at bage brød, 
som hendes søn herefter 
solgte på markedet. Med 
pengene fra brødene kunne 
hun betale lånet tilbage. Nu 
har hun lånt det dobbelte 
og investeret i endnu flere 
materialer. 

”Nu bager jeg hver dag og 
sender min søn til markedet 
med 50 brød. Jeg tjener 300 
afghani om dagen, og det er 

nok til at dække vores behov 
og betale lånet tilbage. Mit liv 
er forandret, for nu behøver 
jeg ikke længere bekymre 
mig om, hvordan jeg skal 
give mine børn mad, og jeg 
kan også købe skolemateria-
ler til dem. Vi har fået et godt 
liv,” fortæller Sayeed.

Selvhjælpsgrupper  
i Afghanistan
Mission Øst har sammen 
med afghanske kvinder 
startet 54 selvhjælpsgrup-
per. Der er ca. 20 kvinder i 
en gruppe, og hver kvinde 
sparer typisk 40 afghani op 
om ugen. Det svarer til ca. 5 
danske kroner.

Når gruppen har eksisteret 
et par år, og den fælles 
opsparing har nået en hvis 
størrelse, låner mange af 
kvinderne til små for-
retninger

Nu bager Sayeed 

50 brød om dagen
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Armenien

Rumænien

INDIEN

KINA

MONGOLIET

RUSLAND

IRAN

PAKISTAN

TYRKIET

GEORGIEN

KAZAKHSTAN

TURKMENISTAN

UZBEKISTAN

UKRAINE

BULGARIEN

Afghanistan

Tadsjikistan

Nepal

Nord-
korea

Afghanistan
•  1.847 familier har fået latriner, 

og der er opsat 53 offentlige 
latriner i skoler og moskeer.

•  22 km vej færdiggjort.

•  Ca. 19.250 mennesker har fået 
undervisning i god hygiejne.

•  1380 familier har fået køkken-
have træning og viden om 
opbevaring og forarbejdelse.

•  1.300 familier er blevet 
undervist i bedre ernæring.

•  170 familier har fået bistader 
og undervisning i biavl.

•  Ca. 370 familier fik undervis-
ning i hønsehold.

•  59 selvhjælpsgrupper blev 
etableret.

•  5 landsbyer fik intensiv 
undervisning i katastrofe-
beredskab.

Armenien
•  Over 500 børn med handicap 

blev diagnosticerede og fik 
rehabiliterende behandling.

•  Inklusiv undervisning for børn 
med handicap blev en del af 
lovgivningen på uddannelses-
området.

•   Over 1.500 børn med handicap 
og særlige behov kom i skoler 
med inklusiv undervisning.

•   11.756 mennesker fik frivillig 
rådgivning om hiv/aids.

•  464.693 unge deltog i informa-
tionskurser om hiv/aids.

Rumænien
•  1.330 udsatte mennesker har 

modtaget medicin, tøj og mad.

•  300 mennesker uden sygefor-
sikring har fået lægehjælp og 
medicin.

•  800 julekasser blev uddelt til 
trængende familier, ældre og 
indlagte.

Resultater i 2012
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Tadsjikistan 
•  I 21 landsbyer blev der gravet 

ud til vandsystemer.

•  6 børnehjørner blev åbnet.

•  9.000 husstande blev nået gen-
nem kampagner om ligestilling.

•  100 religiøse lokale ledere 
og embedsmænd undervist i 
emnet ligestilling.

•  50-60 kvinder med egen 
virksomhed blev uddannet i 
grundlæggende forretnings-
færdigheder.

•  180 husstande i fem landsbyer 
fik etableret latriner. 

•  6 rækker af latriner blev bygget 
til seks skoler.

•  Praktikophold på daginstitu-
tioner for børn med handicap 
blev obligatorisk pensum for 
terapeuter.

Nepal 
•  1.500 voksne og børn fra 37 

vandkomitéer og 35 børne-
klubber er blevet undervist i 
vedligeholdelse af vandsyste-
mer og hygiejne.

•  500 medlemmer af bruger- 
grupper er undervist i 
skov forvaltning.

•  400 udsatte kvinder og kvinder 
med handicap er blevet 
undervist i at læse og skrive.

•  Distriktsmyndigheder og 
civilsamfundsorganisationer 
er undervist i katastrofe- og 
klimaændringsberedskab.

Nordkorea
•  Op mod 20.000 mindre børn og 

2.000 gravide kvinder/nybagte 
mødre fik forbedret ernæring 
gennem vitamin-, mineral- og 
proteintilskud.

•  Ca. 750 særligt udsatte 
børnehjemsbørn fik fødevare-
hjælp, tøj, tæpper, legetøj og 
tegnesager.

•  511 familier, som er blevet 
hjemløse efter sommerens 
oversvømmelser, har fået 
byggematerialer.
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Da jeg første gang landede i 
Nordkorea i sommeren 2011, 
blev jeg mødt af en ung mand, 
der skulle være min guide og 
tolk. 

Han var udsendt af det 
nordkore anske udenrigsministe
rium og skulle være min vært 
i de to uger, jeg skulle være i 
landet, for som udlænding har 
man ikke lov at bevæge sig 
rundt på egen hånd.

Det kan været ret udmattende 
at arbejde på den måde. Alle 
mine planer for, hvor jeg ville 
hen, skulle godkendes, og alle 
undersøgelser forklares. Nogle 
gange fik jeg besked på, at jeg 
ikke kunne tage et bestemt sted 
hen og fik ikke nogen ordentlig 
forklaring på hvorfor.

Det er frustrerende aldrig at 
vide, om nøden er større lige 
rundt om hjørnet. Det eneste, 

Oplevelser i en lukket verden

vi kan sige med sikkerhed, er, 
at der er et stort behov, der hvor 
vi er.

Ris eller mad
Det er heller ikke let, når al 
kommunikation skal gå gennem 
en tolk. For eksempel fandt 
jeg på et tidspunkt ud af, at 
når jeg spurgte, om en familie 
havde ”mad”, blev det oversat 
med ”ris og majs”. Hvis jeg 
ville vide, om de havde andre 
fødevarer, så skulle jeg spørge 
specifikt til disse. Jeg har hen ad 
vejen høstet mange erfaringer, 
som har givet mig en uvurderlig 
indsigt i forholdene i et ellers 
nærmest hermetisk lukket 
samfund.

Mission Øst bekymrer sig
Jeg har været i Nordkorea fire 
gange for Mission Øst, og hver 
gang oplever jeg, at tilliden til 
vores arbejde er steget, både hos 
regeringens repræsentanter og 
hos dem, som vi arbejder direkte 
sammen med for eksempel på 
børnehjemmene. 

”Vi er meget taknemmelige for 
jeres støtte, for I holder, hvad I 
lover og bekymrer jer om vores 
børn,” som en lokal embeds
mand formulerede det under et 
af mine besøg.

Vi har fået lov at veje og måle 
flere børn fra de børne hjem, 
vi arbejder med, end vi fik 

tidligere, og personalet er 
tydeligt mere afslappet.

Nyerhvervede skatte
På børnehjemmene oplevede vi 
fra starten, at børnene var meget 
apatiske. Det er forfærdelig 
sørgeligt, når man møder børn, 
der bare ikke reagerer. Heldigvis 
har vi både kunnet se og måle 
en positiv forandring, og det 
har været en stor glæde og alle 
besværlighederne værd.

I november 2012 overværede jeg 
uddelingen af legetøj og tegne
sager, som Mission Øst har 
givet. Det var skønt at se, hvor 
specielt det var for børnene at 
få deres egne farver og malebog. 
Jeg husker særligt en dreng på 
7 8 år, som var fuldstændig 
opslugt af at tegne en tegning. 
Det lignede en treårigs, men 
han havde et stort grin over 
hele ansigtet. Nogle børn anede 
tydeligvis ikke, hvad de skulle 
med farver og bøger, og det er 
et helt klart tegn på, at der er 
behov for mere hjælp, der kan 
støtte deres udvikling fremover. 
Når det er sagt, så er der også 
stadig rigtig mange børn, der er 
alt for små og tynde, så også her 
håber jeg, at vi kan fortsætte, så 
længe der er behov for hjælp.

k e N d R a h  J e s p e R s e N ,  L a N d e a N s v a R L i G  f o R  N o R d k o R e a

N o R d k o R e a

KINA

SYDKOREA

JAPANSKE HAV

GULE HAV

Nordkorea

KANGWON  

NORDLIGE 
PYONGAN

SYDLIGE 
HWANGHAE

SYDLIGE 
PYONGAN

PYONGYANG

Nordkorea er et land, 
som ikke mange har 
adgang til. Der er få 
turister, og endnu færre 
hjælpeorganisa tioner. 
Mission Øst fik i 2011 
mulighed for at arbejde i 
Nordkorea med hjælp fra 
en samarbejdspartner, 
der allerede arbejdede 
i landet, og har som den 
eneste danske hjælpeor-
ganisation tilladelse til at 
dele fødevarer ud.
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k o R t  N y t

Midler til bekæmpelse af hiv 
og aids i Armenien
Mission Øst har som den eneste danske 
udviklingsorganisation modtaget støtte fra 
Global Fund, der er verdens største private 
fond, til arbejdet med at bekæmpe hiv og aids 
i Armenien. I Østeuropa er antallet af smittede 
stærkt stigende, og det armenske samfund 
har brug for hjælp for at vende udviklingen. 
”Vores mål er at reducere antallet af smittede i 
de mest udsatte grupper til under fem procent 
i 2015,” udtaler Raffi Doudaklian, Mission Østs 
mangeårige landechef i Armenien.

Mød Mission Øst på 
Danske Kirkedage 
2013 i Ålborg
Igen i år er Mission Øst med på 
Danske Kirkedage. Det foregår 
d. 9. – 12. maj i Ålborg Kongres & 
og Kultur Center. Arrangementet 
er det største fælleskirkelige 
arrangement i 
Danmark og 
finder sted 
hvert tredje år.

Rekordoverskud til udsatte børn  
i Nepal
Sæby Kirkes kirkecafé afholdt sidst i november 
julemarked, der gav et stort overskud på 25.000 kr. 
Der var blandt andet lotteri, hjemmebag og kranse og 
dekorationer. 

”Vi er blevet gode til at organisere os, og vores kranse 
har ry for at være af høj kvalitet,” siger Emmy Jakobsen 
fra kirkecaféen om succesen.  
De indsamlede penge går til 
udsatte børn i Nepal.

Y’s Men og Y’s 
Menetter samler ind til 
Mission Øst
Y's Men's klubberne i Danmark 
har besluttet at samle ind til 
Tadsjikistans børn med handicap. 
Børnene får genoptræning og 
stimu lering i de lokale børnehjør-
ner, men der er akut behov for 
renovering og for at få mere og 
bedre udstyr. Derfor har Y’s Men 
valgt at gøre ”Børnehjørner i 
Tadsjikistan” til skatte fradrags-
projekt i 2013. Y’s Menetter har 
gjort ”At bringe håb til Nordkoreas 
børn” til regionsprojekt frem til 
midten af 2014.  

Læs mere på 
www.ysmen.dk/projekter
www.ysmenetter.ysmen.dk

Husk årsmøde 

den 5. maj 

11



Trods sit handicap er 
Ruzimoh endog meget lære
nem. Det fandt forældre ne 
ud af, da støtte til børn med 
handicap nåede helt ud i 
deres landsby. 

Da Ruzimoh blev født, op-
dagede hendes mor hurtigt, 
at hun ikke var som andre 
børn, fordi Ruzimoh ikke 
reagerede, når hendes mor 
talte til hende. Da Ruzimoh 
voksede til, kunne hun ikke 
tale, og hendes mor forsøgte 
at skjule hende for nabo-
erne i landsbyen i provinsen 

                       Ruzimoh fik en chance for at     

          blomstre
Penjakent. I Tadsjikistan 
skammer mange sig over at 
få et barn med handicap. Den 
traditionelle holdning er, at 
menneske med handicap 
ikke har nogen værdi og ikke 
kan bidrage med noget. Der 
skulle dog kun lidt hjælp til, 
før Ruzimohs begyndte at 
udvikle sit kreative talent. 

Ruzimoh vandt 
Ruzimoh er glad for at tegne 
og har gennem årene gerne 
hjulpet sine tre søskende, 
hvis der skulle tegnes noget 
til deres skoleopgaver.

En dag arrangerede Mission 
Øst en tegnekonkurrence 
i landsbyen, og Ruzimoh 
vandt. Da der herefter 
blev etableret et særligt 
børnehjørne for børn med 
handicap i landsbyen med 
lidt legetøj og bøger, havde 
Ruzimoh hurtigt læst alt og 
fyldt alle malebøgerne med 
tegninger. I dag har Ruzimoh 
lært at undervise andre piger 
i at væve særlige klædnings-
stykker til brudeudstyr.

Ruzimohs mor, Jamila 
Boboeva, siger: ”Min datter er 
i stand til at undervise andre 
børn, og når deres mødre ser 
det, bliver de overraskede. 
Men hun har brug for flere 
materialer, for eksempel bø-
ger om, hvordan man lærer 
forskellige håndværk.”

Adgangen til et børnehjørne 
har givet Ruzimohs talent 
mulighed for at blomstre og 
både hendes forældre, og 
andre forældre i lokalområ-
det har fået øjnene op for, 
at hun er en ung pige med 
fremtidsmuligheder.

t a d s J i k i s t a N

15-årige Ruzimoh sammen med 
sin mor Jamila og sin søster 
Mohinur på 6 år.
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Penjakent er et af 
Tadsjikistans mest afsides
liggende områder. I vinter
halvåret bliver vejene ofte 
spærret af sneskred, som gør 
det besværligt, farligt og 
nogle gange helt umuligt at 
køre til og fra området.

Før Mission Øst begyndte sit 
arbejde i Penjakent i 2011, 
havde familier med børn med 
handicap ingen adgang til 
rådgivning, behandling eller 
andre former for støtte lokalt. 
Alt foregik i Tadsjikistans 
hovedstad Dushanbe og 
var dermed uden for fattige 
forældres rækkevidde.

Muligheder for hjælp lokalt
Nu er der stillet en række 
hjælpemuligheder til rådig-
hed lokalt.  
”Vores mobilteam arbejder 
i otte landsbyer, og vi har 
åbnet en sundhedsklinik i 
provinsens hovedby, hvor 
familier med handicappede 
børn kan få hjælp. Der er 
også etableret forældregrup-
per ude i landsbyerne, så 
forældrene kan støtte hin-
anden. Deres base er lokale 
børnehjørner, typisk et lokale 
på en skole eller en sund-
hedsklinik med lidt legetøj, 
bøger og fysioterapeutisk 
udstyr,” fortæller Mission 
Østs lokale koordinator Scott 
Amis. 

Hjælp til børn i  
afsidesliggende landsbyer

Børnehjørnerne, der skal 
fungere som et sted, hvor 
forældre kan mødes og dele 
erfaringer og få deres børn 
behandlet så lokalt som 
muligt, har indtil nu været 
yderst sparsomt udstyrede, 
men nu har de danske Y's 
Men's klubber givet tilsagn 
om at samle ind til børne-
hjørnerne, så de kan blive 
renoveret og udstyret med de 
rette materialer. 

Et nyt sundhedscenter 
Turen til sundhedscenteret i 
byen tage 1 – 1 ½ time med 
bus. 
”Det gør en stor forskel 
ikke at skulle hele vejen 
til hovedstaden Dushanbe, 
men det er også vigtigt, at vi 
kommer endnu længere ud. 
Det er derfor, vi har vores 
mobile teams og fremover 
også børnehjørnerne,” forkla-
rer Scott Amis.

Se flere billeder og læs mere 
fra Tadsjikistan på  
photos.miseast.org/tajikistan

Vejen fra Penjakent i nord og ned til hovedstaden 
Dushanbe i syd er ofte ufarbar om vinteren.

Børnehjørnerne er indtil  
videre sparsomt udstyrede.
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N e p a L

Sådan når Mission Øst ud til Lachhus landsby:
•  Fra Kathmandu flyver man med to lokalfly til Surkhet i det vestlige Nepal. Strækningen 

tager to dage i bil.
•  Fra Surkhet er der tre dage til fods mod nord til de områder, hvor Mission Øst arbejder.
•  Mission Øst samarbejder med en lokal partner, som hele tiden har medarbejdere i 

området.

Derfor arbejder Mission Øst i Nepals svært tilgængelige egne:
•  Det er her, behovet er størst.
•  Mission Øst arbejder med rent vand og sanitet, underviser i at læse og skrive, i viden 

om egne rettigheder og i forbedrede landbrugsteknikker. Det skal sikre, at de fattigste 
er stærke nok til at tage del i den udvikling, der kan komme i fremtiden. 

•  Der er ved at blive bygget en vej, som engang vil gå gennem området og videre til 
Kina. Den kommer til at forbinde de afsides landsbyer med resten af verden.

Lachhu kan nu selv 
gå til vand posten og 
vaske op.

Nu er vand og toilet  
inden for Lachhus rækkevidde

44-årige Lachhu Tamata er 
født blind. Når hun skulle 
hente vand, skulle hun 
bevæge sig 150 meter væk fra 
sit hjem og snublede mange 
gange på vejen, særligt i 
regntiden, hvor jorden er 
mudret og glat. Lachhu gik 
også tit ind i de mange 
hus dyr, som går løst rundt i 
landsbyen. Når hun skulle på 
toilettet, måtte hun bede 
familiemedlemmer om hjælp. 
På grund af sit handicap var 
Lacchu et af de mennesker, 
som Mission Øst var særligt 
opmærksom på, da der skulle 
etableres vandsystemer og 
latriner i landsbyen.

”Når vi etablerer vandsyste-
mer og latriner i området, 
undersøger vi altid, hvor folk 
med handicap bor. Derefter 
sørger vi for at etablere 
systemerne på lettilgængelige 
steder for disse mennesker. 
For mange giver det en helt 
ny hverdag at kunne udføre 
de her fornødenheder selv 
og blive mindre afhængige 
af andres hjælp,” forklarer 
operativ chef i Mission Øst, 
Peter Drummond Smith. 

Denne tilgang gjorde en stor 
forskel for 44-årige Lachhu. 
Nu står vandposten bare 20 
meter fra hendes hjem, og la-

Det er ikke nemt at finde vej, når man er blind. Når man som 
Lachhu Tamata samtidig bor i et uvejsomt område i Nepals 
bjerge, bliver simple ting som at gå på toilettet eller hente 
rent vand enorme udfordringer.

trinen er blev bygget kun 10 
meter væk. Adgangsvejene er 
derudover blevet konstrueret, 
så der er så få forhindringer 
som muligt for hende.

Lacchu smiler, når hun 
fortæller:

”Før var det svært at nå 
vandposten og at finde et 
sted at gå på toilettet, men nu 
er det nemt for mig.”
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I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til at  
hjælpe fattige. 
De sidste 16 øre går til at sikre, at 
hjælpen er af høj kvalitet, at den 
når frem, og at der er gennemsig-
tighed, så vores støtter kan se, at 
det nytter.

Brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007

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 penge-
gave 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 Mission Øst, hvis 
du ønsker mere vejledning 
i dette.

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

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

14.500 kroners reglen
Giver du giver en almindelig pengegave til 
Mission Øst, kan du trække pengene fra i 
skat. Hele det donerede beløb er fradrags-
berettiget. 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. 
Kontakt os eller læs mere på hjemmesiden.

Virksomheder
Mange virksomheder støtter Mission Øst. 
Kender du en virksomhed, som kunne 
være interesseret i et samarbejde?  
Så kan de kontakte CR manager Hans 
Mayland på 20 31 66 32 og høre mere om, 
hvordan det kan gøres.

Et stigende antal virksomheder støtter 
Mission Øst gennem erhvervs- eller 
projektpartnerskaber.
Virksomhederne har fire væsentlige 
grunde for deres bidrag:

•  støtte en god sag

•  styrke virksomhedens omdømme

•  tiltrække og fastholde dygtige med
arbejdere

•  styrke forretningsmæssige resultater

Mulighederne for støtte og samarbej-
de tilpasses den enkelte virksomhed 
og kan blandt andet være at:

•  bidrage med enkelt donationer

•  indgå erhvervspartnerskab med 
faste bidrag

•  indgå partnerskab om konkrete 
projekter eller

•  indgå partnerskaber om image-
styrkende aktivi teter

Ud fra vores generelle retnings   linier 
og virksomhedens ønsker fastlægges 
de elementer, der skal indgå i aftalen, 
herunder hjemme side, logo, links, 
presseomtale, partnerbevis, kampag-
ner, events, foredrag m.v.

Kender du en virksomhed,  
              der vil skabe resultater med en god sag?

Kontakt Mission Øst · CR manager Hans E. Mayland · Direkte: 20 31 66 32 · E-mail: hans.mayland@missioneast.org
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Skt. Lukas Vej 13 · 2900 HellerupSkt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566 773 1566
Magasinpost SMP 
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 (02-13) DB 534-27736

 
Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

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<

 Hvor behovet er størst

 Land
DM-ME-1303

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

Afrives inden betaling

 En vej ud  
af fattigdommen 
Sammen når vi helt ud til de fattigste.
Støt Mission Øst i dag


