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3. juni 2019
12.30: Middag og møde i Daugavpils District Municaplity






I mødet deltog Vanda Kazika, direktør for Daugavpils landdistrikter, Anne
Jegorova, leder af Røde-kors i Dauggavpils, Aija Centnere, tolk, Erika, leder af Røde kors i Ilukste samt Bent og Jens fra ØB.
Vi fik bekræftet, at man var yderst tilfredse med alle de fremsendte effekter fra ØB og man ønskede afgjort mere af samme slags.
I distrikterne har vi fået oplyst, at der er 8.000 familier, der er kategoriseret som fattige, herunder 300
børnefamilier.
Der blev givet en omfattende orientering om ombygningen af Naujene Familie-support center.

15.00: Besøg hos to familier I Kalkune landdistrikt



En familie boende i lejlighed i to-etagers boligblok, bestående af enlig mor med tre børn i alderen 1 – 12
år. De har modtaget møbler og køkkengrej fra ØB.
En familie boende i boligblok, bestående af 2 voksne og 6 børn i alderen 3 – 16 år. En retarderet 10-årig
dreng på udviklingstrin som 2-årig. Familien modtager 63 € pr. person fra regeringen i pension pr. måned. De betaler 40 € pr. måned om sommeren og om vinteren 400 €. Familien har modtaget hjælp fra
ØB og har stadig behov for hjælp.

1600: Vabole rural territory, udstilling af Danske tæpper


Et værested for ældre havde her arrangeret en omfattende udstilling af strikkede tæpper fra ØB. De ønsker fortsat både tæpper og
garn. De udtrykte stor glæde og tilfredshed med disse tæpper, som
gør stor gavn.

4. juni 2019
9.00: Besøg på Randenes Pamatskola (grundskole), Naujene


Skole med 83 elever fordelt på 9 klasser. Derudover 2 børnehavegrupper. Vi fik forevist PC-lokaler samt børnehavens lokaler. ØB har
leveret PC-borde og stole samt ting til børnehaven. De ønsker 16
børnesenge til 5-6 års børn samt 15 klædeskabe også til børnene.
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9.30: Besøg hos familier i Naujene landdistrikt.




Familie i lejlighed i typisk sovjet-boligblok. Der er tale om en
lejlighed på 28 kvadratmeter. Her bor en mor med en 5-års
datter. Moderen en psykisk syg. Lejligheden er i meget ringe
stand. Man har bl.a. modtaget stole fra ØB.
Et landhus i meget dårlig stand. Her bor en far og en mor samt
tre børn. Forældrene er begge ramt at lungesygdomme. De
modtager 190 € pr. måned i social pension. Huset ejes af
mandens forældre og han reparerer selv huset. ØB har leveret en del tøj og tæpper. Generelt set mangler denne familie alt nødvendigt, af den type, som ØB leverer.

10.30: Besøg på byggeplads: Genopførelse og renovering af ”Naujene familie support center”







Vi fik forevist en stor byggeplads, hvor mange håndværkere
var beskæftiget med omfattende arbejder.
Stedet skal tages i brug 1/1 2020 og der bliver bl.a. oprettet 18
boliger til børn og unge mennesker, som ikke kan være hos
forældrene.
Der vil blive ansat en række specialister, der skal varetage behandling og træning af beboerne.
Beboerne kommer fra Latgale området og Daugavpils by.
Man har behov for en række effekter såsom: dyner, puder, tæpper, møbler, tøj, sko og køkkengrej.

11.40: Besøg på Røde-kors lageret





Røde-kors lageret, hvor en del af de effekter, der modtages fra ØB, opbevares.
Der er tale om garager fra sovjet-tiden, men der er tale om et større, tørt lager.
Der blev udtrykt ønske om en ordning, så reolsystemerne ikke blev sammenblandet i forbindelse med
transport. En løsning kunne være, at vi fremsender billeder af hvert sammenhængende system.
Det blev endvidere nævnt, at man fortrinsvis ønsker møbler fremstillet af træ, idet metal er problematisk.

12.15: Besøg hos enlig mor i privat bolig i boligblok i Kalupe.


Der er tale om en to værelses lejlighed i en boligblok. Her bor en mor med et lille barn. Moderen er
mentalt handicappet og 28 år og er meget tilbagestående i mental udvikling. Hun trænes af en social
medarbejder med henblik på at kunne klare sig selv i hjemmet. ØB har leveret dyner, puder og beklædning.

13.45: Besøg i socialcenter under renovering i Kalupe.


Her er tale om bygning i sovjet-stil fra 1968. Der har tidligere været skole og p.t. arbejder håndværkerne
på at renovere den og oprette socialcenter, der forventes åbnet juni 2020. Der blev forevist en etage,
hvor der skal oprettes en række lejligheder af forskellig størrelse til personer, der ikke har et hjem eller
ikke er i stand til at betale husleje. Man ønsker alt hvad der er behov for til indretning af boligerne.
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14.15: Tilbage i Malinova og besøg hos to familier i landhuse i trange kår.




En fattig familie med en søn og en datter. Der er tale om alkoholproblemer i familien. Huset fremtræder
i meget ringe stand, både ude og inde. Vi har leveret dyner og puder. Her mangler stort set alt, også oprydning. Som boligen fremtræder, er det tydeligt, at man ikke
selv formår at løse de mindste opgaver.
Igen et landhus i nabolaget. En meget fattig familie bestående
forældre, 2 børn, 1 granddatter samt en bedstemor. Familien
bor til leje og har ønsker om en bedre bolig. De har modtaget
puder, dyner og senge og ønsker tøj, møbler og flere dyner og
puder.

5. juni 2019
Besøg i Preili-området






Besøg i nyindrettet plejehjem, Varkava navads, der åbnede i dag, hvor vi fra ØB var på besøg. Her er tale
om et stort, nyt, moderne og flot indrettet plejehjem i en renoveret bygning, der tidligere har huset en
skole. Der er plads til 42 plejehjemsbeboere, og de første var allerede flyttet ind.
Besøg Preili hospital, hvor vi blev modtaget af Chief Doctor Janis Anspoks samt hans datter Ieva Ansevica, der forestår hjælpe i Preili. Her fik vi bekræftet at man er glade fore de leverede effekter og at man
gerne modtager mere af samme slags.
Sammenbygget med hospitalet findes byens plejehjem. Det har egen administration, men der er et vist
samarbejde med sygehuset. Her er tale om en knap så moderne institution med 48 sengepladser. Vi
blev vist rundt af lederen Inga Vilcane. Der er beskæftiget 18 plejere i dagtimerne og 2 om natten. Her
har man bl.a. modtaget hospitalssenge og modtager gerne flere.

6. juni 2019
Besøg i Ilukste.








Besøg på hjem for retarderede børn i Ilukste Municipality. Her kommer 14 personer i tidsrummet 7 – 17
der trænes af pædagogerne. Her er 5 medarbejdere. Der hvile- trænings- køkken- og opholdsrum med
mange faciliteter. Vi har leveret forskelligt, herunder borde, stole og brikse. Der ønskes motionsmaskiner, puslespil, senge, kørestole og rollatorer.
Besøg i privat byhus i Ilukste, hvor der bor en familie, bestående af far og mor samt to sønner. Faderen
har et job som vicevært i en børnehave. Den ene søn er i gang med en omfattende videregående uddannelse. Den anden søn er spastiker og trænes i det ovenfor nævnte center. Faderen er i gang med at
renovere huset og i øvrigt en aktiv mand. Bl.a. har han selv oprettet baderum i stueetagen til den handicappede søn.
Besøg i bolig på landet hos enlig mor på 38 år med to børn, 1 og 10 år. Der er tale om et træhus, der ligger temmelig øde og som er ejet af moderen selv. Familien lever af understøttelse. De ønsker nye senge
og møbler til køkken.
Vi fik udleveret et fint dokument med underskrifter fra 89 familier i Ilukste området og fra 23 familier i
Sventes området, med tak for den ydede hjælp fra Østeuropæisk Børnehjælp. En meget flot gestus.
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Afslutning i Daugavpils


Afsluttende frokost-møde på restaurant "Lidadis" i Daugavpils, med deltagelse af Anne Jegorova, leder
af Røde-kors i Dauggavpils, Aija Centnere, tolk, Erika, leder af Røde kors i Ilukste samt nok en leder fra
Ilukste og Bent og Jens fra ØB. Vi evaluerede på de forløbne dages begivenheder og fra vores side udtryktes tilfredshed med arrangementet. Også stor tak fra vore samarbejdspartnere for det tilsendte og
vort store arbejde i Østeuropæisk Børnehjælp, som vi havde redegjort for.

Konklusion:
Også denne gang har der været tale om et godt besøg. Vi har haft gode møder med vore samarbejdspartnere.
Man er stadig meget interesseret i samarbejdet med os og den hjælp vi kan fremskaffe. Vi har en god dialog
med samarbejdspartnerne både i Daugavpils, Ilukste og Preili.
Man viser os stort set beredvilligt det vi ønsker at se og svarer på de spørgsmål vi stiller og fortæller beredvilligt
om de igangværende projekter.
Der ombygges mere end vi har set hidtil, men der nyopføres ikke. Der er stadig meget dårlige boligforhold
blandt dem vi besøger og der opføres desværre ikke nye boliger.
Om end der fortsat er meget fattigdom og store mangler, kan vi dog se at vor hjælp nytter og har betydning i lokalområderne.
Nogle af vore konklusioner er tillige nævnt i teksten ang. de forskellige besøg.

Jens Christensen

/

Bent Brønning

Juni 2019
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