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Nyt fra Rumæniensgruppen. 
 
Arne Lorenzen, som leder ØB's Rumænien-afdeling, fyldte 60 år d. 4 august i 
år. 
Han har valgt at gå på efterløn for at få mere tid til at arbejde med det, som er 
hans store interesse - hjælpearbejde for fattige mennesker og samfund i 
Rumænien. Sammen med med 2 andre fra Rumænien-gruppen har  Arne 
Lorenzen været på tur  i Rumænien fra den  13.  til d. 23. september. Turen er 
betalt af deltagerne selv. 
 
Arne Lorenzen fortæller: 
I Cluj besøgte vi Eva og Josef samt handicap-hjemmet i Juco. Derefter tog vi 
ud til landsbyerne Bagaciu og Delenii og var inde på et par skoler, som vi nu 
gerne vil hjælpe med nye skolemøbler. Landbrugsskolen ved Iasi, som vi har 
leveret både skolemøbler og andre ting til, blev besøgt. De mangler stadigvæk 
mange ting, men har ikke behov for flere skolemøbler, da alt er skiftet. Vi var 
desuden på 4 andre skoler, som vi tidligere har leveret til og flere af dem har 
fortsat behov for hjælp. "Mor og Barn" -hjemmet (Centrul Maternal Maternus) 
aflagde vi visit hos. Deres lager er næsten tømt, så de vil gerne have ting igen 
med næste transport. I Iasi besøgte vi også Mihai Kogalnichianu-skolen samt 
en naboskole, som vi mange gange tidligere er kørt forbi. Da en del af  skolen 
er et nyere EU-skole-projekt har vi troet, at her var ingen behov. Men skolen 
har bestemt behov - dels er nogle af skolemøblerne 52 år gamle, og dels er 
nogle af de nyere skolemøbler, som kun er 5-6 år gamle faktisk ikke ret meget 
værd mere. 
Undervejs blev der også tid til at se Bukarest og "Folkets Hus" (Casa 
Poporului), som huser parlamentet. "Folkets Hus" er verdens største civile 
administrationsbygning. Nicolae Ceauscescu påbegyndte byggeriet i 1983, men 
nåede ikke at se det endelig færdiggjort, inden han blev henrettet 1989. At se 
denne kæmpemæssige bygning var en stor oplevelse.  
 
I Onesti, som ligger i Bacau amt, har Rumænien-gruppen kontakt med 
ægteparret Lykke-Olesen, som også udfører med humanitært arbejde. I 
Onesti-området hersker der stor fattigdom og Lykke-Olesen har fundet 
modtagere til hjælp fra ØB. 
Så torsdag 7.  oktober læssede Rumænien-gruppen den første transport i år. 
Det var egentlig kun en halv transport - den anden halvdel var læsset af en 
hjælpegruppe i Grindsted og deres ting skal også til Onesti. Vogntoget blev 
denne gang ført af 2 frivillige chauffører  - Erik Jørgensen, Ølgod og Arne 
Lorenzen, Kegnæs. 
Rapporten om transportens forløb kan læses på EECA's hjemmeside. 
 
Næste transport til Rumænien læsses og afgår d. 4. november.   
 
Nyt fra Letlandsgruppen. 
2. transport til Letland i år blev læsset den. 30. september. Denne transport er 
sendt til Ilukste. Transportens vægt var ialt 9.550 kg. 



Kurt Hansen og Bent Brønning  tog denne gang med til Letland for at vurdere 
behovet for fremtidige transporter. TV-Syd sendte samtidig en medarbejder 
derover for at lave en reportage om foreningens arbejde og forholdene hos 
vore modtagere i Letland. Reportagen vil senere blive udsendt i TV-Syd. 
 
 
Økonomi. 
Foreningens indtægter er gået meget ned dette år. På dette tidspunkt har vi 
kun indtægter på ca. 27.500 kr. Tips & Lotto-midlerne for 2010 lader stadig 
vente på sig. Via Folketingets hjemmeside kan man "linke" sig frem til 
aktstykke nr. 134, hvori det er angivet hvormeget, som er tiltænkt de 
organisationer, som har ansøgt om midlerne til humanitære formål. Her kan 
man læse, at ØB er tildelt 39.591,94 kr. Så det håber vi naturligvis at 
modtage, når aktsykket forhåbentligt snart vedtages.    
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