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ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP 
Haderslev - Sønderborg 

Nyhedsbrev april 2015 

 

 

Nu er det atter tiden til et lille nyhedsbrev fra foreningen, hvor vi vil fortælle lidt om, hvad der 

er hændt siden december 2014. 

Generalforsamlingen er overstået og der er en ny mand i bestyrelsen, nemlig Hans Friis Peter-

sen fra Haderslev, der har været aktiv i foreningen i adskillige år og bl.a. har medvirket ved 

afhentninger og læsninger. Nu er han så  ansvarlig for Letlands-afdelingen. 

Det muligt at læse referat fra generalforsamlingen på denne adresse: 

http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/EECAgenfrsml2015.pdf  

I årets første måneder har vi haft mange henvendelser 

om effekter til afhentning, bl.a. dyner, puder og be-

klædning fra forskellige virksomheder i hele Jylland. 

Bl.a. kan nævnes gode donorer som DYCON i Lunder-

skov og ID-line i Holstebro. Ud over det har vi modta-

get utrolig mange brugbare effekter fra private, bestå-

ende af tøj, sko, køkkengrej og mindre møbler. Fra in-

stitutioner som Haderslev Handelsskole, har vi mod-

taget en del gode brugbare skolemøbler. 

Det betyder, at vi nu er klar til en hel forsendelse til 

Letland her i foråret, hvor vi planlægger at afsende en 

sættevogn, ca. 90 m3 til Røde Kors i Ilukste i det østlig-

ste Letland. 

M.h.t. Rumænien har Sønderborg-afdelingen en sen-

ding klar i juni måned, også med gode brugbare effek-

ter. 

Vi har p.t. en verserende ansøgning hos Kulturstyrel-

sen, hvor vi forventer svar i maj, så vi forhåbentlig bli-

ver tilgodeset med midler til transport. 

Hvad gør ellers i foreningen? Ja - vi arbejder hele tiden 

på at udbrede kendskabet til vore aktiviteter via mange 

medier, det være sig lokale nyhedsmedier, egne foldere, 

hjemmeside og Facebookside, så vi herigennem forhå-

bentlig kan tiltrække nye medlemmer og hjælpere. 

En dejlig ting har været at Tuborgs grønne Fond har doneret os en høj presenning til vores 

trailer, som vi hele tiden bruger i forbindelse med indsamling og afhentning af effekter.  

Frivillige søges 

Vi mangler i høj grad hænder til hjælp 

til indsamling, pakning og forsendelse. 

Alle der har lyst til at yde en indsats er 

mere en velkomne til at deltage i vores 

frivillige arbejdsgruppe i Haderslev. 

Kontakt Hans Friis Petersen på telefon 

2567 4607 eller meld dig via: 

www.eeca.dk 

Aflæsning af skolemøbler i Rumænien. 

http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/EECAgenfrsml2015.pdf
www.eeca.dk
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Ved medlemskab i Østeuropæisk Børnehjælp er du med til at gøre en stor forskel. Så har du 

tid og lyst til at yde en aktiv indsats,  er du velkommen som medlem hos os. 

Vi kan altid bruge en hjælpende hånd. Der er mange forskellige opgaver, der skal løses, så der 

er altid plads til en mere.  

Du behøver ikke at kunne hjælpe flere dage om ugen, men en enkelt dag en gang i mellem be-

tyder meget for os. 

Hvis du ikke har tid, lyst eller mulighed for at være aktiv i foreningen, kan du støtte vores ar-

bejde ved at melde dig ind som medlem og blot være passiv. 

Medlemskab for enkeltmedlem udgør kr. 175,- årligt og for par kr. 300,-. 

Alle medlemmer, frivillige hjælpere og bestyrelsesmedlemmer arbejder fuldstændig gratis i 

deres fritid. 

Skriv til os via hjemmesiden http://www.eeca.dk/om-foreningen/medlemsskab, eller du kan 

blot overføre beløbet til giro: 372-3127  eller netbankindbetaling:  +01<  +3723127<   . Husk 

at anføre navn og adresse, så hører du fra os. 

 

 

 

Alle ønskes et godt forår 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside: www.eeca.dk 

Facebook: https://www.facebook.com/eeca.dk 

Læs også gerne vores folder: http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/FolderApril2015.pdf 

Ønsker du ikke at modtage vore nyhedsbreve, kan du blot besvare mailen og bede om afmelding. 
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