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ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP 
Haderslev - Sønderborg 

Nyhedsbrev april 2016 

Kære læsere af Østeuropæisk Børnehjælps nyhedsbrev. 

Det er forår og april 2016, og det er atter tid til lidt orientering fra Østeuropæisk Børnehjælp. 

I perioden siden sidste nyhedsbrev har der været en række aktiviteter som følger: 

 Bestyrelsen og de frivillige medarbejde har været travlt optaget af rydning af vort gam-

le lager i Dyringkær. Vi har været så heldige, at få stillet et langt mere tidssvarende la-

ger til rådighed et godt, tørt og centralt sted i Haderslev. 

 Lageret rummer allerede så mange ting og sager, at der allerede til maj kan sendes en 

stor sending nødhjælp til Letland, nærmere bestemt til Preili og Daugavpils. 

 I skrivende stund har vi tillige en transport kørende rundt i Rumænien med 93 kubik-

meter nødhjælp. Denne gang går hjælpen til Sanicoare ved Cluj. Her er det hjælpeorga-

nisationen "RESCUE" som får 22 boksmadrasser og stole m.m. Organisationen Fi-

liantrop og en skole afhenter samme sted de ting som vi har til dem. Fire frivillige føl-

ger transporten i en personbil fra Danmark. Efter aflæsning i Cluj fortsætter sættevog-

nen og følgebilen til Onesti til kirken i Cornatel, der ligger midt i Rumænien. Derefter 

går turen til skolen i landsbyen Cotofanesti. Denne skole skal have gode brugte skole-

møbler til fire klasser, i alt 100 elever. I kirken i Cornatel bliver de sidste 40 kubikme-

ter læsset af til fattige familier og til en række organisationer. Efterfølgende besøges 

evt. kommende modtagere. 

 For øjeblikket har en række "strikke-damer" afleveret vinterens produktion af strikke-

de tæpper og børnetøj, der altid bliver modtaget med stor glæde hos familierne. 

 Derudover modtager vi gode ting fra institutioner, virksomheder og private i lokalom-

rådet. 

 Arbejdet på lagrene samt indsamling af tingene udgør en betragtelig del af vort arbej-

de. Pakning og sortering er meget tidskrævende, og vi er næsten altid i underskud med 

frivillige hjælpere. Derfor skal her lyde en stor opfordring til at man siger til, hvis 

man har lyst til at give en hånd med, hvilket gælder både kvinder og mænd. Eventuelle 

henvendelser kan rettes til Bent Brønning, telefon 2986 3512 og Hans Friis Petersen, 

telefon 2567 4607. 

 Siden sidst har der været afholdt generalforsamling den 31. marts. Referat mv. fra ge-

neralforsamlingen kan læses her. 

 Bestyrelsen har udarbejdet et nyt eksemplar af vor folder, der kan læses her. 

 Vi er stolte og glade over at kunne meddele, at hendes Excellence Grevinde Sussie af 

Rosenborg har sagt ja til at blive protektor for Østeuropæisk Børnehjælp. 

 Bestyrelsen arbejder med et lille projekt, hvor vi har til hensigt at tilbyde foreninger og 

lignende, at komme rundt og fortælle om vort virke og samtidig afspille supplerende 

billeder mm. Vi har så tænkt os at bede om et lille beløb til transportstøtte til Letland 

og Rumænien. 

 

https://goo.gl/maps/NgTm9bgmUL72
http://www.eeca.dk/om-foreningen/generalforsamling
http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/aprilFolder2016.pdf
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Hvad gør vi 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 forhåbentlig kan tiltrække nye medlemmer og hjælpere, idet 

vi anser det for vigtigt at fortsætte det arbejde, der - i 2016 - har stået på i 25 år.  

Vor absolut største udgift går til transporter. En forsendelse til Letland koster kr. 14.000,- og 

til Rumænien kr. 26.000,-. Vi søger en gang om året Kulturstyrelsen om støtte fra Tips- og Lot-

tomidler og er hidtil også kommet i betragtning. Det er dog nødvendigt med flere midler, så 

bestyrelsen bruger fortsat megen tid på fundraising, og det lykkedes heldigvis også på den 

måde at rejse nogle penge. Desuden har vi nogle trofaste givere, der jævnligt donerer penge-

gaver til os. Også mange af vore medlemmer er flinke til at yde en ekstra skærv. På denne vis 

har det været muligt i 25 år at kunne sende denne meget nødvendige nødhjælp til vore fattig-

ste i Østeuropa.  

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

villige hjælpere og bestyrelsesmedlemmer arbejder fuldstændig gratis i deres fritid. 

Skriv evt. til os via hjemmesiden www.eeca.dk, eller udfyld et girokort og overfør beløbet til 

giro: 372-3127  eller netbankindbetaling:  +01<  +3723127<   . Husk at anføre navn og adres-

se, så hører du fra os. 

 

 

 

På besøg hos en lettisk familie sammen med tolk og socialmedarbejder. 

file:///C:/Users/Intel/Google%20Drev/EECA/Nyhedsbreve/www.eeca.dk
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Tak til læsere, medlemmer og frivillige  

hjælpere for uvurderlig støtte. 

 

 

 

 

Hjemmeside: www.eeca.dk 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

om afmelding. 

Frivillige søges fortsat !!! 

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 Ha-

derslev. 

Kontakt Hans Friis Petersen på tele-

fon 2567 4607 eller meld dig via: 

www.eeca.dk 

file:///C:/Users/Jens/Google%20Drev/EECA/Nyhedsbrev2014/www.eeca.dk
https://www.facebook.com/eeca.dk
file:///C:/Users/Intel/Google%20Drev/EECA/Nyhedsbrev2014-2015/www.eeca.dk

