
 
 

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP 
Haderslev - Sønderborg 

Nyhedsbrev januar 2017 

Kære læsere af Østeuropæisk Børnehjælps nyhedsbrev. 

Allerførst ønskes alle læsere et GODT NYTÅR. 

I 2016 har det på ny været muligt at gennemføre fire transporter med vigtig nødhjælp til nog-

le af Europas fattigste familier og børn i Rumænien og Letland. 

Til Rumænien er der afsendt to transporter i hhv. april og november og til Letland ligeledes to 

transporter i maj og november. 

Du kan læse rejserapporter vedr. Rumæniens leverancer fra følgende to link: 

 april 2016 til Sannicoara Cluj – Cotofanesti – Cornatel 

 oktober/november 2016 til Cluj – Iasi – Cornatel 

Vedr. Letlands transporterne kan følgende oplyses: 

 Maj 2016: 

 Af leveringen til Daugavpils-distriktet kan nævnes: 

 170 sække tøj, 50 pakker puder og dyner, 40 pakker køk-

kenudstyr, 30 enheder legetøj, 21 pakker tæpper, 20 pakker 

fodtøj, 20 stole, 20 pakker fodtøj, 15 enheder haveredska-

ber, 15 borde, 12 cykler og en lang række øvrige effekter. 

 Af leveringen til Preili kan nævnes: 

 250 sække tøj, 40 pakker puder og dyner, 27 stole, 16 pak-

ker fodtøj, 9 pakker legetøj, 9 madrasser og en lang række 

øvrige effekter. 

 November 2016: 

 Af leveringen til Daugavpils-distriktet kan nævnes: 

 400 sække tøj, 45 pakker tæpper, 33 stole, 22 skoleborde, 

14 rollatorer, 8 badestole, 15 pakker bamser og dukker, en 

række cykler og kørestole samt en lang række øvrige effek-

ter. 

 Af leveringen til Preili kan nævnes: 

 350 sække tøj og fodtøj, 60 skolestole, 34 pakker tæpper, 30 

pakker køkkenudstyr, 15 skoleborde, 12 rollatorer, toilet-

stole, kørestole, badestole, sengetøj, puder og dyner samt en 

lange række øvrige effekter. 

Udgiften til disse fire transporter udgjorde kr. 77.000,-, hvilket betyder, at vi i år kommer ud 

med et underskud på regnskabet på omkring 43.000,- kr. En god pengegave sidste år til Ru-

mæniens-afdelingen betyder heldigvis, at vi stadig har midler, men det er helt klart, at fonds-

udvalget på ny skal trække i arbejdstøjet og søge supplerende støtte. Heldigvis modtager vi 

fortsat støtte af tipsmidlerne, administreret af Kulturstyrelsen, men tilskuddet dækker kun 

godt 25 % af transportudgifterne. 

Protektor: Hendes Excellence  

Grevinde Sussie af Rosenborg 

http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/EECArapportNr56.pdf
http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/EECA-RUM-rapport-nr-57.pdf


 
 

Der skal lyde en stor tak og ros til medlemmer og frivillige 

medhjælpere, der beredvilligt møder op og løser opgaver, når 

vi kalder på dem. Og der er mange opgaver i forbindelse med 

vort virke: Der skal køres effekter til lager fra vore donorer, 

der skal sorteres og pakkes og i nogle tilfælde repareres, der 

skal hele tiden være ryddeligt på lagrene og endelig skal sæt-

tevognen pakkes effektivt i forbindelse med afsendelse af transporterne.  

Nogle af vore frivillige er desværre ikke så mobile som de har været og derfor skal bestyrelsen 

være opmærksom på mulighederne for at finde nye hjælpere. De frivillige er helt nødvendige 

hjul i maskineriet, og uden dem ville vi slet ikke kunne løfte opgaverne.  

Derudover er der naturligvis en række administrative opgaver, der varetages af bestyrelsen. 

Vigtige opgaver er forbindelsen til modtagerne i landene. Der skal hele tiden evalueres på for-

sendelserne og der skal hele tiden ses på om vi kan opfylde nogle af de specifikke ønsker mod-

tagerne måtte have. Derfor er besøgsrejser og anden tæt kontakt en helt nødvendig del af ar-

bejdet.  

Rumæniens-afdelingen følger - for deltagernes egne midler i private køretøjer - hver eneste 

forsendelse helt ud til modtagerne og er således i meget nær kontakt med dem.  

Letlands-afdelingen har et nært og godt samarbejde med det lokale Røde Kors og de sociale 

myndigheder i Daugavpils-distriktet og der foretages en besøgsrejse ca. en gang i året. 

Der skal også udarbejdes årsregnskab til generalforsamlingen, og da vi som en følge af offent-

lige tilskud er underlagt krav om revision, skal dette opfylde en række regnskabsmæssige 

krav inden fremsendelse til statsautoriseret revisor.  

For at opretholde forbindelsen til medlemmer og andre interesserede er der etableret hjem-

meside og Facebookside. Vi håber, at det herigennem vil være muligt, at hverve nye medlem-

mer og hjælpere. 

Lige nu er vi i gang med forberedelser til afsendelse af forårstransporter til begge lande. Efter 

vore seneste evalueringer, er der ingen tvivl om, at vor hjælp stadig er af væsentlig betydning. 

Vi kommer til nogle af de fattigste hjem, hvor elendigheden er åbenlys. Man tror knapt sine 

egne øjne, når man som Vesteuropæer for første gang ser deres bolig. Væggene er stort set i 

alle boligblokkene fyldt med skimmelsvamp og fugt og dermed et dårligt indeklima med risiko 

for sygdomme. Langt de fleste boliger er for små til antallet af beboere. Ofte ses familier på 6-8 

medlemmer, der kun råder over en stue, et soveværelse og et kammer. Hos disse familier kø-

rer økonomien på et absolut nødblus. 

I 2016 har vi modtaget donatio-

ner i form af mange gode og flot-

te strikkede tæpper og børnetrø-

jer, leveret af strikke- og sogne-

klubber i Syd- og Sønderjylland. 

Disse strikvarer er meget efter-

spurgte og bliver altid modtaget med stor glæde og taknemlighed hos brugerne. 



 
 

Derudover har vi modtaget utrolig mange brugbare effekter fra private, eksempelvis tøj, sko, 

køkkengrej og mindre møbler. Fra virksomhederne DYCON i Lunderskov og ID-line i Holste-

bro er modtaget gode nye dyner, puder og beklædning. 

Ligeledes kan nævnes, at vi fra både Kirkens Korshær's genbrugsbutik og KFUM & Afrika 

Genbrug i Haderslev modtager rigtig meget brugbart tøj til både børn og voksne samt køk-

kengrej og mindre møbler, som ligeledes udfylder store behov ud hos modtagerne. 

Det nye lager til opbevaring af effekterne til Letland, er nu fuldt etableret i Haderslev og fun-

gerer perfekt. Vi sender hermed en stor tak til indehaveren af bygningen for den gode aftale 

omkring lejemålet. 

Vi vil meget snart offentliggøre datoen for årets generalforsamling, der afholdes på ”Bispen” i 

Haderslev i foråret. Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. 

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. 

Ønsker du medlemskab kan du evt. skrive til os via hjemmesiden http://www.eeca.dk, eller ud-

fylde et girokort og overføre kontingentet til giro: 372-3127  eller netbankindbetaling:  +01<  

+3723127<   . Husk at anføre navn og adresse, så hører du fra os. 

 

Alle læsere ønskes et GODT NYTÅR 

 

Hjemmeside: http://www.eeca.dk  

Mail-adresse: eeca@mail.dk  

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

Læs også gerne vores folder: http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/septFolder2016.pdf  

 

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 fri-

villige arbejdsgruppe i Haderslev. 

Kontakt Hans Friis Petersen på telefon 

2567 4607 eller meld dig via eeca@mail.dk  

www.eeca.dk 
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