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Kære læsere af Østeuropæisk Børnehjælps nyhedsbrev. 

Foråret står for døren og Østeuropæisk Børnehjælp er fortsat i gang med mange opgaver. 

Siden nyhedsbrevet fra oktober 2017 udkom, har det været muligt at gennemføre to transpor-

ter med vigtig nødhjælp til nogle af Europas allerfattigste familier i Preili 

og Daugavpils i den sydøstlige del af Letland. Disse transporter er af-

sendt fra Haderslev hhv. den 7. november 2017 og den 19. april 2018. Vi 

forventer desuden i løbet af 2018 at gennemføre yderligere en transport 

til Letland og en eller to transporter til Rumænien. Til orientering er der 

som et bilag bagest i dette dokument indsat en fortegnelse over de effek-

ter, der er sendt til hhv. Daugavpils og Preili den 19. april. 

Bestyrelsesformand Bent Brønning og kasserer Jens Christensen har været på besøgsrejse til 

Letland i perioden 12. – 15. marts 2018. 

Desuden har vi gennemført den årlige generalforsamling den 22. marts 2018. 

Ind i mellem disse gøremål, indsamler vi til stadighed gode og nødvendige fornødenheder, der 

kan gøre gavn hos de fattige børnefamilier og hos mange forskellige institutioner i modtager-

landene. 

Vi har mange gode samarbejdspartnere herhjemme, herunder flere virksomheder og instituti-

oner fra hvem vi modtager helt nye produkter, der blot ikke kan sælges som 1. klasses varer, 

men som kan gøre utrolig god nytte hos modtagerne. Her er eksempelvis tale om dyner, puder, 

beklædning og fodtøj. Også en antal brugte, men gode velfungerende hospitalssenge med ma-

drasser er det blevet til. Fra privatpersoner modtager vi også mange gode ting, som efterspør-

ges. I vort tidligere nyhedsbrev efterspurgte vi eksempelvis en harmonika og i løbet af kort tid 

havde vi modtaget to. I forbindelse med vort sidste besøg blev elektriske symaskiner efter-

spurgt og også her lykkedes det hurtigt at få to med i sidste sending. 

Protektor: Hendes Excellence  

Grevinde Sussie af Rosenborg 

Den sydøstligste provins i  

Letland hedder Latgale. 

Ved Daugava-floden i det tidlige forår. 

 

http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/BesoegsrejseLetland2018.pdf
http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/BesoegsrejseLetland2018.pdf
http://www.eeca.dk/om-foreningen/generalforsamling


 

Det går altså godt med at skaffe den hjælp der skal til, men noget vanskeligere er det at frem-

skaffe de økonomiske midler, der er nødvendige til transporterne. 2 sendinger til Letland og 2 

til Rumænien, hvilket er vor årsnorm, koster i alt kr. 76.900,-. 

Godt nok modtager vi tilskud fra Kulturstyrelsen af Tips- og Lottomidler. Sidste år modtog vi 

kr. 14.700,- i tilskud, men beløbet falder desværre år for år. Derfor er det hele tiden nødvendigt 

for os at søge ekstra midler hos klubber, fonde og andre godgørende institutioner, der støtter 

den slags projekter, der her er tale om. Vi modtager da også økonomisk hjælp fra en række af 

disse, men alligevel har vort regnskab udvist underskud de sidste par år, hvilket jo tærer vold-

somt på vor beskedne formue. Vi tror og håber dog, at det fortsat vil lykkedes at få rejste de 

nødvendige midler og dermed få afsendt hjælpen, så længe den efterspørges. 

Og der er fortsat behov for vor hjælp. Letland og Rumænien er godt nok EU-lande, men behovet 

er der stadig i højeste grad. Læs blot vor sidste rapport fra Letland, hvor adskillige fattige fami-

lier blev besøgt. Her så vi tilfælde, hvor man simpelt hen manglede alt. Der opføres ikke nye 

boliger i de områder vi kommer, så boligsituationen er grotesk. Man bor i elendigt betonbyg-

geri, der stammer fra Sovjettiden eller i faldefærdige huse på landet, der ikke ville være tilladt 

til beboelse herhjemme. Heldigvis sker der også fremskridt nogle steder; skoler, børnehaver, 

vuggestuer m.v. har mange steder fået et vældigt løft. Vi har set mange gode istandsættelser og 

lederskabet har også ændret sig til det bedre. Det er også tydeligt, at når noget er bragt i stand 

så bliver der også passet godt på det! 

Sidste gang vi skulle pakke en sættevogn til Letland, var det lige 

ved at gå galt. Der skal helst være omkring 10 - 12 frivillige, der 

har erfaring i at pakke lasten så tæt, at der ikke er plads til at en 

spurv kan bygge rede, når vi er færdige. Desværre modtog vi en 

række afbud, og havde det ikke været fordi andre gode hjælpere 

med kort varsel var rede til at træde ind, havde det ikke været 

muligt at pakke sættevognen på den halve dag, der er afsat dertil. 

Dette eksempel er et billede på et andet af vore problemer; et 

paradoksalt problem må man sige. I disse år lader flere og flere sig jo pensionere i en tidlig 

alder, hvorfor man jo skulle tro, at det ville være en let sag at skaffe frivillige hjælpere i pen-

sionsalderen til et projekt som Østeuropæisk Børnehjælp. Men jo flere sunde og raske pensio-

nister vi har, jo sværere er det blevet at skaffe frivillige. Hvorfor kan andre måske svare på, men 

vi råber blot på hjælp og håber måske, at et nyhedsbrev som dette kan være medvirkende til at 

nogle hører om os og melder sig.  

Medlemmer er et lignende problem. For 27 år siden, da Østblokken begyndte at falde sammen 

og man så frygtelige billeder fra f.eks. Rumænien med syge og ubehandlede børn, der var trængt 

sammen i usle institutioner, var interessen for at blive medlem eller hjælper enorm. Desværre 

er medlemsskaren siden da skrumpet betydeligt. Det betyder utrolig meget med aktive med-

lemmer, der vil bidrage med hjælp, gaver, kontingent og fortælle vidt og bredt om hvad vi laver. 

 

Også til april-transporten har vi modtaget donationer i form af mange gode og flotte strikkede 

tæpper og børnetrøjer, leveret af strikke- og sogneklubber i Syd- og Sønderjylland. Disse strik-

varer er fortsat meget efterspurgte og bliver altid modtaget med stor glæde og taknemlighed 

hos brugerne. 

Næsten færdig med at pakke  

til Letland. 

http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/BesoegsrejseLetland2018.pdf


 

Derudover har vi modtaget utrolig mange brugbare effekter fra pri-

vate, eksempelvis tøj, sko, køkkengrej og mindre møbler.  

Fra virksomhederne DYCON i Lunderskov og ID-line i Holstebro er 

modtaget gode nye dyner, puder og beklædning. 

Fra ”Vennekredsen” i Vojens har vi modtaget mange gode og brugbare 

møbler. 

Ligeledes kan nævnes, at vi fra KFUM & Afrika Genbrug i Haderslev 

modtager rigtig meget brugbart tøj til både børn og voksne samt køkkengrej og mindre møbler, 

som ligeledes udfylder store behov ud hos modtagerne. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside: http://www.eeca.dk  

Mail-adresse: eeca@mail.dk  eller eeca.denmark@gmail.com  

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   

eller  eeca.denmark@gmail.com 

Det er i hjem som disse,  

vi kan gøre en forskel. 

http://www.eeca.dk/
http://www.eeca.dk/
mailto:eeca@mail.dk
mailto:eeca.denmark@gmail.com
https://www.facebook.com/eeca.dk
http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/septFolder2016.pdf
mailto:eeca@mail.dk
mailto:eeca.denmark@gmail.com


 

 

Bilag til orientering, pakkeliste vedr. april-transporten til Letland: 

 

 

 

 


