0e Rumenienafdeling2008
Startenpi 2008var lidt "spandende",dervarproblemermedansogning
af tipsog lotto midler.Pi
grundaf Folketingsvalget
i efter6ret2007blevansogningsfristen
udskudtmangegangeog f6rst
omkring1 majfik vi muligheden
og ansogningsskema.
Mende kanjo godtskyndesigi ministeriet
for i slutningen
af juni fik vi pengene
til 2 transporter
til Rumenienog 3 til Letland.Detvarvi
selvfOlgelig
megetgladeogtaknemmelig
for.
Davi fik tipspengenehavdevi kort 2 transporter
til Rumanienbetaltaf kassebeholdningen,
i
sidanen situationer det rart ndrkassereren
harlidt i kassen
menmannarmersighurtigtbunden
for en transportkoster25000kr.
Jegvil hergernebringeen stortaktil Nielsog Birgitfra NH
Tradingog Holstebro
nOdhjelp.Detfungererbarerigtigtgodtog de overholder
aftalerog
klokkeslet,kort sagtvi arbejderrigtigtgodtsammenog de miske 1000krvi givermerefor den
Danskelastbiler rigtigtgodtgivetud og en massebesvarog argelser er undgdet.Jegtror heller
ikkeat jeg lyvernir jeg sigerat Nielsnyderat korefor os,hanharogsi fortalt at hansynesrigtigt
godtom voresm6deat leveretingenepi.
pi de 2 forsteture var megettaknemmelige
Jegvil gernefortelle at deltagerne
for oplevelserne
og det spendendeopsogende
arbejdei Rumanien,
flereaf demharikkeveret medf6r, de vil
ogs6gernemedigen.
Jegvil ogsi gernebringeen stortak til Eskild
Thaysen
somgratisharstilletlagereti ROdekro
til
r6dighedi 4%6r vi harsendt19transporter
fra Rodekro.
Lageret
er megetvelegnettil vores
formil mendesvarreliggerdet l timeskorselframin bopel si det giveren masseekstrakm.
Desvarrehar vi haft indbrudi lageret4 gangei sommer,de stjalmit varkt6j og nogetnyt somjeg
havdekobttil Jucohjemmet.Minforsikring
betaltehalvdelen,
dendagforsikringen
fortaltemigat
de villeerstattedet nyestevarder igenindbrudog de stjaldet de glemteforstegangog det nye
somjeg havdekobt.
Vi niede"kun" at sende3 transporter
til Rumanieni 2008for 2 ugerefter3 transportfik jeg en
blodpropi hjertetog harveret sygemeldtrestenaf Sretog har derforikkehaft krefter til at
bringetingtil lager.Jeghavdeca.40m3klartil den4 transport,mendet varfor dyrt kunat sende
det, s6vi aflysteog har sogtom udsettelsefor anvendelse
af tips og lotto pengeog har ogsi fiet,
det er vi gladetaknemmelig
for.
De3 transporter
i 2008indeholdt270m3ogvejede28.L54kg.Vi sendte640skoleborde,
918
stole,24 kateter,10tavler,25 hospitalssenge,
40 madrasser,
95 div.m6bler,44 kassersygepleje
artikler,23 handicap
ting 381kasser
toj, 53 kasserkOkkenting
og div.andet.Tingeneer leveret11
forskelligestederinc.8 forskellige
skolersomvi selvharfundetogtruffet aftalermed.Vi har
besogtmangeandreskolersomvi af deneneellerandengrundikkeharkunnethjalpe.Vi soger
simpelthen
efterbehovene
oggir uopfordretindi de skolersomvi finder.Endnuer jeg ikkesmidt

ud,m6skeer jeg lidt frek? Skolerne
harnormaltvagterpi ogforaldreog andremi normaltikke
kommeind.Ofte"snuse/'jeg langsgangenfor jeggir til kontoretellerdirektorenog si bliverder
hurtigttrylletentolk frem.
I Rumanienafdelingen
afhentervi stortsetalledetingvi skalbruge.Jeghar2 storetrailersomjeg
k0rerrigtigtmangekm medog for at sparebliverde altid lassetefter allekunstensregler.Vi har i
geni 6r afhenteten delskolemobler
pi Fyn,mendeflestei det sgnderjydske.
Deter normaltikke
muligtat aflevereting pi voreslageri Rodekro
fordijegbor pi Kegnes.Alleskolemobler
bliver
pi benenebliverde fornyet,si det er kungodebrugbare
tjekketog manglerbeskyttelsen
skolem0bler
vi sender.Stolehvorkanterneer knakketbliversorteretfra og noglegangehar
Filiantrop
fiet demtil hospitaler
ellerlignende,
derespersonale
vil si repareredem,jeg har
direktespurgtom de kanbrugedemog de vil gernemodtagedem.
Desvarreblevvoreslagerramt af en nytirs raket.Derer ikkebrandt ret meget,men,men,ALT
ERSORT,
og megetskalkasseres,
det er ikkemuligtat rense,og det lugterforferdeligt.Men
heldigvis
vardet i 2008,nu mi vifi ryddetop,jegonskerminekrafter og helbredtilbageog si m5
vi sefremad.Jeghiber at jeg kanvare medpd nastetransporttil Rumaniensomforhibentlig
finderstedi Maj 2009.
Behoveti Rumanieni 2009er der stadigt,der er ogsi finanskrise
der,derespengeer blevet
megetmindrevard, alt er stegetmeget.Undtagenpensionog lontil de fattige,mangeer lovet
lOnstigning
op til 50%menregeringen
harnu eftervalgetmeddeltat de ikkeharpengene.
ArbejdslOsheden
er stor,mangeer rejsttil udlandetfor at arbejdemener nu ogsi arbejdslos
der.
Jegvil gerneigentakkefor alletingenesomvi harfiet, pengenesomer donerettil foreningenog
transporterne
fra tipsog lotto.Jegvil gernetakkealleskolersomharkontaktetos,ligeledes
viljeg
ogsi her bringeen stortaktil de storeloppemarkeder
somaltider gladenir jeg henvender
mig,
det er virkeli4mangerigtiggodetingvi fir der ligefOrdet bliversmidti conteineren.
Ligeledes
vil
jeg takkefor hjalp ved afhentningog vedlasningaf settevogn.
Med venlighilsen
Arne Lorenzen

