
Haderslev, januar 2010 
 
 
 
Østeuropæisk Børnehjælp er en lille NGO organisation, der yder humanitær bistand til Letland 
og Rumænien, hvor der stadig er et kolossalt behov for nødhjælp. 
 
Foreningen får et mindre tilskud fra Kulturministeriet, men dette modsvarer langt fra de 
muligheder vi har for at indsamle gode effekter, der kan gøre uvurderlig nytte i vore to 
modtagerlande. Derfor tillader vi os at sende denne ansøgning om et tilskud til foreningens 
arbejde. Nedenfor vil vi begrunde ansøgningen en smule: 
 

For begge de to lande gælder at vintrene kan være strenge med voldsomme 
kuldegrader.  
Ligeledes er arbejdsløsheden og fattigdommen stor, hvor Østeuropæisk 
Børnehjælp kommer. Det gør det svært for mange fattige børnefamilier og ældre 
at stå vinteren igennem i dårligt opvarmede huse og med en trængt økonomi, som 
forværres år efter år med deprimerende arbejdsløshed og social deroute. Dette er 
kun forværret af den øjeblikkelige krise. 
 
Det lykkedes os i 2006 at få TV SYD med på en rejse til Letland. Det kom der en 
reportage ud af, der viser med al mulig tydelighed, at vi lever i kontrasternes tid.   
Fattigdommen i Letland oplever vi som skærende modstykke til velstanden i 
Danmark. (Udsendelsen blev sendt den 24. januar 2007, og kan genses på 
www.tvsyd.dk under denne dato.) I Letland og Rumænien er der et kæmpe behov 
for vores overskud af tøj, tæpper, senge, madrasser, køkkenudstyr, kørestole og 
andre handicap-midler. Noget vi har oceaner af i vores forbrugersamfund. Og vi er 
faktisk også gode til at aflevere. Vi mangler blot pengene til at indsamle og sende 
det til Letland eller Rumænien. 
 
Og vi ved hvor behovet er størst, da vi rejser med ud og ser, hvor nødhjælpen 
bliver afleveret.  
 
Se mere om os på vores hjemmeside: www.eeca.dk. 
 
Derfor, hvis man ønsker at give støtte til en transport endnu i år, kan pengebeløb 
indbetales på Østeuropæisk Børnehjælps girokonto: 3 72 31 27 eller som 
bankoverførsel: reg.nr.: 1551, kto.: 0003723127, ved kasserer Jørn Hansen, 
Københoved Skovvej 14, 6630 Rødding, tlf. 74 84 72 19 – 20 84 72 35. 
 
Der vil være skattefradragsmulighed efter de almindelige regler efter aftale med 
foreningens kasserer. 
 
Er der behov for yderligere oplysninger er I meget velkomne til at kontakte mig 
eller foreningens sekretær Jens Christensen. Jens kan kontaktes på tlf. 74 52 35 
87 eller mail: eeca@mail.dk, medens jeg lettest findes på TV SYD, hvor mit direkte 
nr. er 76 30 31 00 eller på mail halo@tvsyd.dk. 
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