Nødhjælpsorganisation har
selv behov for hjælp.
I hen ved 20 år har Østeuropæisk Børnehjælp sendt nødhjælp til hårdt trængende børn, familier og institutioner i Letland og Rumænien; men snart er det måske slut!
Utallige er de transporter der er afsendt fra foreningens lagre i Sønderjylland. Danmark er – trods krisen –
stadig et rigt velfærdssamfund, der kasserer og udskifter rigtig meget godt og anvendeligt udstyr, som der
fortsat findes god anvendelse for i landene.
Danske institutioner og privatpersoner er også ualmindelig gode til at overdrage deres ting til Østeuropæisk
Børnehjælp, så lagrene rummer fortsat meget fint og godt udstyr, der gør stor forskel for modtagerne –
hvis det altså når frem!
De færreste drømmer vel egentlig om, hvor stor forskel der er i levevis blot en god times flyvning fra Danmark i det østlige Letland og i Rumænien. Her møder vi mennesker, der lever under så kummerlige forhold,
at de færreste har fantasi til at forestille sig det.
Foreningens repræsentanter møder en fattigdom, arbejdsløshed og social deroute, som overgår de flestes
fantasi. Man bor i usle og nedslidte boligblokke og gamle, udtjente og misligholdte huse på landet, og man
fyrer fortsat som på vore bedsteforældres tid, med træ i jernkomfurer. Man har kun de absolut mest nødvendige ting i huset og som oftest i miserabel stand. Tøj og sko er overalt en mangelvare.
Så ingen tvivl om at behovet for hjælp fortsat er højst nødvendigt, og den økonomiske krise har kradset
meget hårdt i Østeuropa.
Østeuropæisk Børnehjælp er efterspurgt i Letland og Rumænien, og man er glade og taknemlige for de ting,
som helt afgjort gør en forskel.
Derfor er det meget ærgerligt, at tilskuddet fra den danske stat, efter landenes indtræden i EU, er blevet så
forringet, at man for nuværende kun råder over en økonomisk beholdning, der kun strækker til 3 yderligere
transporter. Konsekvenserne af at foreningen kan blive nødsaget til at lukke på grund af manglende midler
til transport betyder, at den hjælp der ydes må ophøre, hvilket igen betyder yderligere forringede forhold
for modtagerne i Rumænien og Letland.
Østeuropæisk Børnehjælp, har som nævnt bestået i ca. 20 år og har små 100 medlemmer, hvoraf en snes
stykker tager slæbet, hvilket vil sige indsamling og sortering af materiel og efterfølgende pakning, transport
og uddeling. Foreningens repræsentanter er med hele vejen og har stort kendskab til de lokale kontaktpersoner og forholdene i de regioner, der er tale om. Foreningen har kun ganske små udgifter til administration og indsamling, men et transporttilskud er absolut nødvendigt for at kunne hjælpe som beskrevet.
Derfor anmoder Østeuropæisk Børnehjælp indtrængende avisens læsere om økonomisk støtte af enhver
størrelse, så fortsat hjælp kan være muligt en tid endnu. Vi går snart en vinter i møde, og der er sædvanligvis hård frost hele vinteren de steder der besøges, så behovet for vintertøj og sko, tæpper, dyner og senge
og mange andre ting, er enormt påtrængende.

