
Østeuropæisk Børnehjælp 
yder humanitær hjælp, der 

gavner  børnefamilier, ældre 
og institutioner i Letland og 

Rumænien. 
 

Der er indleveringssteder i  
Haderslev og Sønderborg. 

Telefon: 2986 3512 

Hjælp der varmer 

I Letland og Rumænien er som-

mertemperaturen over den danske 

og vintertemperaturen noget under 

de danske gennemsnitstemperatu-

rer. 

Arbejdsløsheden og fattigdommen 

er stor. Det gør det svært for man-

ge fattige børnefamilier og ældre at 

stå vinteren igennem i dårligt op-

varmede huse og med en trængt 

økonomi. 

Derfor er vi på landenes vegne me-

get taknemlige for de ting der do-

neres, for enhver hjælpende hånd 

og for ethvert bidrag, stort eller 

lille. 

Økonomisk støtte: 

Bank: Reg.nr. 1551, ktnr. 0003723127 

Indbetalingskort: +01< +3723127> 

Kontakter: 

Formand 
Bent Brønning 

Tlf.:  2986 3512 

mail: bentstarup@gmail.com 

Næstformand 
(Rumænien indsamling) 

Arne Lorenzen 

Tlf.: 4086 5247 

mail: lorenzen.arne@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 
(Letland indsamling) 

Erik Lund 

Tlf.: 2562 8240 

erik.lund54@live.com 

Kasserer og sekretær 
Jens Christensen 

Tlf.: 2147 4133 

mail: eeca@mail.dk 

Østeuropæisk Børnehjælps 

protektor: 

Hendes Excellence Grevinde 

Sussie af Rosenborg.  

Østeuropæisk 

Børnehjælp 
 

www.eeca.dk 

facebook.com/eeca.dk 

Børnehaven i Ilukste, har gennem årene 

modtaget mange møbler fra ØB. 



SÅDAN ARBEJDER VI 

Foreningen har lagre i Haderslev og 

Sønderborg. 

Arbejdet er organiseret på den måde, at 

man i Haderslev tager sig af hjælpen til 

Letland, medens Sønderborg-gruppen 

varetager hjælpen til Rumænien. 

I internationalt arbejde anvender vi navnet 

”EECA”, der står for East European 

Children Aid. 

Vi sender sædvanligvis mellem 4 og 6 

transporter af sted til Letland og 

Rumænien årligt. Der følges op på 

transporterne med ledsagerejser eller 

efterfølgende besøgsrejser. 

Der evalueres på alle transporter og 

fremtidige behov, herunder kontakt med 

modtagerne både før og efter leveringerne. 

For alle rejser udfærdiges rapporter, som er 

tilgængelige på hjemmesiden. 

Vi kan med stor sikkerhed love ”Vi er så tæt 

på modtagerne som overhovedet muligt!”. 

HVORDAN DU KAN STØTTE 

Hvem er vi 
Østeuropæisk Børnehjælp er en hjælpe-

organisation, der har eksisteret siden 

1991. I begyndelsen af 90’erne viste 

forskellige TV-stationer og andre medier 

nogle meget gribende billeder fra de 

urimelige forhold der herskede bl.a. på 

børnehjem i Rumænien og de 

nedværdigende forhold, som børnene 

levede under. 

Dette medførte at mange blev grebet af 

trangen til at yde hjælp til disse børn, og 

det var antagelig også sådanne TV-scener, 

der var medvirkende til at ØB blev stiftet, 

med det formål at bedre forholdene for 

disse børn og deres familier. 

Der har siden den tid været utallige 

hjælpetransporter til store dele af 

Østeuropa. I dag er foreningens virke 

koncentreret om Letland og Rumænien og 

vi er godt og vel 100 medlemmer, nogle 

aktive andre passive. 

Utallige er også de venner, institutioner, 

fonde, virksomheder og privatpersoner, 

der gennem årene har ydet - og stadig 

yder -  stor hjælp til os. 

Hver gang det er muligt at 

indsamle ca. 20.000,- kr, er ØB i 

stand til at fylde en sættevogn med 

skolemøbler, senge, kørestole, 

gangstativer, køkkengrej, møbler, 

beklædning, sportsudstyr, fodtøj 

og masser af andre gode ting. 

Der ydes ikke længere offentlig 

transportstøtte til modtager-

landene, så økonomisk hjælp fra 

såvel private som fonde og firmaer, 

er en nødvendighed for fortsat 

hjælp til de dårligst stillede i 

Letland og Rumænien. 

Hvis du har effekter, som ØB kan 

bruge eller hvis du ønsker at være 

frivillig hos os, kan du ringe på 

2986 3512 eller sende mail til 

eeca@mail.dk. Det er også muligt 

at skrive til os via hjemmesiden 

www.eeca.dk.  

Du kan også blive medlem for kr. 

175,- årligt eller kr. 300,- for par. 

Gaver eller kontingent: 

Reg.nr. 1551, ktnr. 3723127 

Indbetalingskort: +01< +3723127> Der er uddeling til børnene i Rumænien. 

Strik til børn samt strikkede tæpper er 

meget efterspurgt. Her i Rumænien. 


