
Kære Venner!              Julen 2020 

I denne juletid burde vi alle være glade. Sådan er det ikke i år på grund af corona pandemien.  Næsten hele  
2020 er vi blevet påvirket og begrænset af corona smitten. Heldigvis er Danmark et godt sted at bo og leve 
i, sygdommen har heldigvis ikke været så hård og ramt så mange som i mange andre lande. Desværre er der 
918 (11 dec.) døde i Danmark. I Rumænien er  13116 døde.  1299 er indlagt på intensiv afdeling, de fleste 
hospitaler har ikke plads til flere patienter. I foråret havde de udgangsforbud og det er stor risiko for at der 
bliver undtagelses tilstand igen i nogle områder. Mange skoler er lukket og meget andet er også lukket. På 
grund af præsident valget 6 dec. har de været tilbageholdende med nye restriktioner. De fattige børn har 
ikke internet hjemme og heller ikke computer, så det er nok ikke meget undervisning de få når skolen er 
lukket. De fattige familier har manglet arbejde og indtægt, de har ikke kunnet rejse efter arbejdet, eller 
samle svampe eller plukke bær eller lignende og sælge tingene fordi der har været udgangsforbud. Ved 
udgangsforbud har de skulle udfylde et skema som de henter på nettet, det er et problem når de ikke har 
internet og computer. Dette udfyldte skema med navn og adresse og hvor de skal hen skal de vise til 
politiet hvis de bliver stoppet. I foråret måtte de ældre kun gå ud mellem kl.11 og kl.13. Rigtigt mange 
Rumæner har siden de kom med i EU rejst til Italien og Spanien for at arbejde, men på grund af corona er 
der ikke mere arbejde i de lande, derfor er de rejst hjem og nu uden indtægt og måske har de taget smitten 
med. Prøv at forestille dig at bo i en boligblok måske på 6 sal og ikke må gå ud i et par måneder, det må 
være forfærdeligt, men sådan har det været for Rumænerne i foråret, måske det igen bliver sådan jeg 
håber det ikke. I går læste jeg at de i Rumænien først tror børnene kan komme i skole i april. 

Vi har ikke haft mulighed for at sende en transport i år selvom lageret næsten er fyldt op. Jeg har også 
været forsigtig med at hente ting fordi der ikke er mulighed for at sende noget. De fleste grænser er lukket 
så det er også et problem. Mange Rumæner som ikke er smittet tror ikke at corona er farlig og de er ikke 
gode til at overholde regler, hvis politiet ikke ser det så går det nok. Nogen tror ikke corona findes og hvor 
for så alle de regler? 

En stor tak for alle donationer som Østeuropæisk Børnehjælp har modtaget i 2020. Tak for penge og ting. 
Uden donationer kan vi ikke hjælpe. Behov for hjælp vil mange have når vi igen kan sende en transport. 
Coronaen var i foråret hård ved de fattige, men nu skal de også kæmpe med kulden. 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig JUL og et godt nytår. Jeg vil også ønske jer et godt sundhed i det nye  
år og lad corona gå væk som København politi sangkor synger. Hvorfor har de ikke fået lov til at synge 
denne sang i Tv, det fortjener de og sangen er frisk og god, vi ønsker jo alle corona går væk. 

Med venlig hilsen 

Østeuropæisk Børnehjælp Rumænien afdeling 

Arne Lorenzen 

Mail: lorenzen.arne@gmail.com    Tlf. 40865247                                                                                                     
Evt. donation kan indbetales på foreningens konto reg.nr.1551 ktnr.3723127   Indbetalingskort: +01  
+3723127 


