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For nogle år siden forsøgte vi os i en periode med et nyhedsbrev. Af flere årsager blev det ikke til sær-

lig mange udgivelser. Nu vil vi prøve igen, og derfor har vi forsøgt at høste mail-adresser fra interesse-

rede og samtidig tillader vi os også at skrive til tidligere modtagere samt venner og hjælpere. 

Hvorfor så et nyhedsbrev? Jo - vi tror faktisk at mange af vore venner, støtter og medlemmer gerne vil 

være lidt orienteret om hvad der sker i foreningen og hvad det egentlig er vi arbejder med.  

Vi håber også på, at dette initiativ vil være medvirkende til at udbrede kendskabet til foreningen og 

dens virke.  

Vi vil heller ikke lægge skjul på, at vi meget gerne vil have et større netværk end vi aktuelt har i dag. Vi 

har en rigtig god flok frivillige, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi godt kunne bruge lidt 

yngre kræfter, idet den nuværende gennemsnitsalder efterhånden er blevet temmelig høj. 

Og hvad er det så for opgaver, der skal løses. Ja egentlig er det hele såre 

simpelt. Vi sender nødhjælp til børn, familier, skoler og andre instituti-

oner i Letland og Rumænien. Disse modtagere mangler stort set alt det 

der er en selvfølgelighed for os i lille Danmark. De steder vi kommer, 

ser vi en ubeskrivelig og trøstesløs tilværelse og en fattigdom, der er 

helt uden lige. Vi ser usle og sundhedsskadelige boliger og vi ser børn, 

der mangler ganske almindeligt varm vintertøj og støvler. Tøj, sko, 

senge, møbler, linned, gryder, potter, pander og bestik og alt det grej og  naturlige inventar, vi andre 

har så rigeligt af, mangler helt eller delvist i disse hjem. Og har de endelig et komfur eller køleskab, er 

det bestemt ikke givet, at det fungerer, idet det meste er voldsomt nedslidt. På skolerne har eksempel-

vis vi fået udskiftet ret så meget gammelt og udslidt materiel med nyere og mere funktionelle skole-

møbler. Også tavler og lignende har været med til at forbedre skolernes standard. 

Herhjemme har vi heldigvis et godt net af institutioner, firmaer og pri-

vate, der donerer masser af ting til os. Der er i den forbindelse en del lo-

gistiske opgaver der skal løses. Først og fremmest skal effekterne køres 

til vore lagre og her sorteres, pakkes og opmagasineres. Ind i mellem 

skal der også foretages reparationer og rengøring af nogle af tingene. 

Når der så er gods nok til en transport, rekvireres en sættevogn. Der går 

det meste af en dag med pakningen, idet vi er meget omhyggelige, da det 

gælder om, at få så meget som muligt med. Da der ofte er tale om at 

vognen skal til flere destinationer, er det også nødvendigt at pakke i den 

rigtige rækkefølge. Der er en række tilknyttede opgaver, der ikke umid-

delbart kan beskrives, idet vi ad hoc pludselig får muligheden for at hente effekter på loppemarkeder 

eller andre steder, hvor der er akut brug for hurtig oprydning. Så betydningen af et korps af frivillige er 

værdifuld for os. Vi råder over en trailer og har aftale med Kirkens Korshær, Haderslev, hvor vi låner 

en varebil. 

For begge de to lande gælder, at vintrene kan være strenge og med voldsomme kuldegrader. Som 

nævnt er arbejdsløsheden og fattigdommen stor, de steder hvor 

Østeuropæisk Børnehjælp kommer. Det gør det svært for mange 

fattige børnefamilier og ældre at stå vinteren igennem i dårligt op-

varmede huse og med en trængt økonomi, som forværres år efter 

år med deprimerende arbejdsløshed og social deroute. Dette er kun 

Børn i Rumænien, der får hjælp 



forværret af finanskrisen, der ramte særlig hårdt i lande uden et godt socialt sikkerhedsnet.  

Vi bruger meget få penge til administration. De fleste administrative opgaver 

løses i fritiden af bestyrelsesmedlemmerne, således at budgettet ikke bela-

stes. Dog er der udgifter, eksempelvis til benzin i forbindelse med de inden-

landske kørselsopgaver, fortrinsvis indsamling af effekter. Derudover skal 

der trykkes foldere og plakater og hjemmesiden skal holdes kørende. I for-

bindelse med vore besøgsrejser til modtagerlandene, refunderes en mindre 

del af rejseomkostningerne. Trods tilskud fra Kulturstyrelsen, er transport-

udgifterne til Letland og Rumænien stadig den betydeligste udgift vi har. 

Vi får vi stillet gratis lagerplads til rådighed af Haderslev Kommune, hvorimod vi er nødsaget til at be-

tale leje i Sønderborg. 

Man vil forhåbentlig af denne redegørelse kunne se, at vi sparer mest muligt på de midler vi har. Alli-

gevel er det også her nødvendigt at sende en appel ud om, at vi ikke kan overleve uden at få tilført mid-

ler, herunder pengegaver - også fra private. De tilførte midler fra Kulturstyrelsen er på længere sigt ik-

ke tilstrækkelige til at vi kan fortsætte de opgaver vi har sat os for, jf. foreningens vedtægt. 

Vore lagre p.t. er fyldte med masser af gode ting og vi arbejder vi lige nu ihærdigt med at klargøre, så 

der i løbet af april kan gå to transporter af sted, nemlig til hhv. Letland og Rumænien. 

Årets generalforsamling er afholdt, nuværende bestyrelse er genvalgt og regnskabet er godkendt og alt 

vedrørende dette kan ses på vor hjemmeside. 

Allerede på nuværende tidspunkt, er der etableret aftaler med flere skoler, institutioner og virksom-

heder om afhentning af gode, brugbare og nødvendige effekter, hvilket som tidligere nævnt medfører 

et større sorterings- og pakningsarbejde, så det hurtigt kan sættes på en sættevognstrailer. 

Vi har netop indsendt ansøgning til Kulturstyrelsen med henblik på transportstøtte, og vi håber på et 

godt tilskud derfra, men af bitter erfaring ved vi, at det ikke er tilstrækkeligt til at dække alle udgifter-

ne, hvorfor vi er nødsaget til også at søge støtte hos fonde m.v. 

Der er ingen mellemled mellem ØB og modtagerne i landene. Vi kan med stor sikkerhed love, at vi er 

helt tæt på de enkelte modtagere og kender de lokale behov. 

Udover vor hjemmeside www.eeca.dk, har vi for nylig etableret en facebook-side, der kan tilgås enten 

fra hjemmesiden, eller direkte fra www.facebook.com/eeca.dk. 

Ønsker man endnu flere uddybende oplysninger, kan henvises til foreningens folder. 

Til slut vil vi gerne opfordre til medlemskab og evt. praktisk arbejde til vore opgaver. 

Du kan melde dig ind på vores kontaktside. 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du ikke at modtage vore nyhedsbreve, kan du blot besvare mailen og bede om afmelding. 

En sættevogn er nået til Letland 

www.eeca.dk
www.facebook.com/eeca.dk
http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/FolderMarts2013.pdf
http://www.eeca.dk/om-foreningen/medlemsskab

