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Her i decembers mørke vil vi gerne fortælle jer lidt om hvad der er hændt siden sidste ny-

hedsbrev, som vi udsendte i april måned. 

Rent tilskudsmæssigt har vi i alt modtaget godt 57.000 kr. i transportstøtte fra tipsmidlerne, 

fordelt over to udbetalinger i hhv. februar og juni måned. Til dato har vi brugt knapt 93.000 

kr. til tre transporter til Letland og to til Rumænien. 

Så som enhver kan se dækker tipsmidlerne til transport altså ikke vore udgifter. 

Hvad gør vi så? Ja vi arbejder hele tiden på at udbrede kendskabet til vor forening. Vi forsøger 

at få omtale i de lokale nyhedsmedier, hvilket er gået ret godt i år, især  når vi tænker på de 

lokale aviser. Vi trykker foldere som uddeles på forskellige måder. Vi har en hjemmeside og vi 

har en Facebookside, som vi forsøger at holde opdateret med alt hvad der sker og endelig ud-

sender vi altså dette nyhedsbrev et par gange årligt. 

Meningen med alt dette er flere ting. Vi mangler nemlig til stadighed frivillige medarbejdere til 

at assistere med transport, indsamling, sortering, pakning og forsendelse. Her ligger faktisk 

temmelig store opgaver, da vi med hensyn til donationer af ting og sager er ret så privilegere-

de. Vi har nemlig rigtig mange - både private og virksomheder - der donorer os meget nød-

vendige ting, som vi kan sende til modtagerlandene. Men det lader sig jo ikke gøre uden hjælp, 

og da mange af vore medhjælpere er ældre, sker der hele tiden en vis udskiftning, så derfor 

behovet for tilførsel af flere frivillige hjælpere. 

Men vi vil også gerne skabe opmærksomhed og respekt om vort virke og vort navn, så det kan 

medvirke til at vore fondsansøgninger bliver mødt med velvilje. I den forbindelse arbejder vi 

også på at få tilknyttet en protektor, hvilket vi tidligere har haft. 

Lige nu er alle bestyrelsesmedlemmerne i gang med en større ansøgningsrunde til fonde m.v., 

og vi håber naturligvis på et godt resultat.  

Medlemstilgang vil også i nogen grad styrke vor økonomi, så vi kan sende flere transporter af 

sted. Så derfor skal herfra lyde en opfordring til at melde sig ind og lade budskabet gå videre. 

Den 18. november pakkede vi i alt hast en sættevogn til Preili i Letland, da det pludselig blev 

nødvendigt at få ryddet ud i lageret på Dyringkær ved Haderslev. Der var nemlig sket det be-

klagelige, at vi modtog et varsel om, at vi angiveligt skal forlade dette gode lager til foråret, så 

derfor blev det vigtigt at få tømt ud på lageret. Der er tale om et godt lager med god plads, som 

Haderslev Kommune har stillet gratis til rådighed i en lang årrække. At skulle give afkald på 

dette lager hvor effekterne til Letland opbevares, giver os selvsagt nogle udfordringer at slås 

med oven i den økonomiske situation.  

Også vort lager i Agerskov er der problemer med. Der har været brand og vi har måttet de-

struere mange brandskadede effekter. Vi kan forvente at få stillet plads til rådighed derude 



igen, men nu er der opstået nyt problem med de frivillige hjælpere derude, der efter mange 

års trofast virke, må stoppe med opgaverne, så heldet følger os ikke på alle områder. 

I Sønderborg har vi et godt tørt lager, som vi betaler leje for, men dette lager rummer udeluk-

kende plads til de effekter, der skal sendes til Rumænien. 

Vores trailer, der benyttes i forbindelse med indsamling af materiel er en god hjælp, når vi 

henter effekter. Desværre er der tale om en åben trailer, hvilket giver nogle problemer i vort 

fugtige klima. Vi har arbejdet på at finde en sponsor, der vil finansiere en presenning, men 

indtil videre har forsøget ikke båret frugt. 

Vi arbejder ikke helt ens i landene. Pr. tradition er det 

således, at hver eneste transport til Rumænien bliver 

fulgt af en ledsagerbil med repræsentanter fra forenin-

gen. M.h.t. Letland sendes transporterne af sted uden 

ledsagere, men vi foretager så med jævne mellemrum 

nogle grundige besøgsrejser, så vi dels kan evaluere på 

hvad der er leveret og dels få et kendskab til hvad be-

hovene er fremadrettet. Lige nu planlægges en besøgs-

rejse til Letland til foråret af ca. 1 uges varighed.  

 

VUC i Haderslev har doneret mange fine skolemøbler, som nu gør god gavn hos modtagerne. 

Fra firmaet DYCON har vi modtaget fine partier af dyner og puder. Fra organisationen "Aktion 

Børnehjælp" modtager vi til stadighed masser af strikkede tæpper; en uvurderlig gave til 

mange fattige familier. Tak til de mange private for tøj, sko, husgeråd og mange andre nyttige 

ting. Tak til gavegivere og fonde og Kulturstyrelsen for økonomisk støtte. 

En stor tak til alle medlemmer, donorer og frivillige hjælpere med ønsket om en  

 

GLÆDELIG JUL  

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside: www.eeca.dk 

Facebook: www.facebook.com/eeca.dk 

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

Vort navn er Østeuropæisk Børnehjælp, men vi bringer 

også hjælp til institutioner, her f.eks. et plejehjem i 

Letland, der er noget anderledes end herhjemme. 
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