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ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP 
Haderslev - Sønderborg 

Nyhedsbrev december 2015 

Kære læsere af Østeuropæisk Børnehjælps nyhedsbrev. 

Nu er det atter tiden til et nyheds- og julebrev fra foreningen, hvor vi vil orientere dig lidt om, 

hvad der er hændt siden april 2015, hvor forrige nyhedsbrev udkom. 

Vi har i perioden sendt transporter med nødhjælp af sted til nødhjælpsorganisationer og sam-

arbejdspartnere i Rumænien og Letland. Både bestyrelsesmedlemmer og hjælpere har delta-

get i besøgsrejser: 

 Torsdag den 4. juni kørte en sættevogn med nødhjælp fra Sønderborg til Rumænien, til 

lokaliteterne Cluj og Cornatel. 

 Den 6. juni kørte 4 af vore medarbejdere fra Sønderborg-afdelingen af sted i personbil 

for at følge den nævnte transport og tillige mødes med modtagerne og samarbejds-

partnerne i Rumænien. 

 Om denne transport kan der læses udførligt her. 

 Den 28. juni blev der afsendt en sættevogn med nødhjælpsudstyr fra Haderslev til 

modtagelsescenter Ilukste ved Røde Kors Centret i Letland. Som altid var sættevognen 

professionelt pakket af vore dygtige medhjælpere. Der var en god portion tøj, sko, lege-

tøj, køkkenudstyr, dyner og møbler. Der var gode skolemøbler og reoler. I det hele ta-

get en meget anvendelig sending, der nåede godt til Letland, til uddeling på institutio-

ner og til de fattigste børnefamilier. 

 Den 27. oktober blev der pakket og afsendt nok en sættevogn med nødhjælpsudstyr fra 

Haderslev til modtagelsescenter Daugavpils i Letland, igen modtaget af vore samar-

bejdspartnere ved Røde Kors. På ny en stor sending tøj, både genbrugstøj, men også 

meget nyt fritidstøj med små fejl. 83 pakker strikkede tæpper. Der blev tillige pakket 

skolemøbler, skriveborde og kontorstole. Legetøj og fodtøj var der også en del af. Også 

senge, møbler og køkkenudstyr pakket. 

 I november, uge 45 rejste 3 bestyrelsesmedlemmer på en udbytterig besøgsrejse til 

Daugavpils-regionen i det sydøstlige Letland, hvor vi besøgte en række modtagere af 

vor hjælp. Vi besøgte både private hjem samt skoler og institutioner. Om denne rejse 

kan læses udførligt her. 

I perioden har vi modtaget mange donationer i form af dyner, puder og beklædning fra virk-

somheder i Jylland. Bl.a. kan nævnes gode donorer som DYCON i Lunderskov og ID-line i Hol-

stebro. Ud over det har vi modtaget utrolig mange brugbare effekter fra private, bestående af 

tøj, sko, køkkengrej og mindre møbler. Fra organisationen “Aktion Børnehjælp"'s opsamlings-

central i Døstrup ved Skærbæk har vi adskillige gange hentet store partier hjemmestrikkede 

tæpper, som strikkes af en række gode kvinder i Jylland og på Fyn. Det er meget anvendelige 

tæpper, der vækker stor glæde hos modtagerne. 

Ligeledes kan nævnes, at vi fra både Kirkens Korshær's genbrugsbutik og KFUM & Afrika 

Genbrug i Haderslev modtager rigtig meget brugbart tøj til både børn og voksne samt køk-

kengrej og mindre møbler, som ligeledes udfylder store behov ud hos modtagerne. 

https://goo.gl/QQsSEk
https://goo.gl/UBfyF5
http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/EECArapp55.pdf
https://www.google.dk/maps/place/Il%C5%ABkste,+Il%C5%ABkstes+pils%C4%93ta,+Letland/@55.9753978,26.2974879,2387m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46c2996637096d59:0x400cfcd68f30bf0!6m1!1e1
https://www.google.dk/maps/place/Il%C5%ABkste,+Il%C5%ABkstes+pils%C4%93ta,+Letland/@55.8719308,26.4873024,19148m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46c2996637096d59:0x400cfcd68f30bf0!6m1!1e1
http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/RapportLetland2015.pdf
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Uden vore mange gode frivillige og medlemmer, der hjælper til med at transportere ting hjem 

fra vore givere og arbejde på vore lagre, ville vi ikke kunne yde det hjælpearbejde som vi gør i 

dag. En stor tak skal derfor lyde til disse ildsjæle. 

Letlands-lageret i Haderslev har desværre været ramt af en række indbrud, bl.a. blev vor næ-

sten uundværlige trailer stjålet fra lageret, og den er ikke dukket op eller blevet erstattet. Nu 

er vi så også blevet opsagt på dette lager i Dyringkær, idet kommunen skal benytte stedet til 

andet formål. Heldigvis har en god ven af foreningen stillet et godt og tørt lager til rådighed 

for os. Det er vi virkelige meget taknemlige for. Forhåbentlig bliver der økonomi til på et tids-

punkt at anskaffe en ny trailer, der er så vigtig i forbindelse med indsamlingen og kørsel til la-

ger af de donerede effekter. Det har i en række tilfælde været nødvendigt for os at leje en va-

rebil til disse opgaver. 

M.h.t. til fremtidige ønsker kan nævnes, at vi efter vort seneste besøg i Letland, har fået nye 

opgaver med at fremskaffe forskellige effekter, såsom: 

 cyker til både børn og voksne 

 haveredskaber 

 bleer til børn og voksne 

 møbler til skolers hvileområder, sækkestole og store puder 

 projektorer med borde til skoler 

 lamper og knagerækker 

 skoletasker, penalhuse, blyanter og skriveblokke 

 sportstøj og sportssko 

 strikkede huer til babyer 

Hvad gør ellers i foreningen? Ja - vi arbejder hele tiden på at udbrede kendskabet til vore akti-

viteter via mange medier, det være sig lokale nyhedsmedier, egne foldere, hjemmeside og Fa-

cebookside, så vi herigennem forhåbentlig kan tiltrække nye medlemmer og hjælpere, idet vi 

anser det for vigtigt at fortsætte det arbejde, der - i 2016 - har stået på i 25 år. Bestyrelsen vil 

på forskellig vis markere dette jubilæum. 

Det har også været en stor glæde for os, at Grevinde Sussie af Rosenborg for nylig har givet til-

sagn om at være protektor for Østeuropæisk Børnehjælp. Der er ingen tvivl om, at det vil styr-

ke vor indsats, at en prominent og respekteret personlighed bakker op om vort så vigtige ar-

bejde. 

Vor absolut største udgift går til transporter. En forsendelse til Letland koster kr. 14.000,- og 

til Rumænien kr. 26.000,-. Vi søger en gang om året Kulturstyrelsen om støtte fra Tips- og Lot-

tomidler og er hidtil også kommet i betragtning. Det er dog nødvendigt med flere midler, så 

bestyrelsen bruger også megen tid på fundraising og det lykkedes heldigvis også på den måde 

at rejse nogle penge. Desuden har vi nogle trofaste givere, der jævnligt donerer pengegaver til 

os. Også mange af vore medlemmer er flinke til at yde en ekstra skærv. På denne vis har det 

været muligt i næsten 25 år at kunne sende denne meget nødvendige nødhjælp til vore fattig-

ste i Østeuropa.  

Vi har her i julemåneden deltaget i et arrangement på Haderslev Museum, for ad den vej også 

at udbrede kendskabet til vor virksomhed. Der var en række henvendelser til vor stand og en 

del materiale blev udleveret, ligesom der blev talt med en række interesserede. Vi håber at 
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dette tiltag vil resultere i nye medlemmer. Så har du tid og lyst til at yde en aktiv indsats,  er 

du mere end velkommen som medlem hos os. Der er mange forskellige opgaver, der skal lø-

ses, så der er altid plads til en mere. Du behøver ikke at kunne hjælpe flere dage om ugen, men 

en enkelt dag en gang i mellem betyder meget for os. 

Medlemskab for enkeltmedlem udgør kr. 175,- årligt og for par kr. 300,-. Alle medlemmer, fri-

villige hjælpere og bestyrelsesmedlemmer arbejder fuldstændig gratis i deres fritid. 

Skriv evt. til os via hjemmesiden www.eeca.dk, eller udfyld et girokort og overfør beløbet til 

giro: 372-3127  eller netbankindbetaling:  +01<  +3723127<   . Husk at anføre navn og adres-

se, så hører du fra os. 

 

 

Alle læsere ønskes en glædelig jul, samt en 

stor tak fra alle vore modtagere 

 

 

 

Hjemmeside: www.eeca.dk 

Facebook: https://www.facebook.com/eeca.dk 

Læs også gerne vores folder: http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/FolderDec2015.pdf 

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

Frivillige søges fortsat !!! 

Vi mangler i høj grad hænder til 

hjælp til indsamling, pakning og 

forsendelse. 

Alle der har lyst til at yde en indsats 

er mere en velkomne til at deltage i 

vores frivillige arbejdsgruppe i Ha-

derslev. 

Kontakt Hans Friis Petersen på tele-

fon 2567 4607 eller meld dig via: 

www.eeca.dk 

www.eeca.dk
file:///C:/Users/Jens/Google%20Drev/EECA/Nyhedsbrev2014/www.eeca.dk
https://www.facebook.com/eeca.dk
http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/FolderDec2015.pdf
file:///C:/Users/Intel/Google%20Drev/EECA/Nyhedsbrev2014-2015/www.eeca.dk

