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ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP 
Haderslev - Sønderborg 

Nyhedsbrev december 2018 

 

 

Kære læsere af Østeuropæisk Børnehjælps nyhedsbrev. 

Med dette december-nyhedsbrev vil vi allerførst ønske vore læsere en GLÆDELIG JUL samt et 

godt og lykkebringende NYTÅR. Der skal også lyde en stor tak for en mangeartet støtte fra med-

lemmer, frivillige hjælpere, fonde og de virksomheder, der har bidraget med så mange gode ting 

til god hjælp for de fattige i Letland og Rumænien. Dernæst vil vi skue lidt tilbage og se hvordan 

året er gået og hvordan arbejdet herhjemme foregår. Vi vil også kigge lidt frem og se på vore 

muligheder i 2019. 

Med nyhedsbrevet i maj redegjorde vi bl.a. for en transport til 

Letland i april og en besøgsrejse til Daugavpils i Letland i marts. 

Derudover har vi siden gennemført yderligere tre transporter 

til Letland, den sidste i november måned. Det vil sige, at der i alt 

er gennemført fire transporter til Letland og én transport til Ru-

mænien i 2018. Rapporterne fra besøgsrejserne kan alle læses 

på vor hjemmeside: http://www.eeca.dk/rejserapporter .  

 

En stor del af vore opgaver herhjemme består i klargøring til den næste transport. Når en trans-

port er afsendt går bestyrelsen og de frivillige hjælpere straks i gang med at fremskaffe materiel 

til den næste transport. Der laves aftaler med de af vore danske samarbejdspartnere, der sæd-

vanligvis donorer udstyr til os. Der planlægges ture, skaffes mandskab og arrangeres køretøjer 

og trailere til indsamlingen. Typisk kommer der i perioden mellem to forsendelser også en 

række privatpersoner med ting og sager til hjælpearbejdet. Hvis der i forbindelse med evalue-

ringen af forrige transport er specialønsker, forsøger vi også at skaffe disse. Der arbejdes på 

højtryk på lageret med sortering, reparation, pakning, mærkning og der foregår en overordnet 

planlægning og en række logistiske opgaver skal løses, bl.a. aftaler med vognmand og koordi-

nering med modtagerne. Når vi nærmer os dagen for pakning af sættevogn, skal der skaffes de 

nødvendige frivillige hjælpere. Nogle af bestyrelsesmedlemmerne udarbejder de nødvendige 
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dokumenter. På selve dagen hvor sættevognen læsses, er der stor ak-

tivitet fra tidlig morgen. De frivillige møder ind og laver rampe og den 

planlagte pakning foregår herefter i den rigtige leverings-rækkefølge 

(der kan sagtens være flere destinationer). Det er vigtigt at pakke på 

en måde, så der bliver plads til mest muligt. I løbet af dagen bliver 

sættevognen fyldt og transporten køres til destinationerne. Der fore-

går løbende udvekslinger af oplysninger og evaluering med modta-

gerne. Desuden aflægges, som omtalt, jævnlige besøgsrejser hos 

modtagerne og der afholdes møder med en lang række organisatio-

ner og ikke mindst er vi på mange besøg hos de fattige familier samt 

på skoler, vuggestuer, børnehaver, hospitaler, fritidsinstitutioner 

m.v., så vi hele tiden ved selvsyn kan se behovene og ikke mindst eva-

luere på tidligere forsendelser og planlægge fremtiden. 

Der er sket nogle væsentlige ting, der har afgørende betydning for vor 

fremtidige økonomi. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen til transportstøtte er ophørt fra og med i år. 

Det gælder ikke kun for os, men for alle de organisationer, der arbejder med projekter som 

vores. Det betyder, at vi nu står helt på egne ben, uden nogen som helst ”faste” indtægter. Der-

udover er vi opsagt fra det lager vi havde på særdeles fordelagtige vilkår i Haderslev. Der er 

allerede skrevet kontrakt med en ny udlejer og der bliver tale om en årlig leje, der stort set 

svarer til udgiften til en Letlands-transport, hvilket er en betydelig merudgift i forhold til nu. 

Hvad gør vi ved det? Vi kan faktisk kun gøre en ting, og det er at søge af de fondsmidler der 

understøtter projekter som vores. Det har vi allerede gjort i flere år og meget ihærdigt i 2018. 

Det har også resulteret i, at vi lige nu står med en rimelig buffer, så vi kan klare huslejen og 3 til 

4 transporter. Sagen er desværre bare den, at der fremover vil blive et enormt pres på fondene 

og det vil blive svært at rejse de nødvendige midler.  

Vi kører gerne ud til foreninger og klubber og fortæller om vor virksomhed. Det gebyr vi mod-

tager i den anledning går ubeskåret til foreningen. 

Vi kan håbe på en øgning af medlemstallet, idet kontingentet også har betydning for foreningens 

eksistens. 

Og der er fortsat behov for vor hjælp, det kan vi se på besøgsrejserne og høre fra modtagernes 

egen mund. Letland og Rumænien er godt nok EU-lande, men behovet er der stadig i højeste 

grad. Læs blot vor sidste rapport fra Letland, som vi også tidligere har henvist til og hvor ad-

skillige fattige familier blev besøgt.  

I disse år lader flere og flere sig jo pensionere i en tidlig alder, hvorfor man jo skulle tro, at det 

ville være en let sag at skaffe frivillige hjælpere i pensionsalderen til et projekt som Østeuro-

pæisk Børnehjælp. Men jo flere sunde og raske pensionister der findes, des sværere er det ble-

vet at skaffe frivillige. Hvorfor kan andre måske svare på, men vi råber blot på hjælp og håber 

måske, at et nyhedsbrev som dette kan være medvirkende til at nogle hører om os og melder 

sig.  

Ønsker du medlemskab kan du evt. skrive til os via hjemmesiden http://www.eeca.dk, eller 

udfylde et girokort og overføre kontingentet til giro: 372-3127  eller netbankindbetaling:  

+01<  +3723127<   . Husk at anføre navn og adresse, så hører du fra os. 

Sættevogn er færdiglæsset 
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Hjemmeside: http://www.eeca.dk 

Mail-adresse: eeca@mail.dk  eller eeca.denmark@gmail.com 

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

Læs også gerne vores folder: http://www.eeca.dk/wp-content/uploads/septFolder2016.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 fri-

villige arbejdsgruppe i Haderslev. 

Kontakt Hans Friis Petersen på telefon 

2567 4607 eller meld dig via  

eeca@mail.dk   

eller  eeca.denmark@gmail.com 
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