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Grevinde Sussie af Rosenborg

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP
Haderslev - Sønderborg

Nyhedsbrev oktober 2017
Kære læsere af Østeuropæisk Børnehjælps nyhedsbrev.
Vi håber vore læsere har haft en god sommer.
Siden januar har det været muligt at gennemføre tre transporter med vigtig nødhjælp til nogle
af Europas allerfattigste familier og børn i Rumænien og Letland og vi forventer i løbet af oktober/november at sende yderligere en transport til Letland.
Du kan læse 2 rejserapporter vedr. årets Rumæniens leverancer fra følgende to link:



Maj 2017 til Cluj – Cotofanesti – Cornatel
September 2017 til Sohodor Horgesti – Cornatel

Vedr. Letlands transporten kan oplyses:


April 2017:
 Af leveringen til Preili kan nævnes:
 199 sække tøj, strik og sko, 44 kasser køkkengrej, 5 colli legetøj, 9 hospitalssenge, 29 madrasser, 2 rollatorer, 37 hospitals- og handicap-hjælpemidler, 18 skoleborde, 31 skolestole, 4 TV-apparater, 9 ks. puder og 6 ks. dyner.
 Af leveringen til Daugavpils-distriktet kan nævnes:
 124 sække tøj, strik og sko, 24 kasser køkkenudstyr, 20 rollatorer, 9 køreskole, 6 cykler, 36 stk. handicap-udstyr, 7 lænestole, 2 borde, 7 senge, 3 sofaer, 1 strygebræt, 8 sengeborde, 8 kurve og 6 gryder.

Til dato er der anvendt 62.200 kr. til ovennævnte tre transporter. Der skal lyde en stor tak og
ros til medlemmer og frivillige medhjælpere, der beredvilligt møder op og løser opgaver, når
vi kalder på dem.
Lige nu efterspørger Daugavpils-distriktet følgende effekter:







Eksempel

Inventar til køkkener, eksempelvis hylder, skabe o.l.
Gryder, potter, pander, bestik, grydeskeer, paletter o.l.
Sengelinned.
Bolde til sport, især til volleyball, basketball og fodbold.
Cykler til både børn og voksne.
Strikkede tæpper og børnetøj.
Vore venner/samarbejdspartnere i Daugavpils spørger om vi kan
hjælpe med at skaffe en harmonika til en 13-årig dreng ved navn
Ivo, der bor sammen med sin bedstemor, som har forældremyndigheden over ham. Familien har ikke råd til selv at købe en harmonika til ham. Ivo lærer at spille både harmonika og klaver i den
lokale musikskole og medvirker også i den lokale folkemusikgrup-

pe, der spiller på skoler og ved andre lokale arrangementer. Ivo går meget højt op i musik, så
han vil med stor sandsynlighed fortsætte med harmonikaspil fremover. Harmonikaen skal
helst være til en voksen og Ivo er højrehåndet. Hvis der er nogen, der kan hjælpe os til at Ivo
kan få sin egen harmonika, vil vi være meget taknemmelige.
Også i år har vi modtaget donationer i form af mange gode og flotte strikkede tæpper og børnetrøjer, leveret af strikke- og sogneklubber i Syd- og Sønderjylland. Disse strikvarer er meget
efterspurgte og bliver altid modtaget med stor glæde og taknemlighed hos brugerne.
Derudover har vi modtaget utrolig mange brugbare effekter fra private, eksempelvis tøj, sko,
køkkengrej og mindre møbler. Fra virksomhederne DYCON i Lunderskov og ID-line i Holstebro er modtaget gode nye dyner, puder og beklædning.
Ligeledes kan nævnes, at vi fra KFUM & Afrika Genbrug i Haderslev modtager rigtig meget
brugbart tøj til både børn og voksne samt køkkengrej og mindre møbler, som ligeledes udfylder store behov ud hos modtagerne.
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.

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 Haderslev.
Kontakt Hans Friis Petersen på telefon
2567 4607 eller meld dig via eeca@mail.dk
www.eeca.dk

Hjemmeside: http://www.eeca.dk
Mail-adresse: eeca@mail.dk
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.

