Hjælp der varmer

Bestyrelsen
Formand

Vintrene i Letland og Rumænien er ofte strenge
med kuldegrader ned til minus 25 grader.

Bent Brønning
Mob.: 2986 3512
Mail: bentstarup@gmail.com

Arbejdsløsheden og fattigdommen er stor. Det gør
det svært for mange fattige børnefamilier og ældre
at stå vinteren igennem i dårligt opvarmede huse
og med en trængt økonomi.

Næstformand og
ansvarlig for
Rumæniens-indsamling
Arne Lorenzen
Tlf.: 7440 5247, Mob.: 4086 5247
Mail: lorenzen.arne@gmail.com

Kasserer
Jens Christensen
Mob.: 2147 4133
eeca@mail.dk

ØSTEUROPÆISK
BØRNEHJÆLP

www.eeca.dk
eeca@mail.dk

Derfor er vi på landenes vegne meget taknemlige
for de ting der doneres, for enhver hjælpende hånd
og for ethvert bidrag, stort eller lille.
En lille familie, der har
modtaget hjælp fra
Danmark.

Støtter og donorer:

Bestyrelsesmedlem og
ansvarlig for Letland-indsamling
Hans Friis Petersen
Mob.: 2567 4607
Mail: haso@kabelmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Boddum
Tlf.: 7458 2477
Mob.: 2045 2972
Mail: btboddum@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Peter Pihl
Tlf.: 2144 2546
Mail: pihlinge@live.dk

Østeuropæisk Børnehjælp yder
humanitær hjælp, der gavner
børnefamilier, ældre og institutioner
i Letland og Rumænien.

Bestyrelsesmedlem
Daniel Øskov
Tlf.: 2133 3237
Mail: amydaniel@youmail.dk
Protektor: Hendes Excellence
Grevinde Sussie af Rosenborg

facebook.com/eeca.dk

VÆR MED TIL AT HJÆLPE BEFOLKNINGEN I LETLAND OG RUMÆNIEN
Hjælp der er brug for!
Østeuropæisk Børnehjælp er en hjælpeorganisation, der hjælper børn og svage
mennesker i Letland og Rumænien.

Støtte til transport
Hver gang det er muligt at indsamle ca. 20.000,- til
en transport, er ØB i stand til at fylde en sættevogn
med varmt tøj, uldne tæpper, senge, madrasser
samt andet gavnligt udstyr til den del af befolkningen, som trænger allermest til hjælp.
Desværre ydes der ikke længere offentlig transportstøtte til modtagerlandene, så økonomisk hjælp fra
såvel private som firmaer, er en nødvendighed for
fortsat hjælp til de dårligst stillede i Letland og Rumænien.

De ældre på plejehjemmene har en
stor plads i vore hjerter.

Du kan hjælpe!
Østeuropæisk Børnehjælp er en 100 procents frivillig organisation, og vi har brug
for din hjælp, så vi kan hjælpe, hvor der
er brug for det.

Bliv medlem!

Du kan hjælpe de fattige i landene ved at
blive medlem af foreningen.
Tilmelding kan ske via hjemmesiden eller
via mail: eeca@mail.dk.
Medlemskab koster KUN 175 kr. årligt pr.
person og 300 kr. for ægtepar.
Du kan også blot indbetale beløbet på
giro +01< +3723127> eller bank, reg. nr.
1551, ktnr. 0003723127. Husk navn, adr.
og evt. mail.

Her var hjælp meget
påtrængende !

Derfor, hvis du vil være med til
at støtte en transport, kan bidrag indbetales på Østeuropæisk Børnehjælps girokonto:
+01< +3723127>.

Hvis du hellere vil benytte
bankkonto, kan Danske Bank
benyttes, registreringsnummer 1551, kontonummer
0003723127.

Bliv frivillig

Er du interesseret i at udføre praktisk arbejde for
foreningen, kan du kontakte os på vore telefoner
eller via hjemmesiden (eeca.dk).
Opgaverne kan være mangeartede. Eksempelvis
sortering og pakning af materiel på vore lagre. Det
kan være transportopgaver, hjælp til læsning af lastbiler eller indsamling af godt fra vore givere. Der kan
være tale om småreparationer og afprøvning af forskelligt, samt evt. deltagelse på følgerejser.

Sådan arbejder vi
Foreningen har afdelinger i Haderslev og
Sønderborg.
Arbejdet er organiseret på den måde, at
man i Haderslev tager sig af hjælpen til Letland, medens Sønderborg-gruppen varetager hjælpen til Rumænien.
I internationalt arbejde anvender vi navnet
”EECA”, der står for East European Children
Aid.
Vi sender sædvanligvis mellem 4 og 6 transporter af sted til Letland og Rumænien årligt.
Der følges op på transporterne med ledsagerejser eller efterfølgende besøgsrejser.
Der evalueres på alle transporter og på fremtidige behov, herunder kontakt med modtagerne
både før og efter leveringerne.

For alle rejser udfærdiges rapporter, som er
tilgængelige på hjemmesiden.
Vi kan med stor sikkerhed love ”Vi er så tæt
på modtagerne som overhovedet muligt!”.
Vi indsamler brugbart brugt udstyr som skolemøbler, senge, kørestole, gangstativer,
men også udstyr fra private hjem herunder
køkkengrej, møbler samt beklædning og
fodtøj både til børn og voksne.
Stole transporteret
til skole i Rumænien
og klar til opsætning
i klasserne.

