
0e Rumenien afdeling 2008
Starten pi 2008 var lidt "spandende", der var problemer med ansogning af tips og lotto midler. Pi
grund af Folketingsvalget i efter6ret 2007 blev ansogningsfristen udskudt mange gange og f6rst
omkring 1 maj fik vi muligheden og ansogningsskema. Men de kan jo godt skynde sig i ministeriet
for i slutningen af juni fik vi pengene til 2 transporter til Rumenien og 3 til Letland. Det var vi
selvfOlgelig meget glade og taknemmelig for.

Da vi fik tips pengene havde vi kort 2 transporter til Rumanien betalt af kassebeholdningen, i
sidan en situation er det rart ndr kassereren har lidt i kassen men man narmer sig hurtigt bunden
for en transport koster 25000kr. Jeg vil her gerne bringe en stor tak til Niels og Birgit fra NH
Trading og Holstebro nOdhjelp. Det fungerer bare rigtigt godt og de overholder aftaler og
klokkeslet, kort sagt vi arbejder rigtigt godt sammen og de miske 1000kr vi giver mere for den
Danske lastbil er rigtigt godt givet ud og en masse besvar og argelser er undgdet. Jeg tror heller
ikke at jeg lyver nir jeg siger at Niels nyder at kore for os, han har ogsi fortalt at han synes rigtigt
godt om vores m6de at levere tingene pi.

Jeg vil gerne fortelle at deltagerne pi de 2 forste ture var meget taknemmelige for oplevelserne
og det spendende opsogende arbejde i Rumanien, flere af dem har ikke veret med f6r, de vil
ogs6 gerne med igen.

Jeg vil ogsi gerne bringe en stor tak til Eskild Thaysen som gratis har stillet lageret i ROdekro til
r6dighed i 4% 6r vi har sendt 19 transporter fra Rodekro. Lageret er meget velegnet til vores
formil men desvarre ligger det l times korselfra min bopel si det giver en masse ekstra km.
Desvarre har vi haft indbrud i lageret 4 gange i sommer, de stjal mit varkt6j og noget nyt som jeg
havde kobt til Juco hjemmet. Min forsikring betalte halvdelen, den dag forsikringen fortalte mig at
de ville erstatte det nyeste var der igen indbrud og de stjal det de glemte forste gang og det nye
som jeg havde kobt.

Vi niede "kun" at sende 3 transporter til Rumanien i 2008 for 2 uger efter 3 transport fik jeg en
blodprop i hjertet og har veret sygemeldt resten af Sret og har derfor ikke haft krefter til at
bringe ting til lager. Jeg havde ca. 40m3 klar til den 4 transport, men det var for dyrt kun at sende
det, s6 vi aflyste og har sogt om udsettelse for anvendelse af tips og lotto penge og har ogsi fiet,
det er vi glade taknemmelig for.

De 3 transporter i 2008 indeholdt 270m3 og vejede 28.L54 kg. Vi sendte 640 skoleborde, 918
stole, 24 kateter, 10 tavler, 25 hospitalssenge, 40 madrasser, 95 div. m6bler, 44 kasser sygepleje
artikler, 23 handicap ting 381 kasser toj, 53 kasser kOkkenting og div. andet. Tingene er leveret 11
forskellige steder inc. 8 forskellige skoler som vi selv har fundet og truffet aftaler med. Vi har
besogt mange andre skoler som vi af den ene eller anden grund ikke har kunnet hjalpe. Vi soger
simpelthen efter behovene og gir uopfordret ind i de skoler som vi finder. Endnu er jeg ikke smidt



ud, m6ske er jeg lidt frek? Skolerne har normalt vagter pi og foraldre og andre mi normalt ikke
komme ind. Ofte "snuse/' jeg langs gangen for jeggir til kontoret eller direktoren og si bliver der
hurtigt tryllet en tolk frem.

I Rumanien afdelingen afhenter vi stort set alle de ting vi skal bruge. Jeg har 2 store trailer som jeg
k0rer rigtigt mange km med og for at spare bliver de altid lasset efter alle kunstens regler. Vi har i
gen i 6r afhentet en del skolemobler pi Fyn, men de fleste i det sgnderjydske. Det er normalt ikke
muligt at aflevere ting pi vores lager i Rodekro fordijeg bor pi Kegnes. Alle skolemobler bliver
tjekket og mangler beskyttelsen pi benene bliver de fornyet, si det er kun gode brugbare
skolem0bler vi sender. Stole hvor kanterne er knakket bliver sorteret fra og nogle gange har
Filiantrop fiet dem til hospitaler eller lignende, deres personale vil si reparere dem, jeg har
direkte spurgt om de kan bruge dem og de vil gerne modtage dem.

Desvarre blev vores lager ramt af en nytirs raket. Der er ikke brandt ret meget, men, men, ALT
ER SORT, og meget skal kasseres, det er ikke muligt at rense, og det lugter forferdeligt. Men
heldigvis var det i 2008, nu mi vifi ryddet op, jeg onsker mine krafter og helbred tilbage og si m5
vi se fremad. Jeg hiber at jeg kan vare med pd naste transport til Rumanien som forhibentlig
finder sted i Maj 2009.

Behovet i Rumanien i 2009 er der stadigt, der er ogsi finanskrise der, deres penge er blevet
meget mindre vard, alt er steget meget. Undtagen pension og lon til de fattige, mange er lovet
lOnstigning op til 50% men regeringen har nu efter valget meddelt at de ikke har pengene.
ArbejdslOsheden er stor, mange er rejst til udlandet for at arbejde men er nu ogsi arbejdslos der.

Jeg vil gerne igen takke for alle tingene som vi har fiet, pengene som er doneret til foreningen og
transporterne fra tips og lotto. Jeg vil gerne takke alle skoler som har kontaktet os, ligeledes viljeg
ogsi her bringe en stor tak til de store loppemarkeder som altid er glade nir jeg henvender mig,
det er virkeli4 mange rigtig gode ting vi fir der lige fOr det bliver smidt i conteineren. Ligeledes vil
jeg takke for hjalp ved afhentning og ved lasning af settevogn.

Med venlig hilsen

Arne Lorenzen


