Transporten 23. – 31. august 2003
Efter nogle ugers arbejde med dels at finde og dels at transportere de ønskede ting til vort lager, som
ikke mere er eet, men snarere tre lagre, fordelt på et område fra Haderslev, Agerskov og Søgaard i syd,
var der rigeligt med aktuelt materiale til et læs. Vi har pladsmangel og mangler et godt sted til at samle
de ting vore modtagere ønsker. Det er blevet et stort problem at opbevare de indsamlede effekter på en
forsvarlig måde. Fugt er en ødelæggende faktor for computere, tøj og møbler i en sådan grad, at vi ikke
kan forsvare at levere tingene. Vi mangler et godt lager !!!
Onsdag d.20 August mødte en talstærk gruppe friske fyre og én dame op på Henriettes lager i
Haderslev. Klokken var et kvarter i 9 og tre minutter efter hørte vi lastbilen ankomme. Den
morgenfriske chauffør tog bestik af forholdene og placerede bagenden af lastvognen præcis foran døren
til vort lager. En flot præstation taget forholdene i betragtning. Lastningen gik hurtigt og effektivt. De
mange senge fyldte næsten intet i dette store lastrum, men efterhånden som vi fik tømt lageret, blev
pladsen på ladet mindre.
Så gik turen til Agerskov, hvor vi, for at få en korrekt aflæsningsrækkefølge, først måtte aflæsse nogle
af de i Haderslev læssede ting, for derefter at læsse nogle ting fra lageret og senere fylde resten ind igen.
En procedure vi naturligvis gerne vil undgå, men med det gode mandskab vi havde til rådighed,
lykkedes alt.
Sidst på eftermiddagen var vi færdige og transporten tog sin begyndelse. Som sædvanlig forventede vi
at møde chaufføren igen mandag morgen i Cluj- Napoca, hvor vi har den første aflæsning. Vi aftalte at
starte Lørdag morgen kl o5.oo i vor egen bil, hvilket betød, at vi var klar til at åbne lasten i Cluj –
Napoca Mandag morgen.
Vor samarbejdspartner i Umanitara ” Filantrop” i Cluj- Napoca, modtog tøj, mindre dele
hospitalsudstyr, møbler og pampers, med mere.
Filantrop er opstået med det formål at støtte og hjælpe fattige mennesker i speciel nød. Man har
etableret en lægeklinik, hvor man gratis, eller for meget små midler kan konsultere en gratis arbejdende
læge. Patienter der kan betale blot en smule, er med til at skabe den økonomi, der skal til for at købe
medicin til andre. En seriøs og velfungerende organisation, som vi gerne hjælper
Næste aflæsning var i Hirlau, Iasi Amt, ca 600 km mod øst, hvor vi efter en lang nat, mødte lastbilen
Tirsdag morgen.
I læsset indgik for kr 125.000,- køkkenudstyr til multihandicap centret i Hirlau, Iasi Amt. Penge
skænket af Tips og Lotto, hvilket muliggør at køkkenet i Hirlau centret nu kan fungere næsten optimalt.
En stor tak til Tips & Lotto for deres medvirken og forståelse, samt til Ken storkøkken, Aårhus for den
store hjælp og faglig medvirken i valget af det udstyr, der giver den optimale løsning for vort
forehavende. Vi mangler stadig lidt udstyr og håber at kunne færdiggøre denne forbedring næste år.
På Hirlau Centret bor der ca 450 – 500 multihandicappede mennesker i alderen 14 - ? år. Et stort antal
medarbejdere sørger for pasning, træning og aktivering af beboerne, hvilket samtidig stiller store krav til
køkkenet, der skal servere varm mad tre gange dagligt.
Det var en stor fornøjelse, at bringe dette grej til centret. Den store taknemlighed man viste og især den
store forsigtighed man udviste under aflæsningen, muliggjorde at vi fik alt udstyr ind i huset uden uheld.
.Tøj pakkerne og hvad vi ellers bragte, blev som vanligt bragt ind i gymnastiksalen, talt og kontrolleret,
for derefter at blive fordelt på de forskellige afdelingers lagre.
Nu gik turen ca 80 km længere mod øst til Iasi, der med sine ca 400.000 beboere er ”hovedstaden” i
Moldavia. Her var første modtager mor og barn Centret ”Maternus” , hvor vi bragte tøj til de unge

mødre (13 –18 år) nogle børnemøbler og en meget målrettet pengegave, bestemt for at centret kan
hjælpe med betalingen af medicin til de nyfødte . Centret er flyttet til nye lokaler, hvor man nu kan
håndtere 15 gravide / unge førstegangsfødende mødre, der udover at kunne gennemføre en kontrolleret
fødsel, også modtager undervisning og information omkring det at yde et barn den nødvendige pasning
og pleje, samt gennem en personlig kontakt, at udvikle barnets sanser mm. Man forsøger i samarbejde
med kommunen, at skaffe de små familier udstyr og lejlighed, men holder samtidig kontakten i ca et
halvt år, hvorefter mor og barn må klare sig selv. Der er ingen kontakt til forældre eller den formo-dede
far på grund af den uheldige situation pigen er kommet i . Denne situation er naturligvis ikke generel for
alle unge mødre, men enkelte familier har stadig opfattelsen af at det er en stor skam, at blive gravid
udenfor ægteskab
Den daglige leder gav os en god forklaring omkring centrets aktivitet og behov. Her er en situation, hvor
vi gerne vil hjælpe og mangler børnesenge-møbler, klapvogne etc.
CFR Sygehuset i Iasi har vi et godt samarbejde med og her har man bedt os skaffe alt til sygehuset, mest
fordi alle former for udstyr er ældre og mere eller mindre nedslidt. Vi læssede et Anæstesi apparat af og
sammen med nogle transportstole, skabte det stor glæde og taknemlighed.
Herefter gik turen til børneafdelingen på Clinica De Pneumologie Iasi, Et gammelt hospital, som man
nu vil renovere og etablere specielt gode forhold til de børn og unge med livstruende sygdomme, som
Tuberkulose, Aids med mere. Den aktuelle situation for nogle af børnene er, at de aldrig vil blive raske
og sandsynligvis kun leve i nogle få år. Desværre ”glemmer” de fleste forældre dette lille barns
eksistens, måske af frygt for at blive smittet, men opgaven for hospitalet, er nu at skaffe familiære
forhold, voksenkontakt, at lege og skabe udviklingsmuligheder.
Vi vil gøre vort bedste for at hjælpe i denne situation. De 25 senge vi bragte var meget velkomne, især
fordi madrasserne fulgte med. Vi takkede vor dygtige chauffør for et godt samarbejde, der hjalp os
virkelig meget og ønskede ham god rejse.
Alt i alt en vellykket tur, som vi, gennem besøg på vor vej tilbage, fulgte op på og vurderede hvad vi
videre kan gøre.
Dog var der et par ting vi endnu skulle have klaret. En vigtig ting var at forsøge at hjælpe en skolelærer,
der var blevet døv, hvilket betyder at han mister sit job og dermed muligheden for at eksistere. En
kontakt til vort lokale døvecenter i Aabenraa, skabte mulighed for at hjælpe denne lærer tilbage til sit
job, hvis alt lykkes for os. I samarbejde med en lokal høreklinik i Iasi og et lånt udstyr fra DK, lavede vi
nogle aftryk af lærerens øre for at skabe en optimal hørefunktion. Mere herom i næste rapport.
I min sommerferie, der naturligvis afvikledes i Rumænien, besøgte jeg en lille by i den sydlige del af
Iasi amt. Her var skolen nedbrændt i år 2000 og først nu har man taget initiativ til en genop-førelse af en
ny skole. Vi vil forsøge at hjælpe med skolemøbler og andet udstyr, idet skolen leveres tom, uden nogen
form for møblement etc. Vi havde et længere møde med byens borgmester og den ansvarlige arkitekt for
byggeriet. Vi forsøgte at ”motivere” til en hurtig opbygning af denne nye skole, mest fordi vejen ud til
byen, er så lang og i regnvejr / sne vil det være umuligt for os at komme derud. Vi håber at kunne levere
ultimo september, primo oktober dette år.
Turen hjem gennem Ungarn – Østrig og Tyskland var ikke uden problemer. Adskillige uheld, heraf to
meget alvorlige, kostede et par timers ventetid på motorvejen.
Med venlig hilsen
Arne Vindbjerg
Rumænien gruppen
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Vor samarbejdspartner i Umanitara ” Filantrop” i Cluj- Napoca, modtog tøj, mindre dele
hospitalsudstyr, møbler med mere.
Filantrop er opstået med formål at støtte og hjælpe fattige mennesker i speciel nød. Man har etableret en
lægeklinik, hvor man gratis, eller for meget små midler kan konsultere en gratis arbejdende læge.
Patienter som kan betale blot en smule, er med til at skabe den økonomi som skal til for at købe medicin
til andre. En seriøs og velfungerende organisation, som vi gerne hjælper
Umanitare ”Filantrop”, Cluj- Napoca,
Care and Assistance, Hirlau, Iasi County,
Centre of Pneumologie, children department, Iasi
Maternal Centre “Maternus”, Iasi
CFR – Hospital, Iasi
Den 85 m3 trailer ankom Onsdag d. 20 August om morgenen til vort lager. Vi var mødt talstærkt frem og
påbegyndte læsningen af det indsamlede udstyr. De mange hospitalssenge gav sved på panden, men
hurtigt var 25 senge med madrasser stablet forsvarligt i lastrummet. Pakker med sengelinned og andre
fornødenheder, stuvedes ind i mellemrummene mellem sengene og de indsamlede møbler til
patienternes opholdsstuer fulgte nu efter. Planlægningen tro, læssede vi naturligvis sidste modtagers
udstyr først og fortsatte så bagud i lastrummet med resterende udstyr omfattende patient- transportstole
og udstyr til operationsstuen, tæpper og andre småting.
Til mor og barn Centret ”Maternus” var der tøj til de unge mødre (13 –18 år)og nogle børnemøbler.
Centret er flyttet til nye lokaler, hvor man nu kan håndtere 15 gravide / unge førstegangsfødene mødre,
som udover at kunne gennemføre en kontrolleret fødsel, også modtager undervisning / information
omkring det at have et barn, passe og pleje, samt gennem en permanent kontakt, at udvikle barnets
sanser mm. Man forsøger i samarbejde med kommunen, at skaffe de små familier en lejlighed og følger
meget kontant mor og barn det første halve år. Vi forsøger at hjælpe med tøj og udstyr til de unge
mødre, hvis forældre har afbrudt al kontakt på grund af den uheldige situation pigen er kommet i.
På “Centre of Care and Assistance”. (tidligere Camin Hospital House) i Hirlau, én af de mange
multihandicap institutioner, hvorfra der i Dansk Fjernsyn blev vist billeder en gang i 1991. Vi startede i
1998, hvor vi bogstaveligt pumpede tøj, fødevarer senge og møbler ind, samtidigt med nogle
ergonomiske værktøjer. Gennem samtaler med centrets ledelse og byens borgmester, lykkedes det os at
etablere en form for samarbejde, hvor vi, i samarbejde med ledelsen, lovede at supportere med hvad vi
kunne, men vort krav var, at den nødvendige økonomi til mad skulle være til stede. Dette samarbejde
lykkedes delvist, men resultatet er klart synligt i dag, hvor vi sammen med en fransk organisation
efterhånden har opnået tålelige forhold på stedet.
Det extremt dårlige og misligeholdte køkken, der pludselig blev lukket på grund af konstateret
Tuberkulose smitte, blev årsag til en ansøgning til Tips og Lotto, hvor vi bad om support til fornyelse af
udstyret. Samtidig aftalte vi med institutionens ledelse, at den skulle sørge for en renovering af
lokalerne i køkkenet, samt at installere naturgas, i stedet for El, hvilket vil blive for dyrt. Mange ”slag ”
er slået i denne sammenhæng, men det at vi kunne bringe nyt / istandsat dansk kvalitetsudstyr, har
bevirket, at køkkenet nu efter denne transport, vil fremtræde som et dansk hotelkøkken. Vi er
taknemlige for MSS’s tillid og store hjælp, samt tips og Lotto’s forståelse og støtte til vort arbejde.
Uden denne hjælp, kunne vi intet gøre.
Denne gang fragtede vi en industri opvasker, et kæmpekøleskab, et industri emfang, komfur, kipsteger,
kartoffelskræller og mange andre køkkenting, til en værdi af kr 125.000,- alle gode danske produkter,
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hvor vi kan hjælpe med reservedele og service. Der var også tøj og fodtøj til beboerne, som glade hjalp
med aflæsningen.
Vor samarbejdspartner i Umanitara ” Filantrop” i Cluj- Napoca, modtog tøj, mindre dele
hospitalsudstyr, møbler med mere.
Filantrop er opstået med formål at støtte og hjælpe fattige mennesker i speciel nød. Man har etableret en
lægeklinik, hvor man gratis, eller for meget små midler kan konsultere en gratis arbejdende læge.
Patienter som kan betale blot en smule, er med til at skabe den økonomi som skal til for at købe medicin
til andre. En seriøs og velfungerende organisation, som vi gerne hjælper.
Da lastbilen var tømt tirsdag d 26 August sidst på dagen, gik chaufføren til køjs og vi fortsatte til vort
kvarter, hvor et bad gjorde godt. Vi forsøger at gennemføre vore transporter så koncentreret som muligt,
i et håb om at holde omkostningerne nede. Det kræver en meget snæver planlægning uden forsinkelser
og med et umanerligt højt arbejdspres. Vi er altid på aflæsningsstedet og sørger for at alt er som aftalt og
at aflæsningen gennemføres forsvarligt, samt at modtageren får det aftalte.
Herefter gennemfører vi, i samarbejde med vore modtagere, en evaluering af det modtagne, samt
vurderer hvad der mere kan gøres.
Denne arbejdsform giver os først og fremmest en meget god kontakt med vore modtagere. Vi lærer også
at forstå lokalsituationen / problemerne og nødvendigheden af de forskellige ønsker. Ofte kan vi med
vor baggrund, foreslå noget andet, hvilket resulterer i gensidig respekt og fælles ansvar for det videre
forløb.
Det at være på stedet under aflæsningen, alternativt, at komme umiddelbar efter, er endnu meget
nødvendigt i dette land, hvor korruptionen er stor og næsten synes accepteret. Vigtigst er den nære
samarbejdskontakt, hvor alle forhold belyses før beslutninger tages, det mærker vi klart.
Den næste transport er planlagt, vi har vurderet hvilket indhold og hvor meget der skal leveres. Et møde
med byen Serbesti’s borgmester og den ansvarlige konsulent for den nye skoles opførelse, som
afløsning for den gamle, som nedbrændte i år 2000, resulterede i en aftale om jævnligt at informere os
om byggeriet. Vi forsøger at hjælpe med skolemøbler og skoleudstyr, mest fordi Serbesti’s økonomi kun
rækker til bygningen. Der er ingen bevilling til inventar af nogen art.
Derfor vil dette blive en del af transporten i september / Oktober.
Vi takker for MSS’s store velvilje og støtte til den aktivitet vi gennemfører. Vi ved at vor hjælp er
minimal i forhold til hvad store organisationer kan gennemføre, men ud over den ”materielle” hjælp
Vi yder, oplever vi også en begyndende mentalitetsændring blandt de involverede beboere.
Med en stor tak til MSS, samt med håb om et fortsættende godt samarbejde, fortsætter vi vort arbejde.
Med venlig hilsen
Arne Vindbjerg
Østeuropæisk Børnehjælp
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