
Støt fordrevne familier, 
� før�de�tvinges�på�livsfarlig�flugt

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær for Mission Øst

Mission Øst hjælper flygtninge i nær- 
områderne, før de begiver sig ud på 
en desperat flugt, der for mange ender 
med døden.
Vi befinder os i den største flygtninge-
katastrofe siden Anden Verdenskrig. 
Hundredtusindvis af mennesker begiver 
sig ud på en livsfarlig flugt, hvor mange 
risikerer at drukne i Middelhavet. Mission 
Øst ønsker at hjælpe dem inden. Ikke for 
at holde dem ude af Europa, men fordi de 
har behov for hjælp.

Ubærlige�traumer
Vi har hjulpet flere end 35.000 fordrevne 
i Nordirak med bl.a. mad, tøj og husly. 
Men de lever med ubærlige traumer, og 
mange må begrave deres myrdede slægt-
ninge. Det eneste, de ønsker, er en normal 
tilværelse for sig selv og deres børn.

Tilbage til livet
Mission Øst har oprettet tre centre i 
Nordirak, hvor kvinder kan tale om deres 
oplevelser i trygge rammer, og børn kan 

lege og gå i skole. Ved 
at få bearbejdet deres 
chok kan børnene vende 
tilbage til det liv, ethvert 
barn bør have.

Klippes inden betaling

Ja, jeg vil gerne give en gave til  
hjælpearbejdet i Nordkorea

Skt. Lukas Vej 13 · 2900  HellerupSkt. Lukas Vej 13 · 2900  Hellerup

773 1566 773 1566

KVITTERING
Check og lignende accepteres under forbehold af, at Dan-
ske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et 
posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, 
der er bevis for, hvilket beløb De har betalt.

4030S(10-13)DB 534-27884 

Vinterens kulde nærmer sig Afghanistan. 
For rigtig mange skolebørn betyder det temperaturer på helt ned til minus ti 
grader – en daglig pinsel og risikoen for at blive alvorligt syg. De er nemlig 
nødt til at sidde på et iskoldt stengulv i flere timer, mens de bliver undervist. 
Skolerne har ikke råd til borde, bænke og de mest elementære sanitære forhold, 
og det går ud over både børnenes helbred og undervisningen i et land, hvor 
cirka 70 procent af befolkningen i forvejen hverken kan læse eller skrive.

Masoud Mir Alam går i skole i det nordøstlige Afghanistan. Han husker tydeligt 
sidste vinter:
”Vi sad alle sammen på det kolde gulv i klasseværelset og rystede. Vores ben 
blev helt følelsesløse.”

Masoud er heldig. Han går på én af de fem skoler, som netop er blevet forsynet 
med borde og bænke gennem Mission Øst. For under 60 kroner pr. elev har 
tusindvis af børn fået glæden ved at lære tilbage.
De kan nu koncentrere sig i timerne, og deres uddannelse giver dem en bedre 
chance for at komme ud af fattigdommen. 
Desværre er ikke alle skolebørn lige så heldige som Masoud.

Du kan være med til at bringe varme til Afghanistan. 
Hjælp os at hjælpe de mindste og svageste ind i en bedre fremtid.
Det er så lidt, der skal til!

Giro: 102 43327
www.miseast.dk

”Mine forældre sendte mig i skole for at lære noget. 
Men når jeg sad på gulvet om vinteren, rystede jeg 
af kulde og kunne slet ikke koncentrere mig om at 
lytte til vores lærer. Når jeg kom hjem, begyndte 
jeg tit at hoste, og nogle gange havde jeg hovedpine 
og feber.” 

Jan Ara er én af de heldige piger, der får lov at gå i 
skole. Hun er også én af de heldige elever, der ikke 
behøver at frygte endnu en vinter på det iskolde 
gulv i klasselokalet. Hendes skole har fået borde 
og bænke gennem Mission Øst. 
Men der er stadig mange børn, der er tvunget til 
at risikere deres helbred eller give afkald på en 
sjælden mulighed for at få en uddannelse. Og alt, 
der skal til for at forhindre det, er et bord og en 
stol.

Jan Ara før hendes klasse fik møbler.
Foto: Mission Øst

Foto: Mission Øst
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GIROINDBETALING
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 4030S 2005-09 BG 209-024497

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG 
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et 
posthus med terminal, er det kun posthusets kvittering-
stryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.

. . , . . ,
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Postnr./By

102 43327 102 43327

+01< +10243327<

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

Ja, jeg vil gerne give en gave
    til hjælpearbejdet i Armenien
    hvor behovet er størst

Hjælp afghanerne til en fremtid

Til alle læsere af 
Kristeligt Dagblad
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Hvis du benytter netbank, skriv venligst “MØMAJ09” i meddelelse til modtager
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Jeg vil gerne hjælpe de fordrevne i Irak

4030S (09-15) PNS 534-28356

Skt. Lukas Vej 13 · 2900  HellerupSkt. Lukas Vej 13 · 2900  Hellerup

773 1566 773 1566

KVITTERING
Check og lignende accepteres under forbehold af, at Dan-
ske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et 
posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, 
der er bevis for, hvilket beløb De har betalt.

4030S(10-13)DB 534-27884 

Vinterens kulde nærmer sig Afghanistan. 
For rigtig mange skolebørn betyder det temperaturer på helt ned til minus ti 
grader – en daglig pinsel og risikoen for at blive alvorligt syg. De er nemlig 
nødt til at sidde på et iskoldt stengulv i flere timer, mens de bliver undervist. 
Skolerne har ikke råd til borde, bænke og de mest elementære sanitære forhold, 
og det går ud over både børnenes helbred og undervisningen i et land, hvor 
cirka 70 procent af befolkningen i forvejen hverken kan læse eller skrive.

Masoud Mir Alam går i skole i det nordøstlige Afghanistan. Han husker tydeligt 
sidste vinter:
”Vi sad alle sammen på det kolde gulv i klasseværelset og rystede. Vores ben 
blev helt følelsesløse.”

Masoud er heldig. Han går på én af de fem skoler, som netop er blevet forsynet 
med borde og bænke gennem Mission Øst. For under 60 kroner pr. elev har 
tusindvis af børn fået glæden ved at lære tilbage.
De kan nu koncentrere sig i timerne, og deres uddannelse giver dem en bedre 
chance for at komme ud af fattigdommen. 
Desværre er ikke alle skolebørn lige så heldige som Masoud.

Du kan være med til at bringe varme til Afghanistan. 
Hjælp os at hjælpe de mindste og svageste ind i en bedre fremtid.
Det er så lidt, der skal til!

Giro: 102 43327
www.miseast.dk

”Mine forældre sendte mig i skole for at lære noget. 
Men når jeg sad på gulvet om vinteren, rystede jeg 
af kulde og kunne slet ikke koncentrere mig om at 
lytte til vores lærer. Når jeg kom hjem, begyndte 
jeg tit at hoste, og nogle gange havde jeg hovedpine 
og feber.” 

Jan Ara er én af de heldige piger, der får lov at gå i 
skole. Hun er også én af de heldige elever, der ikke 
behøver at frygte endnu en vinter på det iskolde 
gulv i klasselokalet. Hendes skole har fået borde 
og bænke gennem Mission Øst. 
Men der er stadig mange børn, der er tvunget til 
at risikere deres helbred eller give afkald på en 
sjælden mulighed for at få en uddannelse. Og alt, 
der skal til for at forhindre det, er et bord og en 
stol.

Jan Ara før hendes klasse fik møbler.
Foto: Mission Øst
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Klippes inden betaling

Ja, jeg vil gerne give en gave til  
hjælpearbejdet i Nordkorea

Skt. Lukas Vej 13 · 2900  HellerupSkt. Lukas Vej 13 · 2900  Hellerup

773 1566 773 1566

KVITTERING
Check og lignende accepteres under forbehold af, at Dan-
ske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et 
posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, 
der er bevis for, hvilket beløb De har betalt.

4030S(10-13)DB 534-27884 

Vinterens kulde nærmer sig Afghanistan. 
For rigtig mange skolebørn betyder det temperaturer på helt ned til minus ti 
grader – en daglig pinsel og risikoen for at blive alvorligt syg. De er nemlig 
nødt til at sidde på et iskoldt stengulv i flere timer, mens de bliver undervist. 
Skolerne har ikke råd til borde, bænke og de mest elementære sanitære forhold, 
og det går ud over både børnenes helbred og undervisningen i et land, hvor 
cirka 70 procent af befolkningen i forvejen hverken kan læse eller skrive.

Masoud Mir Alam går i skole i det nordøstlige Afghanistan. Han husker tydeligt 
sidste vinter:
”Vi sad alle sammen på det kolde gulv i klasseværelset og rystede. Vores ben 
blev helt følelsesløse.”

Masoud er heldig. Han går på én af de fem skoler, som netop er blevet forsynet 
med borde og bænke gennem Mission Øst. For under 60 kroner pr. elev har 
tusindvis af børn fået glæden ved at lære tilbage.
De kan nu koncentrere sig i timerne, og deres uddannelse giver dem en bedre 
chance for at komme ud af fattigdommen. 
Desværre er ikke alle skolebørn lige så heldige som Masoud.

Du kan være med til at bringe varme til Afghanistan. 
Hjælp os at hjælpe de mindste og svageste ind i en bedre fremtid.
Det er så lidt, der skal til!

Giro: 102 43327
www.miseast.dk

”Mine forældre sendte mig i skole for at lære noget. 
Men når jeg sad på gulvet om vinteren, rystede jeg 
af kulde og kunne slet ikke koncentrere mig om at 
lytte til vores lærer. Når jeg kom hjem, begyndte 
jeg tit at hoste, og nogle gange havde jeg hovedpine 
og feber.” 

Jan Ara er én af de heldige piger, der får lov at gå i 
skole. Hun er også én af de heldige elever, der ikke 
behøver at frygte endnu en vinter på det iskolde 
gulv i klasselokalet. Hendes skole har fået borde 
og bænke gennem Mission Øst. 
Men der er stadig mange børn, der er tvunget til 
at risikere deres helbred eller give afkald på en 
sjælden mulighed for at få en uddannelse. Og alt, 
der skal til for at forhindre det, er et bord og en 
stol.

Jan Ara før hendes klasse fik møbler.
Foto: Mission Øst
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Vinterens kulde nærmer sig Afghanistan. 
For rigtig mange skolebørn betyder det temperaturer på helt ned til minus ti 
grader – en daglig pinsel og risikoen for at blive alvorligt syg. De er nemlig 
nødt til at sidde på et iskoldt stengulv i flere timer, mens de bliver undervist. 
Skolerne har ikke råd til borde, bænke og de mest elementære sanitære forhold, 
og det går ud over både børnenes helbred og undervisningen i et land, hvor 
cirka 70 procent af befolkningen i forvejen hverken kan læse eller skrive.

Masoud Mir Alam går i skole i det nordøstlige Afghanistan. Han husker tydeligt 
sidste vinter:
”Vi sad alle sammen på det kolde gulv i klasseværelset og rystede. Vores ben 
blev helt følelsesløse.”

Masoud er heldig. Han går på én af de fem skoler, som netop er blevet forsynet 
med borde og bænke gennem Mission Øst. For under 60 kroner pr. elev har 
tusindvis af børn fået glæden ved at lære tilbage.
De kan nu koncentrere sig i timerne, og deres uddannelse giver dem en bedre 
chance for at komme ud af fattigdommen. 
Desværre er ikke alle skolebørn lige så heldige som Masoud.

Du kan være med til at bringe varme til Afghanistan. 
Hjælp os at hjælpe de mindste og svageste ind i en bedre fremtid.
Det er så lidt, der skal til!

Giro: 102 43327
www.miseast.dk

”Mine forældre sendte mig i skole for at lære noget. 
Men når jeg sad på gulvet om vinteren, rystede jeg 
af kulde og kunne slet ikke koncentrere mig om at 
lytte til vores lærer. Når jeg kom hjem, begyndte 
jeg tit at hoste, og nogle gange havde jeg hovedpine 
og feber.” 

Jan Ara er én af de heldige piger, der får lov at gå i 
skole. Hun er også én af de heldige elever, der ikke 
behøver at frygte endnu en vinter på det iskolde 
gulv i klasselokalet. Hendes skole har fået borde 
og bænke gennem Mission Øst. 
Men der er stadig mange børn, der er tvunget til 
at risikere deres helbred eller give afkald på en 
sjælden mulighed for at få en uddannelse. Og alt, 
der skal til for at forhindre det, er et bord og en 
stol.

Jan Ara før hendes klasse fik møbler.
Foto: Mission Øst
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Mission Øst er en dansk organisation, der yder akut nødhjælp og langsigtet 
udviklingsstøtte i Østeuropa og Asien. Vi baserer vores arbejde på kristne værdier 
og hjælper mennesker i nød uanset race, religion og politisk ståsted.

Mission Øst gennemfører projekter direkte eller i samarbejde med lokale partnere 
i Afghanistan, Armenien, Burma, Irak, Nepal, Nordkorea, Rumænien, Syrien og 
Tadsjikistan.

Læs mere på www.miseast.org
facebook.com/missionoest

Tre nyoprettede centre 
“Vi glemmer, hvad der skete i Sinjar, når vi kommer til 
centret. Vi føler os glade, og vi tænker ikke på vores 
elendige situation.”

Sådan siger et barn på et af Mission Østs tre nyoprettede 
centre i Nordirak. Her får fordrevne kvinder og børn støtte 
til at bearbejde deres chok og hjælp til at genoptage en 
almindelig hverdag. 

Opsøger�og�hjælper�familier
Da tusindvis af mennesker blev drevet på flugt af 
Islamisk Stat sidste år, stod mange af dem uden tøj 
og tag over hovedet i den kolde vinter. Mission Øst 
opsøgte de frysende familier og gav dem vintertøj 
og materialer til husly. Nu hjælper Mission Øst  dem 
til at vende hjem.  

Genhusning�i�stabilt�område
Mange af de fordrevne i dagens Irak er flygtet til Dahuk-området i Nordirak. 
Men tidligere var det netop Dahuk, man flygtede fra. I 2003 begyndte 
familierne at vende tilbage, og Mission Øst hjalp dem med genopbygningen. 
I dag er området stabilt.

Hjælp Iraks fordrevne

SMS ME100 

 til 1245
Koster 100 kr. + alm. sms-takst.

Mission Øst, Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup, tlf. 3961 2048

�Børn�kæmper�for�at�overleve 
...�med�håbet�om�at�vende�hjem

 Børn kæmper for at overleve 
... med håbet om at vende hjem

Mission Øst er en dansk organisation, der yder akut nødhjælp og langsigtet 
udviklingsstøtte i Østeuropa og Asien. Vi baserer vores arbejde på kristne værdier 
og hjælper mennesker i nød uanset race, religion og politisk ståsted.

Mission Øst gennemfører projekter direkte eller i samarbejde med lokale partnere 
i Afghanistan, Armenien, Burma, Irak, Nepal, Nordkorea, Rumænien, Syrien og 
Tadsjikistan.

Læs mere på www.miseast.org
facebook.com/missionoest

Hjælp Iraks fordrevne

SMS ME100 

 til 1245
Koster 100 kr. + alm. sms-takst.

Mission Øst, Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup, tlf. 3961 2048


