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Jeg vågnede for nylig i 
Tadsjikistan med feber 
efter en maveforgiftning og 
vidste, at det ville blive en 
lang dag. Jeg var nemlig fast 
besluttet på at gennemføre 
mit besøg i den isolerede 
Zerafshan-dal, hvor den 
værste katastrofe i 80 år 
netop er indtruffet.

Tadsjikistan er en såkaldt 
”skrøbelig” stat, hvor de 
offentlige myndigheder slet 
ikke når ud til alle det bjerg-
rige lands mange afkroge, 

Den værste katastrofe i 80 år

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

Jeg har aldrig set 
noget lignende: 
Sammenstyrtede 
huse fyldt med 
mudder, væltede 
køretøjer og øde-
lagte vandsystemer.

Vandforsyningen 
til dalen er ødelagt, 
og beboerne må 
hente vand til blandt 
andet madlavning fra 
beskidte vandløb og 
åbne kanaler.  
Foto: Kim Hartzner

renser det vand, de er nødt 
til at samle fra vandløb og 
åbne kanaler. Men der venter 
os et kæmpe 
arbejde med 
at genetablere 
det tabte og 
ødelagte.

Nabolandene 
Afghanistan 
og Pakistan 
fylder 
meget i medierne lige nu – 
Tadsjikistan næsten intet. 
Og derfor har vi tøvet med at 
sætte alt ind på en indsam-
ling til dette det fattigste land 
i Centralasien. Men Mission 
Østs opgave er at hjælpe 
mennesker i nød – uanset, 
hvor svært det er at fortælle 
deres historie. Lad os i denne 
julehøjtid stå sammen om 
at række ud til endnu flere i 
nød i Øst! 

De bedste ønsker og tak til 
jer alle for trofast støtte i 
2010.

og hvor kvinder, børn og 
gamle derfor er overladt til 
hjælp fra organisationer som 
Mission Øst.

I en fjern bjergegn har 
Mission Øst været med 
til at nedbringe antallet af 
børn, der dør af vandbårne 
sygdomme. I næsten to år 
har vi hjulpet befolkningen 
med rent drikkevand og 
alternativ energi i stedet for, 
at hver familie skal bruge op 
mod 12 timer om ugen på at 
hente brænde.

Men for nylig skete kata-
strofen. En af de landsbyer, 
Mission Øst hjælper, blev 
ramt af det værste mud-
derskred i 80 år. Jeg har 
aldrig set noget lignende: 
Sammenstyrtede huse fyldt 
med mudder, væltede 
køretøjer og ødelagte vand-
systemer. Mission Øst var på 
pletten straks efter katastro-
fen og har nu ryddet bjerg-
vejen til de mange beboere 
og givet dem tabletter, der 
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Der er et endnu uudnyttet stort potentiale for biavl i 
Afghanistans nordlige provinser, med masser af vegetation 
og en efterspørgsel, der sætter prisen på honning på cirka 
samme niveau, som et kilo koster herhjemme.
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”Honningen har 
givet mig et nyt håb”
”Du må spørge om hvad som 
helst, og jeg vil svare,” siger 
Shamea til mig, da vi sidder 
bag lervæggene i hendes 
hjem i Afghanistan.

“Du er fra Mission Øst, og 
Mission Øst har gjort en 
stor forskel i vores liv,” siger 
Shamea, der for to år siden 
fik to bistader og undervis-
ning i biavl. ”Så du må spørge 
om hvad som helst!" 
Det gør jeg så. Så meget, at 
min tolk, Ferozan, bliver 
flov og har svært ved at få 

ordene over sine læber, da 
hun skal oversætte dem til 
dari. Hendes blik tigger mig 
om at spørge om noget mere 
behageligt. Men et afghansk 
kvindeliv uden næsten 
ubærlig smerte er kun facade. 
Det findes ikke. Og Shamea 
svarer på alt. Præcis som hun 
har sagt, hun ville.

Vovede sig ud i sneen
Shamea sidder på de tynde 
røde gulvmåtter med et syv 
måneder gammelt foster 
inde i maven og fortæller om 

den rædselsfulde oplevelse, 
da hun fødte sit første barn. 
Datteren kom til verden der-
hjemme. Hendes mand var i 
udlandet for at arbejde, og en 
gammel kvinde fra landsbyen 
hjalp hende ved selve fødslen. 
Nogle dage efter begyndte 
Shamea at bløde kraftigt fra 
underlivet. Hun var alene og 
iførte sig derfor sine uldne 
strømper og sine plasticsko, 
hun tog den kun få dage 
gamle datter på armen og 
vovede sig ud i sneen for at 
søge lægehjælp.

Tekst og fotos: Tania Maria 
Lüders Rusbjerg, journalist 
i Mission Øst

Afghanistan har en af 
verdens højeste rater 
af børnedødelighed: 
Hvert fjerde barn dør, 
inden det fylder fem 
år. Med enkel hjælp 
som to bistader og 
undervisning i biavl 
har 600 familier indtil 
videre fået mulighed 
for at tjene til mad, 
medicin og andre 
livsnødvendigheder.
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De voldsomme smerter 
i underliv og ryg tvang 
Shamea til at holde pause 
under et træ, selvom vinter-
kulden bed i både hende og 
i barnet. Ingen af de få biler 
på grusvejen standsede, 
selvom hun strakte armen 
ud. Efter tre timer alene 
til fods nåede hun endelig 
klinikken.

Hun bliver jo ked af det
Shamea overlevede de 
kraftige blødninger og har 
i dag tre børn plus det, der 
er på vej. Men otte år efter 

Honning sælges til samme pris som i Danmark

”Jeg glemmer helt at tænke på 
problemerne,” siger Mahsooma, 
der i dag har råd til at give sine to 
børn mad, når hun sælger hon-
ningen fra staderne.

To bistader og undervis-
ning i biavl – mere skal der 
ikke til, for at en familie i 
Afghanistan kan klare sig 

selv på lang sigt. Materialer 
og løn til underviseren 
koster kun en fjerdedel af, 
hvad det koster i Danmark, 

men honningen kan alli-
gevel sælges til den samme 
pris som herhjemme. Det 
har indtil videre givet cirka 
600 familier råd til mad, 
tøj, medicin, sæbe, skole-
bøger med mere. Og der er 
plads til mange flere nye 
biavlere i området, der er 
rig på en endnu uudnyttet 
vegetation. Se på bagsiden 
af bladet, hvordan du kan 
hjælpe.
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Se filmene
Klik ind på  
www.miseast.dk/biavl og se 
de korte film om Shamea, 
Mahsooma og de andre 
biavlere i Afghanistan. Her 
får du også historien om 
biavls-projektet i billeder 
lige fra de første stade-
uddelinger på æselryg til 
salget af honningen på det 
lokale marked.

ramte ulykken hendes ældste 
datter, Zarena.
”Nærmest fra den ene dag 
til den anden mistede hun 
bevægelsen i sin venstre 
arm fra skulderen og ned,” 
fortæller Shamea. Tolken 
Ferozan oversætter og hvisker 
bagefter: ”Polio...” til mig. 
Shamea fortæller på dari, 
hvordan hendes datter er 
ulykkelig over, at hun ikke 
kan hjælpe til med bierne, 
og at der i det hele taget er 
mange ting, hun gerne vil 
men ikke kan gøre på grund 
af sin arm.

”Please,” siger tolken Ferozan 
til mig, da jeg spørger mere 

og mere ind til, hvordan det 
er at opleve sit barn på den 
måde. ”Hun bliver jo bare 
ked af det,” klager hun. 
Men Shamea svarer tappert 
på alt. Præcis som hun har 

Kort efter midnat skete det, 
der bare ikke måtte ske. 
Jeg vågnede i gæstehuset i 
Afghanistan med en besyn-
derlig uro i kroppen, der 
ikke længe efter blev til 
en velkendt og ubehagelig 
følelse i svælg og mund. De 
følgende seks timer gik med 
skiftevis at kaste op, ryste 
af kulde, sparke dynen væk 
af varme og derefter døse 
hen – blot for at vågne efter 
en halv time og gennemgå 
samme rutine. Igen. Og 
igen. Ved siden af natbordet 
stod min taske klar med 

pen, blok og kamera. Men 
da solen stod op, måtte jeg 
kapitulere og sende en sms 
til min afghanske kollega, 
der havde arrangeret et 
besøg i en landsby med en 
ny Mission Øst-vandpumpe: 
”Jeg har det ikke godt. Jeg 
bliver her.” Midt i det hele 
gik det op for mig, hvor 
sølle, svag og sindssygt 
heldig, jeg var. Jeg havde 
hørt historier om landsbyer, 
som den jeg skulle have 
besøgt, hvor feber og diarré 
før var hverdagskost, og 
hvor urent vand (muligvis 

som det, min salat var 
blevet skyllet i aftenen før) 
var eneste mulighed. Men 
derude er der ikke noget, 
der hedder en sygedag. Vil 
man spise og have noget at 
give til sine børn, må man 
arbejde. Feber eller ej. 

Den nat oplevede jeg 
vigtigheden af rent vand, 
på en måde der gav mig 
større forståelse for de, der 
mangler det, end synet at en 
ny vandpumpe ville kunne.

Den dag, jeg lærte mere ved at blive hjemme i sengen
Af Tania Maria Lüders Rusbjerg, journalist i Mission Øst

Shamea og hendes 
mand har tidligere 

forsøgt sig med biavl 
på egen hånd. Men de 
mistede alle bierne og 

havde ingen anelse 
om, hvad der skulle til 
for at lykkes. Derfor er 
undervisning en vigtig 

komponent i Mission 
Østs projekt. 
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En ny kortfilm fortæller, hvordan 
to liv kan vikles sammen på trods 
af flere tusinde kilometers afstand. 
Se filmen om Gul Andam, der hol-
der høns i Afghanistan, og Mission 
Østs journalist i Danmark på 
www.miseast.dk/hons. 

Filmen varer cirka 5 minutter 
og er foreløbigt sidste afsnit i 
serien om kvinderne og hønsene i 

Afghanistan. På hjemmesiden finder 
du også de tidligere artikler i serien.

Sidste afsnit om hønsene i Afghanistan

sagt, hun ville. For to år siden 
modtog hun to bistader fra 

Mission Øst og 
har på ganske 
kort tid skabt 
et nyt liv for 
sig selv og sin 
familie. Med de 
penge, hun tjener 
på honningen, 

har hun nu råd til de fleste 
nødvendige ting som mad, 
tøj, medicin, børnenes 
skolematerialer og transport 
til hospitalet. 

Shamea rækker os hver 
en vandmelon som tak for 
hjælpen, inden vi forlader 
huset. Men det er i virkelig-

heden hendes historie, der er 
den bedste gave:

”Honningen har givet mig 
endnu et håb. Jeg vil gerne 
tage min datter med til en 
bedre læge. Jeg sparer op 
og håber, at bierne en dag 
vil give mig råd,” siger hun 
forventningsfuldt.

Tolken bliver flov og har svært 
ved at få ordene over sine læber, 
da hun skal oversætte dem til 
dari. Hendes blik tigger mig om at 
spørge om noget mere behageligt.

Mændene får hurtigt 
interesse for deres 
hustruers bistader 
og hjælper gerne til 
med at passe dem.
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Sidste afsnit om hønsene i Afghanistan

70-årige Inge Christensen har 
interesseret sig for Armenien 
i fem årtier. For nylig fik hun 
endelig chancen for selv at 
tage dertil, da hun og hendes 
mand var med på læserrejse:

”Da jeg var 20 år, lånte jeg 
en bog af min moster: ”Pigen 
fra Danmark”. Den handlede 
om en fantastisk kvinde med 
et stort personligt mod og 
engagement, og den gjorde 
et stort indtryk på mig,” 

fortæller Inge Christensen 
fra Kalundborg. Bogen lagde 
kimen til hendes nu 50-årige 
interesse for Armenien, hvor 
den omtalte kvinde med det 
store mod – Karen Jeppe – 
reddede adskillige menneske-
liv i starten af 1900-tallet.

I dette efterår, efter fem årtier 
med læsestof og mundtlige 
fortællinger fra den nu 
tidligere sovjetrepublik, fik 
Inge Christensen endelig 
muligheden for at besøge 
landet selv. Sammen med 19 
andre danskere rejste hun og 
hendes mand, Valdemar, med 
Mission Øst til Armenien i en 
uge.
”Det var en stor oplevelse,” 
siger hun. ”Så mange indtryk. 
Kulturen. De gamle kirker. 
Og så at opleve arbejdet for 
børn med handicap.”

Glæde og  
optimisme på russisk
På et af de lægecentre, Mission 
Øst har været med til at 
opføre, fik Inge Christensen 
brug for sit russisk.
”Jeg faldt i snak med nogle af 
mødrene og bedstemødrene, 
der var mødt op med deres 
handicappede børn. Jeg blev 
virkelig forbavset over at høre, 
hvor vanskelig en hverdag de 
har. Men samtidig var det så 
opmuntrende, da de fortalte, 
hvordan børnene nu har fået 
en chance, og hvordan de er 

blevet overbevist om, at deres 
børn har en fremtid. Og så 
var de så forbavsede over, at 
de ikke skulle betale noget 
for hjælpen. Jeg blev glad, 
da jeg talte med dem, og jeg 
følte en optimisme: Der er 
håb forude,” fortæller Inge 
Christensen, der er pensione-
ret farmaceut.

”På lægecentret så jeg en 
masse børn, der var glade 
for deres fremskridt. En pige 
var lam i begge ben, men 
hver gang, hun havde taget 
et skridt med sit gangstativ, 
så smiiiiilede hun. Man 
kommer meget tæt på og 
virkelig i kontakt med dem, 

Inge rejste med  
Mission Øst til Armenien
Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

”Turen til Armenien har givet mig lyst til at se mere af Mission 
Øst arbejde,” siger Inge Christensen – der dog tøver en 
smule, hvis hun bliver tilbudt en læserrejse til Afghanistan. 
Her er hun fotograferet foran Folkedrabsmuséet i Armeniens 
hovedstad. Privatfoto. 

Vil du med til 
Armenien i 2011?

Mission Øst gentager 
successen og arrangerer 
for tredje år i træk en tur 
til Armenien med tidligere 
generalsekretær René 
Hartzner som rejseleder. 
Vi skal opleve landets rige 
kultur og besøge nogle af 
de lægecentre og skoler, 
hvor Mission Øst arbejder 
med børn med handicap.
Der to ture at vælge mel-
lem: 2.-10. september eller 
9.-17. september. Kontakt 
Unitas Rejser på  
tlf. 87 231 240 for tilmelding 
og flere informationer.
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man hjælper. Det er dejligt 
at se, at pengene bliver brugt 
godt,” siger Inge Christensen, 
der sammen med de andre 
rejsende også besøgte en 
kostskole for børn med 
handicap.

”Jeg kom med et indtryk, som 
jeg havde fået ved at læse om 
arbejdet i Mission Østs blade. 
Men jeg var ikke klar over, at 
det var så omfattende: At det 
dækker så meget, lige fra for 
eksempel diagnose af børnene 
til den rigtige lægehjælp. Jeg 
havde ikke ventet, at det var 
så professionelt.”

Nogle ting bliver ikke glemt
I løbet af ugen besøgte 
holdet folkedrabsmuséet i 
hovedstaden Yerevan. Her 
er danske Karen Jeppe, 
som Inge Christensen læste 
om og blev betaget af som 

20-årig, foreviget på grund af 
sin indsats for armenierne i 
starten af 1900-tallet.
”Det gjorde mig lidt stolt af at 
være dansker. Tænk, at de sta-
dig kender hende i Armenien 

og ved, hvad hun har gjort. 
Det gjorde indtryk,” siger Inge 
Christensen. ”Det viser, at det 
kan nytte at gøre en indsats. 
Nogle ting bliver ikke glemt 
lige med det samme.”

Hvem er denne danske 
Karen Jeppe, som armenier-
ne stadig kalder ”Armeniens 

Moder”, og som 
i dag mindes på 
Folkedrabsmuséet 
i hovedstaden 
Yerevan? Karen 
Jeppe blev født 
i 1876, og som 
27-årig rejste hun 
til den tyrkiske 
by Urfa for at 
arbejde på et hjem 
for forældreløse 
armenske børn. 
Da 1. verdenskrig 

brød ud, besluttede tyrkerne, 
at armenierne skulle udryd-
des, blandt andet af frygt 
for at de ville alliere sig med 
russerne. I 1915 kørte det 
første deportationstog med 
armeniere igennem Urfa. 
Karen Jeppe skaffede brød 
og tog sig af de syge, når 
togene stoppede for at holde 
pause. Hun skjulte flygtninge 
i et skur og i sin kælder og 
reddede på den måde 
adskillige fra døden. Flere 
end en million armeniere 
mistede livet fra 1915-1918 
som følge af massakrer og 

dødsmarcher. Efter krigen fik 
Karen Jeppe i 1921 arbejde 
hos Folkeforbundet (datidens 
FN), hvor hun sled for at 
få frigivet de titusinder af 
armenske kvinder, der under 
folkedrabet var blevet tvunget 
til giftermål med tyrkiske 
og arabiske mænd, og som 
nu levede med deres børn i 
haremmer.

Kort efter, at Karen Jeppe var 
fyldt 59 år, i 1935, døde hun 
af malaria.

Kilder: DIIS, Holocaust og folkedrab, Dansk 
Kvindebiografisk Leksikon

”Når man først bliver præsenteret for problemet i Armenien, tænker man umiddelbart, at det er 
helt håbløst. Men Mission Øst formår virkelig at løfte det ud af håbløshed. Det var en fantastisk tur!” 
siger Hans Paulli Jørgensen, der er læge fra Hørsholm. Her besøger han et af Mission Østs genoptræ-
ningscentre sammen med sin kone, Inge Jørgensen yderst til venstre, og Annemarie Sode Nielsen fra 
Hvidovre i midten. Foto: Hayrapet Hovsepyan

 Danmarks glemte heltinde
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I fællesskab med sin hustru 
og 19 andre danskere rejste 
advokat Aksel Holst Nielsen 
til Armenien med Mission 
Øst i efteråret, hvor gruppen 
blandt andet besøgte et 
skolehjem og et genoptræ-
ningscenter for børn med 
handicap.

”Det var to fremragende pro-
jekter,” siger han. ”Mennesker 
med handicap er længe blevet 
skubbet til side i Armenien. 
Jeg synes, det er rigtig flot, at 
Mission Øst forsøger at ændre 
på det. Også børn med handicap 
har jo mulighed for at lære, og 

der er altid noget, de er gode 
til. Og på skolehjemmet fik jeg 
det indtryk, at der var et varmt 
klima. Alle børnene fik lov til at 
være, som de er. De trives.”

”Jeg støtter organisationer, 
jeg har tillid til,” siger Aksel 
Holst Nielsen, der efter 
den nylige grupperejse til 
Armenien fortæller, at han 
har fået bekræftet sin tillid til 
Mission Østs arbejde. 

Aksel Holst Nielsen er 
partner i advokatfir-
maet Brockstedt-Rasmussen 
i Silkeborg og har netop 

sagt ja til gratis at rådgive og 
hjælpe med testamente til de 
af Mission Østs støtter, der 
overvejer at betænke Mission 
Øst i deres testamente. Læs 
mere herom på side 14.

”Jeg støtter organisationer, jeg har tillid til”

Pludselig var der taget hul på et kæmpe problem
Mission Øst fik øje på 
problemet i august 2000 
efter nogle år med nødhjælp 
til det krigshærgede og 
jordskælvsramte Armenien. 
På et børnehjem nær 
hovedstaden sad børn med 
handicap uden spor af gnist 
i øjnene og lærte ingenting 
af undervisningen, der slet 
ikke tog hensyn til deres 
specielle behov. 

Hvad, der blot skulle have 
været en håndsrækning til 
hjemmet og nogle få skoler 
i nærheden, bredte sig 
lynhurtigt. For pludselig 
var der taget hul på et 
kæmpe nationalt problem. 
Børn med handicap over 
hele Armenien blev og 

bliver stadig gemt væk 
derhjemme i skam. 
Uden lægehjælp. Uden 
skolegang. Siden år 2000 
har Mission Øst blandt 
andet fundet hundredvis 
af skjulte børn, sørget for 
diagnose og behandling til 

dem, stået bag en national 
lov, der giver børn med 
handicap ret til skolegang 
og bygget lægecentre, 
hvor børnene får hjælp til 
genoptræning. Læs mere på 
www.miseast.org/armenien

Den danske gruppe besøger et genoptræningscenter for 
børn med handicap. Det er Aksel Holst Nielsen med kasket.
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N e P A L

Med nøgne fødder og sko på 
hænderne er Pultisara det 
eneste medlem, der altid 
møder op i landsbyens nye 
katastrofegruppe.

Livet er hårdt for alle i 
Nepals bjerglandsbyer. Men 

det er endnu 
sværere, når 
man har et 
handicap. Som 
helt lille blev 
Pultisara ramt 

af polio, og lige siden har 
hun levet med en lammelse 
i benene. Hun har svært ved 
at gå på toilettet alene. Hun 
kan ikke vaske sig selv eller 
sit eget tøj. Og hun skal 
have hjælp af sin mor eller 
sin bror blot for at besøge 
naboen. 

Derfor har hun indtil nu 
tilbragt det meste af sin tid 
derhjemme. Her får hun sit 
liv til at gå med at knække 

valnødder til olie, bage brød 
eller gøre grøntsager rene. 
Men den 24-årige kvinde har 
meget større drømme for sit 
liv.

En chance for at  
bevise sit værd
”Jeg drømmer om at besøge 
nye steder,” siger Pultisara. 
”Og så vil jeg gerne giftes,” 
siger hun. Men hun har ikke 
de store muligheder, og hun 
føler, at andre ser ned på 

Uden Pultisara bliver de ældre 
og dem med handicap glemt
Af Christophe Belperron, 
katastrofeberedskabs-
koordinator, Mission Øst 
i Nepal

Pultisara er valgt til gruppen på 
grund af sit handicap. Hun ser 
nemlig noget, de andre ikke ser.

24-årige Pultisara møder som regel 
i beredskabsgruppen med ondt 
i armene. Alligevel er hun den 
eneste, der er mødt op hver gang.

12



hende og ikke synes, hun er 
lige så meget værd. Det har 
hun nu fået en chance for at 
modbevise. Og hun gør det 
godt.

Befolkningen i Nepals 
bjerge trues ofte på livet 
af naturkatastrofer som 
for eksempel nådesløse 
jordskred og ødelæggende 
brande i den tørre som-
mersæson. Antallet af 
registrerede tilfælde er 
steget med næsten 200 
procent i løbet af det seneste 
årti. Derfor samarbejder 
Mission Øst med lokale 
partnerorganisationer om at 
starte små beredskabsgrup-
per ude i landsbyerne. De 
landsbyboere, der vælges til 
grupperne, får blandt andet 

til opgave at udarbejde en 
evakueringsrute for hele 
landsbyen. Det er her, 
Pultisaras bidrag er livsvig-
tigt for adskillige mennesker 
i hendes landsby.

De første der  
bliver ladt tilbage
Pultisara er valgt til gruppen 
på grund af sit handicap. 
Hun ser nemlig noget, de 
andre ikke ser. Uden hende 
ville gruppen glemme at tage 
hensyn til de ældre, de døve 
eller dem med et fysisk eller 
mentalt handicap. Mission 
Østs undersøgelse fra 2009 
viser, at hele 32 procent af de 
adspurgte familier i bjergene 
har mindst ét familiemedlem 
med et handicap. Det er ofte 
dem, der først mister livet 
eller bliver ladt tilbage, når 
katastrofen rammer uden 
varsel.

”Jeg føler, at jeg kan bi-
drage ved at fortælle om mine 
erfaringer og mine behov,” 
fortæller Pultisara, der ikke er 
den eneste i sin familie med 
et handicap. Hendes mor har 
nedsat syn. 
Inden gruppen blev startet, 
vidste de fleste i landsbyen slet 
ikke, at Pultisara eksisterede, 
men nu er hun et velkendt 
ansigt. Og på trods af sit store 
besvær med at komme fra 
hjemmet hen til møderne, 
er hun den eneste, der siden 
begyndelsen har været til 
stede hver eneste gang.

”Jeg troede ikke, 
at mit liv kunne 
blive så meget 
anderledes,” 
siger Pultisara, 
der har fået 
mere selvtillid 
nu, hvor hendes 
ideer kan hjælpe andre. ”Men 
ting forandrer sig, og jeg er så 
glad.”

Mennesker med handicap er ofte 
de første, der mister livet eller 
bliver ladt tilbage, når katastrofen 
rammer uden varsel.

"Jeg føler, at jeg kan bidrage med mine erfaringer og 
mine behov," siger Pultisara om sin nye rolle i landsbyens 
katastrofegruppe.

Pultisaras bror bærer hende ofte, 
når hun skal rundt i landsbyen. 
Men i regnsæsonen, når stierne 
bliver til mudder, er det virkelig 
svært.

Dette projekt gennemføres i samarbejde med blandt 
andre Europa Kommissionens Kontor for Humanitær 
Bistand, ECHO.
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A R V  o G  t e s t A m e N t e

 Hvorfor Mission Øst
I 1991 kunne vi ikke længere blot være tilskuere til 
den nød og desperation, vi oplevede på vores rejser 
i sammenbrudte lande. Derfor startede vi Mission 
Øst. Lige siden har det været vores hjertesag at drage 
omsorg for de svageste i Øst. Vi startede to dan-
skere med et kald til at hjælpe. I dag er vi 230, der 
brænder for at gøre en betydelig forskel i Østeuropa 
og Asien, hvor nu 2/3 af verdens fattigste bor. En te-
stamentarisk gave til Mission Øst betyder ikke alene, 
at vi kan redde liv, men at vi kan sikre et værdigt liv 
til mennesker, der desperat har brug for vores hjælp. 
I 2009 var sådanne gaver med til at hjælpe 350.000 
udsatte, der ikke har andre. I Mission Øst ønsker vi 
at efterlade en arv af livsmod og næstekærlighed hos 
dem, vi hjælper. Dét, synes vi, er værd at kæmpe for.

Det gode 
testamente
Ønsker du selv at bestemme, hvem der 
skal arve dig, er det nødvendigt at skrive 
et gyldigt testamente. Alle over 18 år kan 
oprette testamente og frit bestemme over 
indtil 3/4 af, hvad man efterlader sig.
Staten modtager hvert år mange mil-
lioner kroner, som med et gennemtænkt 
testamente kunne komme velgørende 
organisationer som Mission Øst til gode, 
og dermed de fattige i Øst. Arveloven 
har set store revisioner i 1995 og senest 
i 2008 og kan ikke tage højde for alle 
arveforhold. Derfor er korrekt udførte 
testamenter vigtige.  
Ønsker du at betænke Mission Øst via 
testamente eller tillæg til testamente, stil-
ler jeg mig hermed gratis til din rådighed. 

Aksel Holst Nielsen,
 advokat med møderet for Højesteret, 

Tlf. 87 20 64 55

Kim og René Hartzner 
(nuværende og tidligere 

generalsekretær)

Som ansvarlig for indkomne bidrag har det gjort et uudsletteligt indtryk på mig, 
når en bidragsyder har henvendt sig for at meddele, at Mission Øst er betænkt 
i hendes eller hans testamente. Mission Øst er endnu en ung organisation, så 
det er de færreste, der har haft anledning til at betænke os i deres testamente, 
men det er ofte testamenter eller tillæg til testamenter, der gør, at vi tør tage nye 
udfordringer op i områder med ekstrem fattigdom, hvor der ikke er andre end 
Mission Øst.
 Jesper Holst, 
 kommunikationschef

Mission Øst fejrer sit 20. år i kampen for de 
fattige i Øst og Asien med et årsmøde i weeken-
den den 7.-8. maj 2011. Vi håber, at så mange 
som muligt vil deltage og forventer i skrivende 
stund, at arrangementet kan byde på transport 
til et centralt sted i Danmark, der kan huse alle 
tilmeldte. Til selve mødet håber vi at have di-
rekte tv-forbindelse til projekterne ude i verden, 

ligesom transporten også bliver noget ud over 
det sædvanlige, når nye og gamle medarbejdere 
undervejs underholder med anekdoter fra hele 
Mission Østs historie siden 1991. Skriv datoen 
i kalenderen allerede nu, så sørger vi for mere 
information hurtigst muligt. Er du ikke allerede 
medlem, kan du stadig nå at tilmelde dig på 
tlf. 39 61 20 48.

Du er inviteret til rund fødselsdag

20. år



I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til  
at hjælpe fattige. Du kan  
støtte Mission Østs hjælpe-
arbejde på flere måder.

Brug netbank
Hvis du har netbank på din 
computer, er det eneste, du skal 
have ved hånden, disse numre:
Vores registreringsnummer er  
31 70 og vores kontonummer er 
31 73 08 90 07.

Du kan også give en gave  
til Mission Øst på 
www.miseast.org

Brug girokort
Du kan også støtte Mission Øst 
ved at give en gave på girokortet 
på bagsiden af bladet.

Brug BS
Tænk langsigtet og brug BS 
(betalingsservice). Ved at  
støtte Mission Øst med et fast 
beløb hver måned, hvert kvartal, 
hvert halve eller hele år gør du 

det lettere for os at planlægge 
vores hjælpearbejde fremover. 
BS er en billig og enkel løsning – 
både for dig og for Mission Øst.

15.000 kroners reglen
Hvis du giver en almindelig pen-
gegave til Mission Øst, kan du 
trække pengene fra i skat, hvis 
du giver 500 kroner eller mere 
på årsbasis. De første 499 kroner 
giver desværre ikke mulighed 
for fradrag. Hvis du bruger 
denne regel, kan du maksimalt 
fratrække 14.500 kroner.

Sådan støtter du Mission Øst

Arv og testamente
For mange mennesker er det rart 
at vide, at deres virke rækker 
længere end deres egen levetid. 
Derfor vælger de at testamentere 
en pengegave til et godt formål. 
En sådan gave har fremtiden i 
sig, fordi den giver os mulighed 
for at hjælpe mennesker i nød  
– også i morgen.

Ring til Mission Øst, hvis du 
ønsker mere vejledning i dette.

38 piger og drenge i Nepals 
lavland er i dag afhængige af 
hjælpen fra Danmark. 

Derfor opretter Mission Øst 
nu puljen ”Børnehjemmets 
Venner” og søger i alt 100 
venner, der vil være med til 
at garantere, at børnene har 
tag over hovedet og til livets 
fornødenheder. 

Puljen vil i videst muligt 
omfang også blive benyttet 
til videreuddannelse af 
børnehjemmets ældste 
børn således, at de kan 
klare sig selv fremover. 
Børnehjemmet er blevet 
deres familie, og tanken 
er, at de videreuddannede 
frivilligt vil understøtte 
hjemmet, når de en dag 
selv har en indtjening – og 
således sikre mulighederne 
for næste hold. Målet er at 

gøre børnene selvhjulpne 
uden at lade dem i stikken. 

Derfor søger vi fra og med 
år 2011 i alt 100 venner af 
børnehjemmet, der ved faste 
betalinger over betalings-
service vil sikre en positiv 
udvikling for børnene. Vi 
har allerede 10 faste støtter 
men mangler de 90, der skal 

til for at skabe den fornødne 
stabilitet. Ved 100 stopper vi, 
da vi vurderer, at det fuldt ud 
opfylder behovet.

Send en mail til  
jesper.holst@miseast.org 
(skriv ”Børnehjemmets 
Venner” i emnefeltet) eller 
ring 39 61 20 48, hvis du 
overvejer at give fast til dette.

Vil du være en ven for børnehjemmet i Nepal?

Du er inviteret til rund fødselsdag
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Vi ved, hvad der virker. Hvad enten det er 2 bistader, 13 
høns eller 1 vandingssystem. Flere hundrede tusinde 
mennesker i Afghanistan har indtil videre mærket 
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Støt Mission Øst i dag.
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