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Hvordan overlever man, når ens mand får udbetalt sin løn 
i alkohol, mens tre sultne børn venter derhjemme? Her er 
29-årige rumænske Lilianas historie:

Armenien
– At sige sandheden  
er ikke et valg
”I går så min mor, at jeg tog en pille. 
’Er du syg?’ spurgte hun. ’Nej, jeg har 
bare mavepine,’ løj jeg.” Narine er 41 år 
gammel. For fire år siden fandt hun ved 
et tilfælde ud af, at hendes mand havde 
smittet hende med hiv. Men hun har 
stadig ikke fortalt det til sine forældre. 
Hun frygter konsekvenserne.

Afghanistan
– Hvorfor er vi 
hele tiden syge?
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ligger en time til fods 
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Her bor 123 afghanske 
familier, isoleret fra 
omverdenen.

Rejs til Armenien  
og Nepal
Bliv overvældet af Asiens 
natur eller Østeuropas 
historie og stift samtidig 
bekendtskab med 
hjælpearbejdet.
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L e d e R

Det spørgsmål må man som 
hjælpeorganisation stille 
sig selv engang imellem. 
Gør vi i det 20. år af Mission 
Østs eksistens en forskel for 
verdens fattigste?

I Mission Øst samler vi 
ikke bare penge ind. Vi 
udfører selv livgivende 
nødhjælpsprojekter i verdens 
brændpunkter, og vi er 
begejstrede for det tætte 
udviklingssamarbejde med 
vores lokale partnere. Og ja, 
vi er ikke en mærkevare for 
alle – men de, der kender os, 
kender os godt. Vi har ikke 
tilstræbt at være mange på 
kontoret, men det er heller 
ikke der, vores fornemmeste 

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

Vi møder dagligt menneskers 
desperate behov og ønsker 
at række længere ud, men vi 
ser også, at hjælpen nytter 
ikke blot i form af nødhjælp 
men også på den lange bane. 
Det, vi står sammen om at 
ændre, det bliver ændret. 
Hver eneste af os, som 
enten støtter eller arbejder, 
rækker ud til flere end 100 
andre i nød. Tak, fordi vi 
også fremover må være din 
hjælpeorganisation.

arbejde finder sted. Det er 
ude i landene blandt 2/3 af 
verdens fattigste, hvor vi nu 
har flere end 200 hjælps
arbejdere, foruden de mange 
i vores partnerorganisationer 
og i vores relationer til de 
lokale myndigheder, som 
alle arbejder for at gøre en 
forskel. Læs herunder et 
uddrag af, hvad de tænker.

I 2010 berørte arbejdet flere 
end 670.000 menneskers liv. 
Som eksempel har flere end 
53.000 fået livsnødvendigt 
rent vand, som er en af vores 
nøglekompetencer. Og vi gør 
det med støtte fra de tusinder 
i Danmark, der også har syn 
for nøden i Øst og Asien.

Sagt om Mission Øst ude i landene:
”Vi værdsætter aktiviteter igangsat af 
alle velgørende organisationer og især af 
Mission Øst, som i høj grad har hjulpet de 
mest trængende i de fjerneste egne af vores 
provins.”
Afdelingen for Genopbygning 
og Udvikling af Landområder i 
Badakshan-provinsen, Afghanistan

“Dette projekt  (fødevaresikkerhed i Nepals 
bjerglandsbyer, red.) er unikt, nytænkende 
og usædvanligt i sin måde hvorpå det når 
ud til befolkningen i fjerne landdistrikter, 
hvor ingen lignende udviklingsaktiviteter 
er gennemført før (...) I visse områder lover 
landbrugsudbyttet godt og viser allerede en 
øget produktion.”
Dr. Tara Pandey, ekstern konsulent

”Det er så vigtigt, at dette arbejde spreder 
sig fra hovedstaden til regionerne og 

lokalsamfund. Jeg vil gerne takke alle 
initiativtagere såvel som enkeltpersoner 
og organisationer, som lægger kræfter i at 
realisere disse projekter. Alt, vi har set og 
hørt, er meget inspirerende, og jeg synes, 
at vi som regering, ministre, regionsover-
hoveder og lokale myndigheder skal gøre 
vores bedste for at gøre lignende projekter 
til succeser.”
Armen Gevorgyan, 
 vicepremierminister, Armenien

”Vi sætter pris på Mission Østs højkvalitets-
vejbyggeri  i Chaal-Bangi og håber, at 
denne organisation vil fortsætte med at yde 
assistance til befolkningen i Takhar.”
Afdelingen for Offentligt Byggeri i 
Takhar-provinsen, Afghanistan

“På vegne af myndighederne og udvik-
lingskomitéen i Takhar-provinsen glæder 

det mig at benytte lejligheden til at takke 
for og værdsætte jeres effektive bidrag til 
genopbygning og udvikling af Afghanistan 
ved at hjælpe vores trængende befolkning 
og lokalsamfund i Takhar-provinsen.”
Abdul Latif Ibrahimi, guvernør og 
formand for udviklingskomitéen i 
Takhar-provinsen, Afghanistan

”På vegne af mig selv og befolkningen i 
Ijevan vil jeg gerne udtrykke taknemmelig-
hed for opførelsen af genoptræningscentret 
i vores by. Kvaliteten af børnenes genop-
træning bliver bedre og mere brugervenlig. 
Det vil i væsentlig grad lette henvisnings- og 
forebyggelsesprocessen af udviklingshæm-
mede børn.
Varouzhan Nersisyan,  
borgmester Ijevan-regionen, Armenien

Gør vi en forskel?
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Da 75-årige René Hartzner, 
der var med til at stifte 
Mission Øst for 20 år siden, 
besøgte børnehjemmet i 
Nepal sidste år, havde en af 
drengene, Pardeep, skrevet 
et digt til ham.

“Da Pardeep sang sit digt for 
mig, tabte jeg helt pusten,” 
siger en meget rørt René 
Hartzner. ”Jeg husker den 
her kloge dreng fra første 

gang, jeg mødte ham i 2006. 
Han var seks år dengang og 
var nogle år tidligere blevet 
fundet i et tempel, hvor han 
boede og arbejdede som 
altmuligdreng, indtil en 
nabo blev så forarget over, at 
nogen kunne udnytte et lille 
barn på den måde, at han tog 
ham med til børnehjemmet. 
Hvad der er sket med hans 
forældre, vides ikke,” fortæl
ler René.

Der skal gribes fat  
om problemets rod
På et årti er der blevet en 
million færre børnearbejdere 
i alderen 517 år i Nepal, skri
ver FNs nyhedsbureau. Det 
efterlader dog stadig næsten 
1,6 millioner børn, der må 
slide sig igennem hverdagen 
for at forsørge sig selv eller 
familien. Børnehjemmet, som 
Mission Øst samarbejder 
med, tager imod de børn, 

”Da han sang for mig,  
tabte jeg pusten”

René Hartzner 
besøger børnehjem-
met i 2006. Det er 
Pardeep i det gule tøj 
yderst til højre.

N e P a L

Vil du være ven med børnehjemmet?
De 38 børn på børnehjemmet har brug for nogle, der vil 
hjælpe dem med et fast beløb om måneden. Vi søger i 
alt 100 venner og mangler i skrivende stund stadig 84. 
Kontakt os på tlf. 39 61 20 48 eller jesper.holst@miseast.org
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for hvem hjemmet er den 
eneste løsning. Men en del 
af Mission Østs og vores 
partnerorganisations arbejde 
handler også om at gribe fat 
ved problemets rod i lokal
områdets fattige landsbyer. 
Her får familier små lån til 
at starte et landbrug eller en 
forretning, og kvindegrup
per oplæres i at starte en 
fællesopsparing, der giver 
hele landsbyen et økonomisk 
løft. Når mor og far har 
råd til mad og medicin, er 
der større chance for, at 
børnene kommer i skole, 
sygdom holdes på afstand, og 
desperate beslutninger om at 
sende børnene væk eller helt 
at forlade dem undgås.

Digt til bedstefar
Leger altid i eftermiddagens sol
Denne dag er rigtig go’
Bedstefar får det til at ske
Og han sidder ved bordet og drikker te

Bedstefar bor i Danmark
Og nogle gange leger han med sne
Hans fødder og hænder
altid de skinner

Vores bedstefar hjalp
med at bygge muren
Den falder aldrig til jorden

I dag var jeg trist og ked
Men så kom bedstefar
Nu er jeg glad

 Pardeep, 10 år

Foto: Tania Maria Lüders Rusbjerg, Mission Øst

”Jeg tænker på, hvad der bliver af børnene i fremtiden,” siger René 
Hartzner. ”De får alle topkarakterer i skolen og drømmer om at blive 
læger, politibetjente og skolelærere.”
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N e P a L

Der skal meget til at flytte et 
barn fra sit hjem, men Bishal 
havde næppe overlevet 
længe i lerhytten på marken.

Seksårige Bishal er en 
af de mindste drenge på 
børnehjemmet i Nepal. Han 
voksede op i en fattig familie 
med to ældre søskende. 
Bishals forældre arbejdede 
ved flodbredden, hvor de 
samlede sand og småsten for 
en ussel løn, og sommetider 
arbejdede han sammen med 
dem for familiens overlevelse. 
For cirka et år siden døde 
Bishals far af tuberkulose. 
Moren, der havde et svagt 
helbred i forvejen, blev syg, 
og de to ældste børn måtte 
arbejde i huset for mere 
velstillede familier for at 
betale for hendes medicin. 

Efter farens død boede de fire 
i et lille hus, som Bishals mor 
havde bygget af mudder og 
græs med sine bare hænder 
på en af statens marker. 
Sommetider gik hun ind til 
landsbyen for at tigge mad 
og penge, andre gange måtte 
hun sende Bishal i stedet.

Bishal gik ikke i skole og 
havde alt for lidt tøj på den 
kolde krop, da en præst 
fra området fik øjnene op 

”Når jeg bliver stor, vil jeg  
tage mig af min mor”

Af Ramesh Thapa, leder 
af NASSO, Mission Østs 

partner i Nepal

”Jeg er meget heldig at bo her på børnehjemmet," siger seksårige Bishal, 
der vil arbejde på kontor, når han bliver stor.

6



”Når jeg bliver stor, vil jeg  
tage mig af min mor”

”Alle nødvendigheder er 
blevet dyrere på grund af 
finanskrisen. Og børnene 
vokser hver dag. Det bliver 
sværere og sværere at give 
dem de ting, de har brug for.”

Brev fra  
børnehjemmet  
i Nepal:

“Alle nødvendigheder er 
blevet dyrere på grund af 
finanskrisen. Og børnene 
vokser hver dag,” skriver en 
bekymret Ramesh Thapa 
til os fra børnehjemmet 
i Nepal. ”Børnene er ved 
godt helbred, men de 
fryser i vinterkulden, og 
vi har problemer med 
elektriciteten. Priserne her 
er steget med 20-30 procent, 
og fordi vi ikke har en stabil 
regering, fører den politiske 
uro til strejker og blokeringer 
af veje og lokale markeder. 
Manglende import udefra får 
alting til at koste mere, fordi 
der ikke er nok varer. Jeg 
prøver at samle penge ind 
til børnehjemmet og sårbare 
familier i lokalsamfundet, 
men folk har mindre og 
mindre at give. På grund af 
krisen har vi ikke kunnet 
bygge børnenes læserum 
og spiselokale. Det bliver 
sværere og sværere at give 
dem de ting, de har brug 
for.”

for familiens desperation 
og bragte Bishal til børne
hjemmet, som Mission Øst 
samarbejder med i nærhe
den, som en sidste udvej.

Nr. 1 i sin klasse
Det er ikke lang tid siden, at 
Bishal fik et nyt hjem og en 
ny chance, og selvom han 
stadig mangler sul på krop
pen, er han gladere nu end 

nogensinde: ”Jeg 
har et godt sted 
at bo, går i en 
god skole, har en 
god seng og godt 
tøj og mange 
brødre og søstre, 
som jeg leger 
med,” siger han. 
Bishal elsker at 

gå i skole og er på ingen tid 
blevet den bedste i klassen. 

”Jeg er meget heldig at bo 
her,” siger han og fortsætter: 
”Og når jeg bliver stor, vil jeg 
have et kontorarbejde, så jeg 
kan tage mig af min mor.”

For Bishal og de andre børn 
på hjemmet er livet bedre, 
end de nogensinde kunne 
forestille sig, da de stadig 
vaskede op i hotelkøkkener, 
huggede brænde i skoven 
eller endda var vidne til likvi
deringen af deres forældre. 
Men den globale finanskrise 
og den øgede uro, nu hvor 
det internationale samfund 
netop har trukket deres 
fredsbevarende styrker ud af 
landet, bekymrer hjemmets 
personale. Det har brug for 
hjælp til at give de her børn, 
der har været så grueligt 
meget igen
nem, mad, 
varme og 
en tryg 
opvækst.

Inden Bishals far døde af tuberkulose, arbejdede han sammen med ham 
og moren ved flodbredden, hvor han samlede sand og sten for familiens 
overlevelse.
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R u m æ N i e N

Hvordan overlever man, når 
ens mand får udbetalt sin 
løn i alkohol, mens tre sultne 
børn venter derhjemme? 
Her er 29-årige rumænske 
Lilianas historie:

”Jeg blev født ind i en 
familie med otte børn i en 
bjerglandsby i Rumænien,” 
fortæller Liliana.
”Vi var meget fattige og 
overlevede kun takket være 
vores naboer, men på trods 
af alle vores udfordringer, 
lykkedes det mig at gøre 8. 

klasse færdig. Når 
jeg havde ferie, 
arbejdede jeg næsten 
altid hos vores 
naboer for mad som 
løn. Det var et hårdt 
liv, og som 17årig 
besluttede jeg at tage 

skæbnen i egne hænder. Jeg 
forlod min familie for at finde 
mig en mand. Jeg håbede, at 
et liv sammen med en mand 

”Jeg håbede, at livet ville  
være nemmere med en mand”
Af Felicia Rotar, Solia 
Speranţ ei, Mission Østs 
partner i Rumænien

Jeg giftede mig med en dreng 
fra en nabolandsby. Mine 
forældre vidste ikke noget 
om det.

”Da jeg første gang mødte Liliana, mærkede 
jeg, hvordan hun sørgede,” fortæller Felicia 
Rotar fra Solia Speranţei i Rumænien. 
”Hendes sjæl var som fyldt med en stille 
gråd, der var forårsaget af en smerte dybt 
inde. Hun følte sig så ensom. Liliana er et af 
de mange unikke mennesker, jeg møder i mit 

arbejde. Hun er en usædvanlig kvinde og  en 
’fighter’, der får sin styrke fra sine børn. Jeg er 
taknemmelig for, at Liliana åbnede sit hjerte 
for mig og valgte at dele sine problemer 
og glæder med mig. Kvinder som Liliana 
fortjener et bedre liv, og det føler jeg, at jeg 
skal hjælpe hende med.”

”Kvinder som Liliana fortjener et bedre liv”

Felicia Rotar

Med hjælp fra Mission Øst og Solia Speranţei har Liliana skiftet gaden ud 
med en et-værelses lejlighed, som hun deler med sine fire børn.

ville være nemmere, og at jeg 
ikke længere ville være nødt 
til at arbejde for at forsørge 
min store familie.”

Familie i et kælderrum
”Jeg giftede mig med en dreng 
fra en nabolandsby. Mine 
forældre vidste ikke noget om 
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Ingen varme  
i vinterkulden

Den globale krise næsten 
fordoblede arbejdsløshe-
den i Rumænien fra 2008 
til 2009. Stigende fødeva-
repriser og det offentliges 
underskud i lønningskas-
sen har sendt en fjerdedel 
af befolkningen ned under 
fattigdomsgrænsen. Der er 
ikke råd til lægehjælp, flere 
og flere børn dropper ud af 
skolen, fordi deres forældre 
er nødt til at søge arbejde 
i udlandet, og mange er 
nødt til helt at slukke for 
varmen om vinteren for 
at kunne betale huslejen. 
Situationen er alvorlig, og 
der er i stigende grad brug 
for hjælp fra organisationer 
som Mission Øst og vores 
rumænske partner Solia 
Speranţei, der sørger for 
blandt andet mad, tøj, 
medicin, skolematerialer og 
psykisk støtte til den del af 
befolkningen, der har det 
allerværst.

det. Vi flyttede til en anden 
landsby, hvor vi boede i en 
etværelses. Det var egentlig 
mere et kælderrum og ikke 
egnet til beboelse. Min mand 
arbejdede hver dag. Kort efter 
fik vi tre børn, hvilket gjorde 
vores liv endnu mere ud
fordrende – selvom jeg altid 
er glad, når jeg ser på mine 
dejlige børn. Fattigdommen 
sled på os. Min mand tog det 
arbejde, han kunne få, og 
sommetider blev hans løn 
udbetalt i alkohol i stedet for 
penge.”

”Forholdet mellem min mand 
og mig faldt fra hinanden. 
Han begyndte at udøve vold 
mod mig, fysisk og mentalt, 
mere og mere dag for dag. 
Men det, jeg hadede mest, 
var volden mod børnene. De 

havde ikke gjort noget galt. 
Og på trods af vores kår var 
de nogle af de bedste i deres 
klasse. Så blev jeg gravid 
igen.”

Mad eller husleje?
”Min mand sagde, jeg skulle 
få en abort. Det ville jeg ikke. 
Så slog han mig igen. Denne 
gang slog han mig næsten 
ihjel. Da han var færdig, forlod 
han os og kom aldrig tilbage. 
Efter seks måneder fødte jeg 
mit fjerde barn, og alene med 
fire børn var jeg nu nødt til at 
bo på gaden. Selvom huslejen 
var lav, havde jeg ikke længere 
råd til at betale den. Jeg havde 
et arbejde, men min første 
prioritet var mad til børnene.”

”En dag anbefalede en 
læge i landsbyen – en kol

laga til dr. Marius Rotar 
fra Solia Speranţei – til en 
etværelses lejlighed i i den 
gamle rådhusbygning. Med 
hjælp fra Solia Speranţei 
fik jeg møbleret værelset 
og gjort det beboeligt. Solia 
Speranţei gav os tøj, mad og 
skolematerialer, og den hjælp 
har bragt en stråle af lys og 
solskin ind i vores hjerter. 
Den fortæller os, at livet trods 
alt er smukt.”

”Min mand udøvede 
vold mod mig, fysisk 
og mentalt. Men det, 
jeg hadede mest, var 
volden mod børnene,” 
siger Liliana, der ikke 
har set sin mand, 
siden han forlod dem, 
da hun var gravid med 
sit fjerde barn.
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a R m e N i e N

”I går så min mor, at jeg tog 
en pille. ’Er du syg?’ spurgte 
hun. ’Nej, jeg har bare ma-
vepine,’ løj jeg.” Narine er 41 
år gammel. For fire år siden 
fandt hun ved et tilfælde ud 
af, at hendes mand havde 
smittet hende med hiv. Men 
hun har stadig ikke fortalt det 
til sine forældre. Hun frygter 
konsekvenserne.

En ganske almindelig dag 
i 2007 ringer telefonen 
hjemme hos Narine. Hun 
tager røret og lytter til en 
ukendt mandlig stemme, 
der fortæller hende, at han 
er læge, og at han ringer fra 
aidscentret. Lægen nævner 
hendes mands navn og noget 
om et prøvesvar, der viser, at 
han er hivpositiv. Narine er 
rystet. Hun har ingen anelse 
haft.

”Den nat sov jeg slet ikke. 
Jeg græd, var nervøs, vred. 
Jeg frygtede for min næsten 
nyfødte søns helbred. Jeg 
ville skilles,” fortæller Narine. 

”Men min mand 
afviste mig og sagde, 
at vi kunne tale om 
det med lægen henne 
på centret i morgen.”
Den næste dag bliver 
lægen overrasket 
over, at Narines 

mand både har kone og søn. 
Det har han aldrig fortalt. 

Han tager en blodprøve hos 
dem begge to.

Søn må ikke vide det
”Ventetiden var forfærdelig, 
selvom der kun gik en dag el
ler to, inden vi fik resultatet,” 
fortæller Narine.
Hendes søn er ikke smittet. 
Men virusset lever i hendes 
blod.
”Der gik flere dage, før jeg 
ville erkende det. Derefter 
ringede jeg straks til min ad
vokat for at skrive testamente 
til min søn. Jeg troede jo, jeg 
kun havde få dage tilbage at 
leve i.”

Hos lægen får hun at vide, at 
med den medicin, der findes 
nu til dags, kan hun leve 
mange år endnu. Narine er 
lettet, men samtidig ved hun, 
at hun resten af sit liv må 
bære på hemmeligheden over 
for sine forældre og sin søn.
”Det er meget meget svært 
ikke at kunne fortælle det. 
Men jeg bliver nødt til at lyve. 
Hele mit liv har jeg gjort mit 
bedste for at sige sandheden, 
men jeg føler ikke, at jeg har 
noget valg. Jeg ønsker ikke, at 
mine forældre bekymrer sig. 
Og jeg vil ikke have, at min 
søn får at vide, at det var hans 
far, der smittede mig,” siger 
hun.
Hvor hendes mand fik virus
set fra, ved Narine ikke.

”Han fortalte mig, at han må 
havde fået det på hospitalet, 
da han var indlagt med tuber
kulose. Men jeg tror, han fik 
det fra en anden kvinde.” 

Narine frygter, at hendes søn 
vil blive udstødt, når han 

At sige sandheden er ikke et valg

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

Jeg bliver nødt til at lyve. 
Hele mit liv har jeg gjort mit 
bedste for at sige sand-
heden, men jeg føler ikke, at 
jeg har noget valg.

Frygten er størst  
– og skal tales ihjel

I Armenien er hiv og 
aids så stort et tabu, at 
mange vælger at tie om 
sandheden, selv over for 
de venner og den familie, 
der står dem allernær-
mest. Frygten for at blive 
udstødt er så stor, at den 
fuldstændig overskyg-
ger både behovet for 
ikke at være alene med 
smerten og risikoen for at 
smitte dem, man holder 
allermest af. Mens aids-
kampagner og en massiv 
indsats mod hiv har 
succes på verdensplan, 
findes der én region, der 
som den eneste oplever 
en stigning i antallet af nye 
hiv-smittede. En voksende 
epidemi, der ulmer i 
Rusland og Ukraine, truer 
lige nu med at sprede sig 
katastrofalt til resten af 
Østeuropa og Centralasien 
og hermed Armenien.
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bliver større, hvis forældrene 
til hans venner finder ud, at 
hun har hiv.
”De vil give deres børn 
besked om ikke at lege med 
ham,” forudser Narine.
”Sandheden er, at jeg nok 
selv ville reagere på den 
måde, hvis det var mig.”

Afløb for følelser
Kun ét sted har Narine helle: 
på aidscentret. Her deler hun 
sine mange tanker med andre 
i samme situation, og det gør 
en stor forskel i hendes liv.

”Om ti år vil jeg nok stadig 
spørge: Hvorfor mig? Men 
her får jeg afløb for de 
negative følelser og bliver 

mindet om, at jeg ikke er 
alene. For livet må gå videre,” 
siger hun tappert.

”Jeg har lært, at der ikke 
er grund til at være bange. 
Jeg dør ikke i morgen. Men 
jeg frygter alligevel lidt for, 
hvordan virusset vil forandre 
min krop… jeg ønsker ikke 
at tænke for meget på det. 
Man skal være en stærk 
person for at leve med denne 
sygdom.”

Af frygt for, at nogen finder ud 
af sandheden om hende, har 
Narine ønsket ikke at blive 
fotograferet. Narine er heller 
ikke hendes rigtige navn.

I Armenien bliver hiv-sygdommen som et fængsel for de smittede, der i højere grad frygter at blive udstødt end at smitte andre. Narines 
mand døde i sommeren 2009, to år efter at han gav virusset videre til hende.

Til og med år 2015 
skal Mission Øst for-
valte økonomisk støtte 
til bekæmpelse af hiv og 
aids i Armenien for en 
af verdens største fonde, 
The Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and 
Malaria, der råder over 
1/4 af verdens midler 
i kampen mod aids. 
Støtten skal blandt andet 
oplyse befolkningen om 
hiv og aids og fordeles til 
organisationer og centre 
som aids-centret, der 
hjælper hiv-smittede som 
Narine med medicin og 
psykologhjælp.
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Landsbyen Ghachan ligger 
en time til fods i bjergene fra 
den nærmeste grusvej. Her 
bor 123 afghanske familier 
isoleret fra omverdenen.

For mindre end blot et år 
siden blev børn og voksne 
i landsbyen hele tiden 
syge. Men hvorfor? Ingen 
af dem forstod, hvorfor de 
konstant blev ramt af ondt 
i maven, feber og diarré. 
Mens de undrede sig over, 
hvad de havde gjort for at 
fortjene sådan en skæbne, 
fortsatte de med at drikke 
vandet fra den kanal, der løb 
forbi deres landsby, og som 

Hvorfor er vi hele tiden syge?
Af Khaliq Dad, projekt-
supervisor, Mission Øst i 
Afghanistan

Der er langt til den 
nærmeste klinik, og 
især på børnenes 
vegne er landsbyen 
lykkelig for at slippe 
for de mange syg-
domme fra urent vand.

“Det var rigtig hårdt at hente vand”

“Da vi ikke havde vand, plejede vi at hente det i 
dalen eller bruge vandet fra kanalen med vand til 
markerne. Det var rigtig hårdt at hente det i dalen. 
Nu har vi vandhaner, og fordi vi bruger dem, bliver 
vi ikke syge mere. Vi havde heller ikke toiletter. Vi 
plejede bare at tisse udenfor, hvor vi nu havde lyst. 
Men så hjalp Mission Øst os med at bygge latriner 
og fortalte os, at vi skulle bruge dem, så vi ikke 
bliver syge.”
Aziza, 10 år

forsynede marker et stykke 
derfra med vand fra bjergene 
– når det altså ikke frøs til 
om vinteren.

En af Mission Østs styrker 
er at hjælpe der, hvor ingen 
eller få andre når ud: At 
hjælpe mennesker, der bor i 
afsondrede områder og føler 
sig glemt af resten af verden. 
I en landsby som Ghachan 
betyder de store afstande 
ofte, at medarbejdere må 
overnatte på medbragte 
måtter i landsbyerne, når 
arbejdet skal udføres.

Ghachan har i dag fået 
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Dette projekt gennemføres med støtte fra blandt andre 
Europa Kommissionens Kontor for Humanitær Bistand, ECHO.

tilført rent vand, som børn 
og voksne kan tappe fra 
otte vandposte rundt om i 
landsbyen. Her til foråret står 
de sidste latriner klar. Og alle 
har lært om basal hygiejne 
og ved nu, at de skal vaske 
hænder, lægge låg over 

madvarer, bruge latriner og 
lade være med at drikke det 
inficerede vand fra den gamle 
kanal.

“Vi kan allerede mærke en 
forskel – færre og færre i 
landsbyen er syge. Jeg er 
taknemmelig for hjælpen 
og fordi, vi har lært om rent 
vand og hygiejne og om, 
hvordan vi holder os raske. 
Især når man tænker på, 
hvor langt, der er til den 

nærmeste klinik,” siger Faiz
urRahman fra landsbyen.

Arbejdet er udført sammen 
med indbyggerne, der selv 
har transporteret rør, cement 
og andre byggematerialer på 
æsler fra grusvejen hjem til 
landsbyen. Hermed tager de 
ejerskab for de nye latriner 
og vandposte og større an
svar for at holde det hele ved 
lige, når Mission Øst drager 
videre til næste landsby.

Indbyggerne har selv hjulpet med at grave ud til at lægge det 2,6 kilometer lange rør, der nu forsyner landsbyen med rent vand fra den 
nærmeste kilde.

”Jeg bruger latrinen nu!”

“Dem, der har bygget de her vandhaner, har gjort 
noget rigtig godt for os. Før hentede vi vand langt 
væk fra. Nu er der vandhaner tæt på vores hus, og 
vi er rigtig glade. Jeg bruger latrinen nu! Tak!”
Mohammad, 8 år
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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.

Bliv overvældet af Asiens natur eller Østeuropas historie og 
stift samtidig bekendtskab med hjælpearbejdet.

I år arrangerer Unitas Rejser i samarbejde med Mission Øst 
en enestående tur til Nepal med ridning på elefanter, et besøg 
i verdens ældste buddhistiske by, smukke søer, betagende 
bjerge og ikke mindst mulighed for at opleve børnehjem
met, som du kan læse om i dette blad. Rejsen finder sted en 
uge i november, og de præcise datoer følger senere. Er man 
mere til arkitektoniske mesterværker i form af blandt andet 
flere hundrede år gamle kirker, arrangeres der i år to ture til 
verdens første kristne land, Armenien, med afrejse enten den 
2. eller 9. september. I de armenske landsbyer, hvor børn 
med handicap gemmes væk i skam, går rejsen forbi nogle af 
de lægecentre og skoler, hvor Mission Øst arbejder på at give 
børnene undervisning og lægehjælp.

Rejseleder på alle tre ture er Mission Østs stifter, René 
Hartzner. Kontakt Unitas Rejser på tlf. 87 23 12 40 for 
mere information.

Har du nogensinde smagt god mad fra Afghanistan 
eller hørt hele historien om, hvad der fik far og søn 
til at stifte Mission Øst for 20 år siden?

Mission Øst fylder 20 år i år, og det fejrer vi med 
manér på årsmødet i Midtfyns Fritidscenter  
i Ringe lørdag den 7. maj kl. 11.30. Vi byder på 
mad fra Armenien, Afghanistan, Tadsjikistan og 
Nepal og arrangerer fællestransport fra Ålborg, 
Århus, Vejle, Ringe, Holstebro, Grindsted, 
Haslev, Karlslunde, Københavns hovedbanegård 
og Roskilde, hvor Mission Østs stiftere samt flere 
medarbejdere undervejs vil underholde med de 
bedste, sjoveste og mest interessante anekdoter 
fra organisationens historie. Generalforsamling  
kl. 11.45. Landeseminarer om eftermiddagen.

Gå ikke glip af denne enestående dag. Vær 
sikker på en plads i bus og frokost nok – HUSK 
tilmelding inden den 8. APRIL tlf. 39 61 20 48 
eller miseast@miseast.dk

Rejs til Armenien  
og Nepal

Jubilæumsfest  
og årsmøde den 7. maj
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