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Nordkorea
– Nødhjælpen redder liv
Flere end 27.000 børn har indtil videre fået mad fra Mission 
Øst. Se billederne og læs historien om generalsekretær Kim 
Hartzners gensyn med en lille nordkoreansk pige.

Rejs i 2012
 – Tag med til 
Armenien og Nepal
Igen i år kan du komme 
helt tæt på Mission Østs 
arbejde i Østeuropa og 
Asien og møde nogle af 
de mange, der har fået et 
bedre liv.

Armenien
– Rosanna bryder  
med tabu-belagt sygdom
Rosanna vidste, at der var noget alvorligt i vejen 
med hende, da venner og slægtninge pludselig 
begyndte at sende blomster. Men hvad var det, 
hendes familie og læger ikke ville fortælle?

Nepal
– Drengen, der ikke gik i skole,  
er blevet skolelærer
Khilnath er det første barn, der er flyttet fra 
Eternity børnehjemmet i Nepals lavland, og som 
nu klarer sig selv.

Resultater 2011
– Sådan gjorde din 
støtte en forskel
Se nogle af de bemærkel-
sesværdige resultater, der 
blev skabt med din støtte i 
året, der gik.

Afghanistan
– Bierne giver afghanske  
kvinder en chance
Qandi Gul er en af de flere hundrede afghanske 
kvinder, der i dag har fået et bedre liv på grund af biavl.
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L e d e R

I 1996 og 1997 slog høsten i 
Nordkorea fejl to år i træk, 
og i kølvandet på denne 
katastrofe døde op mod en 
million mennesker. 

Siden dengang har landet 
på intet tidspunkt kunnet 
producere mad nok til at 
mætte hele befolkningen. 
Landbruget er for største
delen afhængig af håndkraft 
eller trækdyr, Nordkorea 
er politisk isoleret, og kun 
et meget begrænset antal 
organisationer fra udlandet, 
heriblandt Mission Øst, har 
fået lov til at arbejde inde i 
selve landet. Den lang varige 
krise har medført, at en 
tredjedel af befolkningen 
er kronisk underernæret og 
viser symptomer som lav 
vækst, hårtab og manglende 
koncentration.

Men den helt store kata
strofe fra 90’erne ser nu 
ud til at kunne gentage 
sig for de hårdt prøvede 
nordkoreanere: Efter fem 
naturkatastrofer i 2010 og 
2011 – først oversvømmelser, 
så ekstrem kulde, så tørke, 
dernæst oversvømmelser 
og så tyfoner – er lagrene af 
fødevarer nu så små, at tre 
millioner nordkoreanere har 
behov for fødevarehjælp. 
Heriblandt 400.000 børn, 
der er truet af sultedøden, 
hvis de ikke får nok mad de 
kommende måneder. 

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

provinser – børn, gravide, 
ammende kvinder og ældre. 
Mulighedens vindue er 
åbent, men vi har behov for 
ekstra ressourcer for, at det 
kan lykkes.

Tak for enhver hjælp.

I denne situation har 
Mission Øst som den eneste 
danske organisation med 
fødevarehjælp i Nordkorea 
en helt unik mulighed, idet 
vi har adgang til at hjælpe 
tusindvis af nødlidende. Vi 
har i øjeblikket rettet øjnene 
mod 75.000 udsatte menne
sker i en af de hårdest ramte 

Det må ikke ske igen

At se de små endelig få deres ration af mad er ganske enkelt et mirakel.  
Se selv på www.miseast.org/nk
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 ”For mig er hun  
  blevet symbol på nøden”

Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

Et gensyn med en lille pige 
i Nordkorea forsikrede 
generalsekretær Kim 
Hartzner om, at der er håb 
for børnene.

Kim spejdede ud over flok
ken af børn, der var samlet 

på det nordkore
anske børnehjem 
for at tage imod 
ham. Hvor var den 
lille udhungrede 
pige, han huskede 
fra sit første besøg 
i sommer. Havde 
hun overlevet? 

Kim spurgte efter hende og 
fik besked på at gå hen på 
ledelsens kontor og vente 
der.
”Jeg ventede i nogle minut

ter. Så kom de ind med 
hende. Jeg kan huske, at jeg 
tænkte; ”Hold da op, lever 
hun stadig?” Sidst jeg så 
hende, stirrede hun tomt ud 
i luften. Hendes krop var et 
skelet med hud, og hendes 
hår var begyndt at blive gråt i 
siderne, fordi hun manglede 
både vitaminer, mineraler og 
proteiner.”

Lidt mere sul på kinderne
Da Kim et halvt år tidlig
ere havde fået lov til at 
undersøge den seksårige 
pige, vejede hun sølle 10,5 
kilo og havde et overarms 
omfang på blot 10 centi
meter – to klare tegn på 
alvorlig underernæring.
”Mine fire børn vejede mere 
end hende allerede som 

etårige,” siger han.
”Jeg kunne ikke få lov til 
at måle hende denne gang, 
men jeg kunne se, at hun 
havde fået det lidt bedre. 
Selvom hun havde udslæt i 
ansigtet – et tydeligt tegn på 
Bvitaminmangel – var der 
en anelse mere sul på kin
derne. Hendes øjne var mere 
opvakte, lysende, og hun 
virkede mere opmærksom på 
sine omgivelser. Men ligesom 
sidst reagerede hun stadig 
ikke, da jeg sagde ”annyong
hi” (”hej” på nordkoreansk) 
til hende.”

Mad til 27.000 børn
Da Kim besøgte pigen 
første gang i juni, havde 
hun og de andre børn på 
børnehjemmet siden februar 
kun fået en sjettedel af den 

Hvor var den lille udhung-
rede pige fra sidste besøg 
for et halvt år siden. Havde 
hun overlevet?

Se videoklip fra Nordkorea på www.miseast.org/nk-video
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Årsmøde  
med nyt fra Nordkorea
Sæt X i kalenderen den 29. april.

Generalsekretær Kim Hartzner vil blandt andet fortælle 
om sine rejser til det lukkede Nordkorea, når Mission Øst 
holder årsmøde den sidste søndag i april i Karlslunde 
Strandkirke, Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde. Der 
serveres en let frokost cirka kl. 12.00. Mødet starter kl. 12.30. 
Alle er velkomne.

normale risration. Og nu 
var rislagrene helt tomme. 
Hun er et af de 27.000 børn, 
der har fået mad fra Mission 
Øst.
”For mig er hun blevet sym

bol på nøden i Nordkorea. 
Den stille katastrofe,” siger 
Kim.
”Jeg kan ikke lade være 
med at tænke på, hvad der 
gemmer sig bag de øjne. Jeg 

håber, at hun næste gang er 
i stand til at sige noget. Men 
mest af alt håber jeg, at hun 
stadig er i live.”

Ambassadør Mikael Jarnvig havde svært ved at slippe tanken om den spinkle pige, selv efter hjemkomsten til 
Danmark i juni. ”Hendes hånd var som en indtørret lille pind uden vægt og fylde. Hendes tøj skjulte, at hun 
faktisk bare var skind og ben,” fortæller han.

”Hun er stadig truet,” siger 
Kim Hartzner om den lille 
pige efter gensynet for nylig.  
”Hun har brug for meget 
mere hjælp. Men hun var 
mindre slap end sidst, og 
hendes blik virkede knapt så 
sløvt denne gang.”

FØR

NU
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N o R d k o R e a

Verdens oversete katastrofe
”Der er ingen, der står 
på gaderne. Ingen, der 
demonstrerer. Det er en stille, 
lidende sult bag lukkede 
døre," siger generalsekretær 
Kim Hartzner om krisen i 
Nordkorea. 

-  Op mod 400.000 børn er 
alvorligt underernærede.

-  Det anslås, at 1/3 af alle 
nordkoreanske børn 
under fem år er kronisk 
underernærede.

-  Mission Øst har indtil 
videre uddelt mad til 
flere end 27.000 af de 
mest sårbare børn.

Kim Hartzner er for nyligt 
vendt hjem fra det lukkede 
land, hvor Mission Øst som 
den eneste danske hjælpe
organisation uddeler fødevarer. 
Siden juni sidste år er flere 

end 200 tons mad delt ud til 
flere tusinde alvorligt under
ernærede børn i vuggestuer og 
børnehaver, på børnehjem og 
hospitaler.

”Det er utroligt svært at 
sætte ord på det, jeg har 
set,” fortæller Kim Hartzner, 
der har været helt ude på de 
enkelte børne institutioner for 
at kontrollere, at maden når 
frem.

”Selv billeder og film kan 
ikke dække de mange indtryk 
og tanker, der fylder mig fra 
Nordkorea: Afmagt, nød, 
utallige menneskeskæbner så 
forskellige fra min egen. Og 
frem for alt, tusinder af under
ernærede børn, hvis fremtid 
er mere end usikker. Der er 
virkelig behov for vores hjælp 
nu.”

Hårtab, som hos 
denne dreng, er 

et tydeligt tegn på 
underernæring.
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Verdens oversete katastrofe På et af de børnehjem, 
som generalsekretær Kim 
Hartzner besøgte, havde 
børnene i flere måneder 
kun fået en sjettedel af  
den normale risration.

Kendrah Jespersen fra Mission Øst tæller sækkene med 
nødhjælp for at kontrollere, at al maden er nået helt ud til 
børnene. 
”Jeg husker især to små piger, som ikke engang havde energi 
til at føre maden op til munden. Det var tydeligt, at de havde 
det dårligt. Men at se børnene spise og vide, at de ikke skal gå 
sultende rundt, er en dejlig fornemmelse,” siger Kendrah.

For ikke at sulte 

må folk spise 

tang, som de 

henter i havet.

De fleste nordkoreanere er afhængige 
af den mad, de får gennem det of-

fentlige distributions-system. Efter en 
katastrofal høst har rationerne siden 

februar 2011 været skåret drastisk ned. 
På billedet er det store kinakålsdag, og 

folk kommer langvejs fra for at hente 
deres lille ration af kål.

Store dele af landbruget 
foregår ved håndkraft, 

og den sparsomme 
høst transporteres på 

oksekærrer.
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N e p a L

Khilnath er det første barn, 
der er flyttet fra Eternity 
børnehjemmet i Nepals 
lavland, og som nu klarer sig 
selv.

”Min far forlod os, da jeg var 
lille. Han kom aldrig tilbage,” 
husker Khilnath om sin 

barndom, dengang han stadig 
boede hos sin familie.
”Jeg gik ikke i skole, for 
jeg skulle passe andre folks 
køer. Min mor kunne ikke 
sørge for mig, og selvom jeg 
arbejdede, havde vi svært ved 
at klare os. Jeg gik ofte sulten 
i seng.”

I kampen for at overleve 
blev Khilnath indskrevet på 
Eternity børnehjemmet. Det 
er 12 år siden, og Khilnaths 
liv har ændret sig rigtig 
meget siden da. På hjemmet 
fik han en barndom og 
muligheden for at komme 
i skole. Pludselig bestod 

Drengen, der ikke gik i skole,  
er blevet skolelærer

Bliv ven med  
børnehjemmet

Du kan hjælpe de 38 drenge 
og piger med et fast beløb om 
måneden. Kontakt Mission Øst 
på tlf. 39 61 20 48 eller skriv til 
jesper.holst@miseast.org
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RUPANDEHI

KARNALI ZONE

TIBET

INDIEN

Nepal
KATHMANDU

SHREENAGAR

BHAIRAHAWA

Mad, tryghed og 
skolegang til 38 børn

Børnehjemmet i 
Bhairahawa i Nepals 
lavland er i dag hjem for 
38 piger og drenge, der 
ikke har andre steder at 
være. Flere af dem har 
mistet deres forældre 
under den årelange 
borgerkrig, og mange har 
tidligere forsørget sig selv 
som opvasker, stuepige 
eller skovarbejder alle-
rede inden teenageårene. 
Udover at gøre plads til 
leg og til at være barn, 
sørger hjemmet for 
skolegang, så børnene 
vokser op og en dag kan 
forsørge sig selv.

Børnehjemmet gav mig en 
chance, som jeg ellers ikke 
ville have haft.

hans job i stedet i at lege og 
læse.

Cykler og ægteskab
”Børnehjemmet gav mig 
en chance, som jeg ellers 
ikke ville have haft. Uden 
hjælp ville jeg ikke leve det 
liv, jeg lever i dag,” siger 
20årige Khilnath. Han har 
både afsluttet en grundud
dannelse og en vidergående 
uddannelse og arbejder nu 
som matematiklærer i en 8. 
klasse. Han elsker at kunne 
forsørge sig selv.
”Som lille havde jeg aldrig 
nogensinde drømt om, at jeg 
en dag skulle køre på cykel. 
I dag har jeg købt min helt 
egen med penge fra min løn,” 
fortæller han stolt.

”I 2011 blev jeg gift med en 
dejlig pige, som elsker mig 
højt,” fortsætter han.
”Uden børnehjemmet ville 
jeg ikke vide, hvem jeg selv 
er, og hvad jeg kan lide 

at lave. Jeg ville ikke have op
nået noget her i livet. Hvert 
et smil, jeg smiler i dag, er på 
grund af børnehjemmet og 
Mission Øst.”

Drengen, der ikke gik i skole,  
er blevet skolelærer

Som barn fik Khilnath en chance for et bedre liv. En 
chance, han i den grad har udnyttet. I dag forsørger han 
sig selv og sin kone som matematiklærer for en 8. klasse.

Sidste år blev 
Khilnath gift. Han 
og hans kone bor 
i nærheden af 
børnehjemmet, som 
han ofte besøger for 
at være sammen med 
sine ”søskende”.
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a F G h a N i s t a N

Bierne giver afghanske  
kvinder en chance

I 2011 blev 20 nye kvindegrupper etableret i Afghanistan. 320 familier fik høns og oplæring i hønsehold. 260 familier fik bistader og 
undervisning i biavl. En af dem er Qandi Gul, her med sin yngste datter Bibi Hawa på ti år.
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Qandi Gul er en af de flere 
hundrede afghanske kvin-
der, der i dag har et bedre liv 
på grund af biavl.

”Mine børn sagde til mig, at 
biavl var alt for svært – det 
ville vi aldrig kunne finde 
ud af,” fortæller Qandi Gul, 
der lever sammen med sin 
mand og deres to døtre i 
Afghanistans Takharprovins.
”Men sammen med de andre 
kvinder i landsbyen lærte 
Mission Øst os om bierne. 
Vi fik to bistader og udstyr 
og lærte, hvordan vi bruger 
slyngen til at udvinde hon
ningen.”

Qandi Gul og de andre 
kvinder har med hjælp fra 
Mission Øst og med tilladelse 
fra landsbyrådet startet en 
kvindegruppe, som mødes 
en gang om ugen. Ud over 
endelig at have nogen at tale 
med om deres bekymringer 
og problemer, har kvinderne 
startet en opsparing. Biavlen 
giver dem nemlig mulighed 
for at tjene deres egne penge, 
og en lille del af indkomsten 
bliver lagt i den fælles pulje. 
Den kan de hver især låne af 

til f.eks. medicin eller andre 
nødsituationer. Og med 
puljen som sikkerhed styrkes 
familiernes modstandsdygtig
hed, og landsbyens udvikling 
fremmes.

Qandi Gul er lykkelig for den 
chance, som kvindegruppen 
og biavlen har givet hende:
”Min familie og jeg samarbej
der om bierne. Det gør mig 
så glad.”

Honning og æg hjæl-
per afghanske familier

I flere af de fattige 
afghanske landsbyer, som 
Mission Øst arbejder i, er 
der ikke tradition for, at 
kvinderne forlader huset 
for at finde arbejde. Biavl 
og hønsehold derimod 
betragtes som en huslig 
opgave, som kan klares 
inden for hjemmets 
fire mure, og er derfor 
velegnet til at hjælpe 
familier med at skabe en 
tiltrængt ekstra indkomst. 
Flere hundreder afghan-
ske familier har i løbet af 
de seneste få år fået råd 
til mad, tøj, medicin og 
skolegang til børnene på 
grund af honningen og 
æggene, som de sælger på 
det nærmeste marked.

Besøg Mission Østs hjemmeside  
på www.miseast.org/da/biavl  

og www.miseast.org/da/hons og se 
de små kortfilm om kvinderne, der 
holder bier og høns i Afghanistan.

Hver landsby får én slynge, som kvinderne skiftes til at 
bruge, når det er tid til at udvinde honningen.
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a R m e N i e N

Rosanna bryder med tabu-belagt sygdom
Af Kim Hartzner, 
generalsekretær i  
Mission Øst

Rosanna vidste, at der var 
noget alvorligt i vejen med 
hende, da venner og slægt-
ninge pludselig begyndte at 
sende blomster. Men hvad 
var det, hendes familie og 
læger ikke ville fortælle?

Rosannas historie begynder 
i 1999, da hun som 24årig 
gifter sig med sin kæreste.  

To år efter føder hun en sund 
og rask datter, Kristina. Livet 
ser lyst og lykkeligt ud for 
den lille familie, der flytter 
til Rusland nogle få måneder 
efter for at bo og arbejde.
”I Rusland blev jeg først for
kølet, og siden udviklede det 
sig til en lungebetændelse, 
som jeg ikke kunne slippe af 
med. På det tidspunkt havde 

jeg aldrig haft problemer med 
helbredet, så jeg forstod ikke, 
hvordan jeg kunne være 
syg i så lang tid,” fortæller 
Rosanna.

For at gøre alting værre 
finder hun ud af, at hendes 
mand tager stoffer, og da 
familien efter tre et halvt år 
flytter tilbage til Armenien, 
giver hun ham et valg.
”Jeg ville ikke forlade ham. 
Men jeg ønskede heller ikke, 
at min datter skulle se sin far 
sådan her. Han måtte vælge 
mellem os eller stofferne.”

Sygdommen vender tilbage
”Min mand lovede at 
holde op med at tage stoffer,” 
fortæller Rosanna.
”Men efter et stykke tid 
forlod han os alligevel.”

Rosanna flytter hjem til 
sine forældre sammen med 
datteren. Livet går videre, og 
Kristina starter i skole. Men 
Rosanna bliver pludselig syg 
igen. Hun er så svækket, at 
hun ligger på sofaen hele 
dagen og kun rejser sig for at 
hente sin datter fra skole.

”Jeg gik til lægen, som tog en 
blodprøve og røntgenbilleder 
af mine lunger og sagde, at alt 
så fint ud. Så fik jeg et komplet 
helbredstjek, men stadig uden 
at finde en grund til, hvorfor 
jeg var så afkræftet.”

”Jeg skammede mig på min datters vegne, da jeg fandt ud af, hvad jeg fejlede. Hvad havde hun gjort 
for at fortjene forældre som os?” siger Rosanna (th.), der her er sammen med Anahit, der leder 
hiv-organisationen PPAN, som Rosanna i dag arbejder for.

12



Rosanna bryder med tabu-belagt sygdom
Rosanna bliver sendt til en 
specialist i intern medicin. 
Han giver hende et anti
bio  tikum, men det gør 
blot alting værre. Hendes 
temperatur stiger til 40 
grader, og i tre måneder kan 
hun knapt nok rejse sig fra 
sengen.

Sandheden kommer frem
”Efter tre måneder med 
forskellig medicin tog mine 
forældre mig med til en 
klinik for folk med blod
sygdomme, og i en hel uge 
tog de prøver og undersøgte 
mig. Da diagnosen lå klar, 
var der ingen, der for
talte mig, hvad jeg fejlede,” 
husker Rosanna.
”Pludselig begyndte mine 
venner og slægtninge at 
sende blomster. Og så vidste 
jeg, at noget var galt.”
Rosanna beder sine forældre 
om at fortælle hende sand
heden. De siger til hende, at 
hun er hivpositiv.
”I det øjeblik var min datter 
det eneste, der gav mig lyst 
til at fortsætte livet.”

I Armenien er hiv og aids for
bundet med så meget skam, 
at mange hellere vil risikere 
at smitte deres familie end at 
fortælle sandheden om deres 
tilstand. Men det er slet ikke 
sikkert, at Rosannas mand 
vidste, at han bar virusset, 
som han højst sandsynligt 

TYRKIET

IRAN

AZERBAJDJAN

AZERBAJDJAN

GEORGIEN

Armenien

ARMAVIR

TAVUSH

GEGHARKUNIK

YEREVAN

Skammen skal  
tales ihjel

I Armenien er hiv og aids 
så stort et tabu, at mange 
vælger at tie om sandheden 
selv over for familien. 
Frygten for at blive udstødt 
overskygger alt andet, og 
tavsheden er lige nu med 
til at lade epidemien fra 
hovedsageligt Rusland og 
Ukraine sprede sig mere 
eller mindre uhindret.
Siden 2009 og frem til 2015 
er Mission Øst udvalgt til at 
forvalte 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. 
Fonden råder over ¼ af 
verdens midler i kampen 
mod aids. Støtten fordeles 
til organisationer, der 
hjælper hiv-smittede, og 
som bringer tabuet ud i det 
åbne gennem oplysning og 
kampagner.

Det kom fuldstændigt bag på 
mig, at mine forældre stadig 
ville se mig, og at de ikke 
skammede sig over mig.

har fået på grund af sit 
stofmisbrug.

Hjælper andre
På det nationale aids
center, der også modtager 
støtte fra den pulje, 
som Mission Øst 
forvalter en del af, 
begynder Rosanna 
på en antiretroviral
behandling, der 
holder hivvirusset 
i skak.
”Jeg havde det ikke 
godt med at blive set på 
aidscentret. Jeg skammede 
mig. Og det kom fuldstæn
dig bag på mig, at mine 
forældre stadig ville se mig, 
og at de ikke skammede sig 
over mig,” indrømmer hun.
”Men medicinen hjalp, og 
de ansatte opfordrede mig 
til at søge arbejde hos en 
organisation, som hjælper 
mennesker, der er smittet 
med hiv.”

Siden 2009 har Rosanna 
derfor været ansat hos 
PPAN, der modtager støtte 
gennem Mission Øst. Her 
oplyser hun andre smittede 
om deres rettigheder og 
vejleder dem i juridiske 
sager.
”Min datter holder mig 
oppe – og dét at kunne 
hjælpe andre, der er i 
samme situation som mig,” 
siger hun.
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Sådan gjorde din støtte en forskel i 2011
Her er nogle af de mange resultater, der blev skabt med din støtte i året, der gik.

Armenien
  Alle 77 skoler i Tavushprovinsen under  

viser nu efter læseplaner, der tager hensyn  
til børn med indlæringsvanskeligheder

  1.400 børn med et handicap begyndte i 
en skole, der tager hensyn til deres behov

  Flere end 500 børn med handicap er 
undersøgt og har modtaget rehabiliterings
hjælp

  230.735 modtog information om hiv og aids

Afghanistan
 54 nye vandsystemer er opført

 2.389 latriner er bygget

 20,5 km vej er færdiggjort

  1.200 familier har fået undervisning 
i forarbejdning af fødevarer

  katastrofeberedskab er etableret i  
19 landsbyer

  4.800 landmænd 
har modtaget såsæd 
og undervisning i 
forbedret landbrug

  50.582 er undervist i 
livreddende hygiejne

Nepal
  5.394 mennesker i bjerg

landsbyerne har fået adgang 
til rent drikkevand

  788 latriner er opført

  60 grupper er blevet 
undervist i forbedret bjerg
landbrug

  178 landsbyrepræsentanter er undervist i sundhed 

  38 børn får en tryg opvækst på børnehjemmet i 
lavlandet

Rumænien
  Hjælpen er udvidet til et nyt område og dermed endnu flere 

familier og enlige

  450 familier uden sygesikring har fået lægehjælp

  1.500 sårbare mennesker har modtaget medicin, tøj og mad

Tadsjikistan
 872 børn med et handicap har fået hjælp 

  64 støttegrupper er etableret for forældre til 
et barn med handicap

  50 udsatte landsbyer har opbygget et 
katastrofeberedskab, og familier er blevet 
undervist i at reagere på naturkatastrofer

  Erfaringerne med katastrofearbejdet er 
blevet spredt til 21 landsbyer i Afghanistan

Nordkorea
  Mere end 200 tons 

madvarer er blevet uddelt

  Flere tusinde truede 
børn i blandt andet vug
gestuer og på børnehjem 
har fået hjælp

Pakistan
  2.000 familier, ramt af oversvømmelser, har 

modtaget nødhjælp i form af mad

  600 familier har fået geder og foder
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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 
bruge, disse numre:
Vores registreringsnummer er  
31 70 og vores kontonummer er 
31 73 08 90 07.

Sådan støtter du Mission Øst

Arv og testamente
For mange 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 fremover.

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

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.

14.500 kroners reglen
Hvis du giver en almindelig 
pengegave til Mission Øst, kan 
du trække pengene fra i skat. 
Fra og med år 2012 frafalder 
den hidtidige bundgrænse på 
500 kroner, hvilket betyder, 
at hele det donerede beløb er 
fradragsberettiget. Bruger du 
denne regel, kan du maksimalt 
fratrække 14.500 kroner.

Rejs med til Armenien eller Nepal
Igen i 2012 kan du komme 
tæt på Mission Østs arbejde i 
Østeuropa og Asien.

Den 6.14. september går 
turen til verdens første 
kristne nation, Armenien, og 
den 2.11. november kan du 
opleve Nepals naturparker 
og besøge børnehjemmet i 
lavlandet. Rejseleder på begge 
ture er tidligere generalsekre
tær og medstifter af Mission 
Øst, René Hartner.

Kontakt Unitas Rejser for 
priser og tilmelding på  
tlf. 87 23 12 40 eller  
www.unitasrejser.dk 

OBS! Nye skatteregler
Fra og med i år kan du 
fratrække hele det beløb, du 
donerer til Mission Øst.

I 2012 bortfalder bundgræn
sen for fradrag til velgørende 
organisationer. Det betyder, 

at de første 500 kroner, 
du donerer, nu også er 
fradragsberettigede. Du kan 
maksimalt fratrække 14.500 
kroner.
Mission Øst skal stadig 
indberette dit støttebeløb 

til SKAT sammen med dit 
CPRnummer. Du skal derfor 
ikke foretage dig andet end at 
sørge for, at vi har dit  
CPRnummer, såfremt du 
ønsker fradrag for din gave.

”Det var gribende at møde 
de familier, der får hjælp. 

Og jeg kunne mærke, at 
arbejdet virkelig er hjerte-

blod for Mission Østs folk,” 
siger Jette Gertz fra Holte. 

Hun besøgte Armenien og 
børneklubberne i efteråret.
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Hjælp børnene  
i Nordkorea
Som den eneste danske organisation uddeler 
Mission Øst fødevarer i Nordkorea. Hjælpen 
har allerede været tusindvis af børns redning på 
adskillige børnehjem og hospitaler, i vuggestuer 
og børnehaver.

Flere venter på hjælp.  
Støt Mission Øst i dag


