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Indhold

Mission Øst
er en dansk hjælpeorganisation, der yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp i 
Østeuropa og Asien. Vi baserer arbejdet på kristne værdier og hjælper mennesker i nød 
uanset race, religion og politisk ståsted. Mission Øst gennemfører projekter direkte eller 
gennem lokale partnere i Afghanistan, Armenien, Nepal, Nordkorea, Tadsjikistan, Pakistan, 
Rumænien, og Bulgarien. Mission Øst modtager økonomisk støtte fra blandt andre Det 
Danske Udenrigsministerium, EU og FN. Certificeret af People in Aid.

Forsidefoto:
Børn fra Marafolket i Burma, 
som Mission Øst nu støtter 
med mad.

Burma: En kostskole for fremtiden 
Marafolket er et af Burmas fattigste og mest isolerede. Mission 
Øst støtter nu en kostskole for Marafolkets børn, så de kan få 
mad og uddannelse.

Armenien:  
Nu smiler Katya 
Katya blev sat til-
bage i sin udvikling, 
fordi hun har et 
hørehandicap og 
ikke kom ud blandt 
andre børn. Men 
så en dag ringede 
telefonen.

Nordkorea: Høsten slår slet ikke til
FN anslår, at 2,8 millioner sårbare mennesker i Nordkorea 
har brug for fødevarehjælp udefra. Børnene på de tre 
børnehjem, som Mission Øst støtter, er nogle af dem.

Afghanistan: 
Eventyret om 
bierne fortsætter
For to år siden fik 
12-årige Khal Danas 
mor to bistader af 
Mission Øst. Derfor 
går Khal Dana stadig 
i skole og drømmer 
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I dette nummer af Mission 
ØST kan du læse om nogle 
af de børn, som vi sammen 
hjælper, og om hvad der skal 
til, for at de får en chance 
her i livet.

Mad er essentielt for at 
få et værdigt liv, derfor er 
det netop her, Mission Øst 
begynder sit arbejde i Burma 
(Myanmar). Hos det kristne 
Marafolk i Burmas bjerge 
holder manglen på mad 
befolkningen i et jerngreb. 
De mangler viden og ressour-
cer til at forbedre landbruget 
og samtidig må mange tage 

pel til det endnu fattigere 
Tadsjikistan, hvor Mission 
Øst er i gang med at gentage 
successen. I dette nummer 
af Mission ØST fortæller en 
ung tadsjikisk studerende, 
hvordan han har fået øjnene 
op for det potentiale, som 
børn med handicap har, efter 
at han har været i praktik 
på en sundhedsklinik, som 
Mission Øst samarbejder med. 

I Afghanistan er især piger 
en udsat gruppe i samfun-
det. Også her hjælper viden 
og uddannelse til at skabe 
en tryggere tilværelse, især 
når praktisk viden om for 
eksempel biavl kan gå hånd i 
hånd med skolegang.

Tak for din støtte til fattige 
mennesker og deres børn. 
Sammen med dem gør vi en 
forskel!

deres børn ud af skolen, fordi 
de ikke har mad nok. 

Den kostskole, Mission Øst 
støtter, kæmper for at hjælpe 
børnene ud af denne onde 
cirkel ved at give dem en god 
uddannelse og sørge for, at 
de kommer tilbage og bruger 
den på at udvikle deres 
lokalsamfund. 

Med vores fælles hjælp kan 
udviklingen for Marafolket 
vendes til det bedre. Hvis vi 
kan levere maden, så leverer 
børnene råstoffet til en 
fremtid uden sult og nød.

En sund start
I Armenien har Mission Øst 
med hjælp fra sine støtter  
og fra det danske Udenrigs- 
ministerium opbygget en 
fantastisk helhedsindsats,  
der sætter børn med handi-
cap i stand til at leve et liv 
som ligeværdige og særdeles 
nyttige samfundsborgere. 
I stedet for at leve gemt og 
glemt bag hjemmets fire 
vægge kommer børnene nu 
ud og får den rette behand-
ling af kompetente behand-
lere så tæt på deres hjem som 
muligt. Og frem for alt møder 
de voksne, som tror på, at de 
har et potentiale. 

Programmet i Armenien bli-
ver udbredt i hele landet og 
længere endnu. For eksem-

Vi støtter fremtidens råstof

Det er børnene, der leverer råstoffet til 
fremtidens samfund, og det er os, der 
skal hjælpe dem til at klare opgaven. 

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær
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I en ydmyg træbarak i en 
uvejsom bjergegn har en af 
Burmas allerfattigste befolk-
ningsgrupper Marafolket 
etableret en kostskole. 

Børnene på skolen kommer 
fra områdets små fattige 
landsbyer, og børnene må 
typisk gå i 2 – 3 dage for at 
nå frem. På kostskolen får 
børnene bedre undervisning, 
end de kan få hjemme i 
deres egen landsby, og skolen 
sørger også for, at de dygtigste 
blandt eleverne kan komme 
videre i uddannelsessystemet. 
Hensigten er, at de skal vende 
tilbage og bruge deres viden 
til at hjælpe deres folk med at 
udvikle området.

Kostskolen har ikke mulig-
hed for at tage imod alle om - 
rådets børn. Derfor udvælges 
eleverne nøje. Dels ved en 
optagelsesprøve, dels ud fra 
kriterier om, at 50 procent 
skal findes blandt de fattig-
ste, og at der skal være lige 
mange drenge og piger. 

Marafolket er et lille kristent 
folk, som lever i den nord-
vestlige del af det hovedsa-
geligt buddhistiske Burma. 
98 procent af indbyggerne 
lever af små landbrug og af 
bambusskoven. Området 
er et af de allerfattigste og 
mest oversete i Burma, både 
når det gælder uddannelse, 
sundhed og mad. 

Børnene er Marafolkets 
fremtid

b u R m a

Marafolket lever en fattig og isoleret tilværelse 
i Burmas uvejsomme bjerge. Da Mission Østs 
udsendte besøgte området i februar, havde der 
ikke været europæere ude blandt familierne i  
de små landsbyer siden1938. 

Et af Marafolkets store problemer er, at der ikke 
er mad nok i området, og at priserne på alle 
fornødenheder er skyhøje, fordi de skal fragtes
ind udefra. Derfor vil Mission Øst sørge for mad 
til den kostskole, hvor Marafolkets børn bliver 
tilbudt en god grunduddannelse. Disse børn er 
Marafolkets håb for en lysere fremtid.
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Når bambussen dør
For nogle år siden blev 
Marafolkets situation endnu 
værre. Her gik bambus-
sen, der er en vigtig del af 
befolkningens livsgrundlag, 
i blomst og døde. De rådne 
planter er en yndet spise for 
rotter og derfor steg bestan-
den voldsomt. Rotterne åd 
ikke kun den rådne bambus 
men også de magre afgrøder 
på bøndernes marker.

Rotteplagen forværrer bør ne- 
nes situation på flere områder. 
Udover at få endnu mindre 
at spise, bliver mange taget 
ud af landsbyskolen for at 
hjælpe familien i den daglige 
kamp for at overleve. Uden 
skolegang står børnene lige 
så dårligt rustet til at klare 
fremtidens udfordringer som 
deres forældre.

Stigende priser truer skolen
Kombinationen af rotteplage 
og ineffektive dyrkningsfor-
mer i landbruget betyder, at 
der er alt for lidt mad i det 
område, hvor Marafolket 
lever. Det betyder også, at 
mad er utrolig dyrt, fordi 
meget skal fragtes ind på 
motorcykel af smalle ufrem-
kommelige bjergveje. Som 
eksempel koster 1 kg salt 200 

Det siger eleverne om skolen:

kyat, men da fragten koster 
1000 kyat, bliver prisen på 
det lokale marked 1200 kyat. 
Til sammenligning er en 
dagsløn på omkring 800 kyat 
(= ca. 5 kr).

Det er meningen, at foræl-
drene skal betale for at have 
deres børn på skolen, men 
mindst 30 procent er ikke 
i stand til at betale. Derfor 
mangler skolen nu penge for 
at give eleverne mad. Uden 
hjælp ude fra ser det derfor 
sort ud for Marafolket.

9-årige Vangokhih (nr. to fra højre) går i 3. klasse på 
kostskolen. Før hun kom til skolen, boede hun hos 
sin onkel og tante. Hendes far er død, og hendes 
mor er gift igen. Skolen giver Vangokhih en mulig-
hed for at få en uddannelse.

Her har jeg ro 
til at tænke.

Jeg har fået meget større viden 

end jeg havde hjemme. 
 

Der er et godt miljø her, og det er mere sikkert. Jeg læser meget mere her.

Jeg kan lide, at vi har ekstra 

engelsktimer her.
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Katya fik en ny start
Katya på 13 år har et høre- 
handicap og bor med sin 
familie i en container. Før 
levede hun et isoleret liv  
og var bagefter sine jævn - 
aldrene, men så en dag fik 
hendes mor en glædelig 
besked.

Da Katya var fire år, mistede 
hun hørelsen. Familien ved 
ikke rigtig hvorfor: ”Måske 
var det en maveinfektion, 
eller noget med fordøjelsen,” 
mener hendes mor Svetlana 
Meltonyan. Der er ikke meget 
hjælp at få til den slags 
kom pli cerede problemer i 
provinsen Tavuzh i det østlige 
Armenien. Så Katyas mor, der 

bor alene med sine to børn, 
affandt sig med situationen. 
Katya blev en forskræmt og 
indadvendt lille pige, der 
nærmest var limet til sin mor.

Nogle år senere fik Katya 
doneret et implantat, der gav 
hende en del af hørelsen 
tilbage, men hun var stadig et 
utrygt barn, og hun kom 

Katyas hjem er en container med 
to rum og uden bad, køkken og 
toilet. Den blev opstillet i 1988 og 
er kun beregnet til akutophold. 
Men familien har ikke mulighed 
for at flytte.

6



Katya fik en ny start
stadig ikke meget ud. Hendes 
mor mente ikke, hun ville 
kunne tåle at komme i skole, 
fordi Katya ikke tålte støj og 
uro.

Gode nyheder
Da Mission Øst begyndte at 
arbejde i landsbyen som en 
del af et større projekt, for-
talte lægen dem om Katya. 
Projektet, der involverede 
62 landsbyer, gik ud på at 
støtte børn med handicap 
ved at holde tæt kontakt 
til de lokale myndigheder, 
sundhedspersonale og skoler 
og give dem undervisning i, 
hvordan de bedst muligt kan 
støtte børn med handicap og 
deres familier. Så da Mission 
Østs partner hørte om Katya, 
sendte de straks en social-
arbejder ud for at snakke 
med familien. 

En af de ting, Katya kunne 
få hjælp til, var at komme 
i skole. Lærerne på den 
lokale folkeskole havde som 
en del af det nye projekt 
fået undervisning i at ind-
drage børn med handicap i 
undervisningen på børnenes 
præmisser. Samtidig havde 
skolen fået ansat en støtte-
pædagog. 

En drøm for fremtiden
Katyas mor blev meget glad, 
da socialarbejderen fortalte 
hende, at hun trygt kunne 
sende sin lille pige i skole.  
Og hvad der viste sig at være 
lige så vigtigt, hun og hen - 
des børn blev inviteret til 
at deltage i det lokale sund- 
hedscenters aktiviteter for 
børn med handicap. På  
sundhedscentret er der både 
terapi grupper og kurser i ek-
sempelvis maling og syning. 
For de voksne er der grupper 
og kurser, hvor mødre og 
fædre som Svetlana kan 
hente støtte og samtidig lære 
om, hvad de og deres børn 
har ret til fra det offentlige.

”Her har vi alle børn med 
handicap, så her er der en 
fælles forståelse,” fortæller 
Katyas mor.

Katya elsker at komme på 
centret, hvor hun tegner 
og syr, men mest af alt har 
personalet i samarbejde med 
skolen hjulpet hende med 
at genvinde de tabte år, så 
hun i dag har en alderssva-
rende udvikling, venner og 
drømme for fremtiden.

”Når jeg bliver stor, vil jeg 
være designer,” fortæller 
Katya.

a R m e N i e N 7



a R m e N i e N

Garik har sat sig for at bevise, 
at han trods sit svære handi-
cap kan nå helt til tops i det 
armenske samfund. 

Da Garik var mindre, levede 
han et isoleret liv sammen 
med sin fattige familie. Både 
han og hans yngre bror 
lider af en sjælden sygdom 
med muskelsvind og lam-
melser. Derfor kan de ikke 
gå. Drengene kom sjældent 
ud og var meget afhængige 
af deres mor. Men et tele-
fonopkald fra en slægtning 
ændrede deres liv.

Slægtningen fortalte familien 
om Mission Østs sundheds-
center, hvor børn med han-
dicap og deres familier kan 
komme og få hjælp. Gariks 
mor tog kontakt til centret, 
og både Garik og hans 
bror begyndte at deltage i 
stedets forskellige tilbud. Her 
begyndte Garik sin kamp for 
at blive accepteret på lige fod 
i et samfund, hvor mennesker 
med handicap stadig bliver 
betragtet som værdiløse.

”Mange ville sige, at jeg 
aldrig kan blive et fuldgyldigt 
medlem af det armenske 

samfund. Men jeg har sat 
alle mine kræfter ind på at 
overvinde mine egne kom-
plekser og andre menneskers 
holdninger og tro på, at i det 
21. århundrede er et fysisk 
handicap ikke noget, der gør 
en til invalid,” siger 18-årige 
Garik, der i dag er en af de 
dygtigste elever i sin klasse 
og aktiv både i skolen og på 
centret. Han understreger, 
at uden hjælp og støtte fra 
Missions Østs partner havde 
opgaven været for stor.

”Bridge of Hope (Mission 
Østs partner red.) har støttet 

En dag bliver jeg  
         medlem af parlamentet
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mig hele vejen igennem og 
det har udvidet mine mulig-
heder i en grad, jeg aldrig 
havde forestillet mig. Jeg er 
utrolig taknemmelig over for 
disse omsorgsfulde men-
nesker,” fortæller han.

Gariks store drøm
For nyligt fik Garik sammen 
med sin ungdomsgruppe, 
som er en del af Mission 
Østs program i Armenien, 
lejlighed til at besøge det 
armenske parlament: 

”Min glæde over at møde 
parlamentsmedlemmerne 
var ubeskrivelig. Det var 
meget specielt at få lov at 
tale med dem og diskutere 
unges deltagelse i landets 
fremtid. Her følte jeg mig 
endelig som en fuldgyldig 
borger,” fortæller han. 

Besøget har fået Garik, der 
har planer om at læse jura, 
til at sætte sig et endnu mere 
ambitiøst mål: 

”Jeg er snart færdig med sko- 
len, og bagefter håber jeg at 
komme på universitetet. Mit 
mål er at hjælpe dem, som er 
fattige, og som bliver uretfær-
digt behandlet. Det lyder må- 
ske som en ønskedrøm, men 
jeg tror på, at jeg igen en dag 
kommer til at sidde i parla-
mentsbygningen. Denne gang 
som folkevalgt medlem."

Mission Øst har sørget for, at Gariks families hus har ramper, 
så drengene selv kan bevæge sig ud og ind. Garik og hans bror 
bliver desuden hver dag hentet og bragt til skole.

”Jeg har sat alle mine 
kræfter ind på at overvinde 
mine egne komplekser 
og andre menneskers 
holdninger og tro på, at i det 
21. århundrede er et fysisk 
handicap ikke noget, der 
gør en til invalid”

En sund start
I Armenien har Mission Øst siden 2006 arbejdet med 
et stort projekt for børn med handicap. Projektet, 
der hedder ’En sund start,‘ omfatter blandt andet 
uddannelse af sundhedspersonale, som tager ud 
og finder børn med handicap i lokalsamfundet, 
videreuddannelse af læger, der skal diagnosticere 
børnene, når de er fundet, og oprettelsen af lokale 
sundhedscentre, hvor børnene kan blive genoptræ-
net og få tilbudt stimulerende aktiviteter.

Sidst men ikke mindst bliver både børnene og deres 
forældre hjulpet til at oprette grupper, hvor de kan 
støtte hinanden, og hvor de sammen kan arbejde for 
at gøre lovgivningen mere handicapvenlig gennem 
fortalervirksomhed.
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Ineffektivt landbrug
Nordkorea er afhængig af fødevarehjælp udefra, 
fordi landet ikke har landbrugsjord nok til at 
brød føde sin befolkning. Udbyttet er heller ikke 
stort, fordi der mangler gødning, og landbrugs-
produktionen som regel bliver udført ved håndkraft. 

Udsigterne for i år tyder på et 
stort underskud i fødevare-
produktionen i Nordkorea. 
Med et par måneder til næste 
høst, er det livsvigtigt for 
børnene at få ekstra hjælp.

FN udsendte i marts en 
prognose for høsten på 
verdensplan i 2013. Her 
fremhæves Nordkorea som 
et land med et ”exceptionelt 
underskud i den samlede 
fødevareproduktion” og FN 
anslår, at 2,8 millioner sår bare 
mennesker har brug for 
hjælp udefra. 

Nogle af dem er de ca. 750 
børn på de tre børnehjem 
i byen Haeju, som Mission 
Øst sørger for livsvigtigt 
fødevaretilskud til. Børnene 
er nogle af de mest udsatte, 
fordi de mangler familie 
til at tage hånd om dem. 
I november sidste år viste 
Mission Østs undersøgelser, 
at hele 92 procent af børnene 
er kronisk underernærede, 
og det betyder, at de ikke har 
meget at stå imod med. 

I Nordkorea er der kun lidt 
mad tilbage på lagrene i 

foråret og efteråret, hvor den 
foregående høst er spist, og 
den næste endnu ikke er 
moden. Hvis høsten bliver 
dårlig, er der risiko for, at 
lagrene løber helt tør. Det er 
særligt i disse perioder, at der 
er stort behov for hjælp.

Kronisk fødevaremangel
”I Nordkorea handler det 
både om hjælp her og nu, 
men også om det lange, seje 
træk. Landet kan simpelthen 
ikke producere mad nok, og 
den internationale fødevare-
hjælp er utilstrækkelig. 
Be hov et for hjælp er stort, 
men det er vigtigt, at vi ikke 
giver op. Hvert eneste menne-
ske har en uendelig værdi, og 
vi må gøre, hvad vi kan for 
dem, vi har adgang til,” siger 
generalsekretær Kim Hartzner.

I Nordkorea køber indbyg-
gerne ikke mad, men får til- 
delt rationer gennem et offent- 
ligt distributionssystem. Når 
der ikke er mad nok i syste-
met, bliver rationerne skåret 
ned, og for mennesker, der i 
forvejen ikke får mad nok, 
kan det være fatalt. Derfor er 
hjælp udefra, fra eksempelvis 
Mission Øst, helt afgørende.

Manglende mad gør tilskud

livsvigtigt
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Se filmen om, hvordan 
Zia Gul og Khal Dana 
blev biavlere her:  
www.miseast.dk/
biavl
Du kan også læse 
og se film om andre 
afghanske kvinder 
og høre deres bi-
fortællinger.

Khal Dana er kun 12 år gam-
mel, men hun ved allerede 
alt om bier og biavl. Hver 
dag når hun kommer hjem 
fra skole, hjælper hun sin 
mor Zia Gul med familiens 
12 bistader. Og hvis hendes 
mor er ude for at undervise 
nabokvinderne i at avle bier, 
ved Khal Dana selv, hvad der 
skal gøres.

For at opmuntre sin datter 
giver Zia Gul af og til Khal 
Dana lidt penge for hendes 
hjælp. I stedet for at bruge 
pengene på søde sager, som 
mange andre børn ville gøre, 
har Khal Dana købt en lille 
metalkasse, som hun kan 
spare pengene op i. ”Jeg 
har sparet 3.000 afghani op 
indtil nu, og jeg håber, at jeg 
kan spare endnu flere op. 
Pengene skal bruges til en 

ged, der kan gå sammen med 
min mors geder,” fortæller 
Khal Dana. Sidste år brugte 
Khal Danas mor nogle af de 
penge, hun tjente på biavl, 
til at købe to geder, og derfor 
ved Khal Dana, at hvis man 
holder geder, får man også 
mejeriprodukter. En ged 
koster 6.000 afghani (ca. 
700 kr.).

I skole med papir og blyant
Nu hvor Khal Dana og 
hendes familie tjener penge 
på biavl og gedehold, er det 
også blevet lettere at sende 
hende i skole. I Afghanistan 
er landsbyskolen gratis, 
men blyanter, papir og den 
obligatoriske skoleuniform, 
skal familierne selv sørge 
for, og det er svært for de 
fattigste.

I skolen fortæller Khal Dana 
sine venner om bierne og 
om, hvordan de gør en 
forskel for hendes familie. 
Kammeraterne synes ifølge 
Khal Dana, at det er meget 
spændende. Hun drømmer 
om selv at holde bier og 
geder, når hun bliver voksen. 
Metalkassen og hendes 
nye viden er sammen med 
hendes skolegang billetten til 
et bedre liv.

En metalkasse fyldt med  

fremtidsdrømme
For to år siden for-
talte vi her i bladet den 
fantastiske historie om 
kvinden Zia Gul, der 
ved hjælp af to bistader 
og et kursus i biavl fik 
vendt op og ned på 
sin families fattige og 
udsatte liv. Her kommer 
historien om hendes 
datter Khal Dana, som 
går i sin mors fodspor.

Khal Dana viser stolt 
den boks frem, hun 
har købt for sine 
sparepenge.
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af Subhon Shohmurodzoda,  
tadsjikisk social pædagogstuderende

Lige fra vi trådte over 
dør tærsklen i sundheds-
klinikken ‘Parastu’ var 
stedet ander ledes end andre 
sundhedscentre, jeg har 
besøgt. Normalt er lægerne 
meget formelle og alvorlige, 
men her var stemningen 
varm og venlig. Vi blev budt 
velkommen af et team af 
taleterapeuter, fysio loger, 
fysioterapeuter og eksperter 
i pædagogik og musik. I 
fælles skab giver disse profes-
sionelle hver dag træning til 
børn med handicap, og det 
var det arbejde, vi var kom-
met for at være en del af.

Børnene overraskede mig
Under opholdet fik jeg lov 
at arbejde selvstændigt med 
børnene både i grupper og 
individuelt. Jeg var utrolig 
overrasket over, at de havde 
de samme drømme og mål og 
den samme viljestyrke, som 
børn uden handicap har. Det 
havde jeg ikke troet. 

Da jeg efter to uger forlod 
Parastu og vendte tilbage til 

 Børnene ændrede mit liv
En praktikants oplevelser

mit studie, havde jeg fået et 
helt særligt indblik i, hvor 
vigtigt arbejde inden for det 
sociale område er og mest af 
alt, hvor lidt der skal til for at 
gøre en kæmpe forskel. Den 
viden har jeg forsøgt at dele 
med mine medstuderende. 

Det, jeg har lært hos Parastu, 
forsøger jeg at bruge i mit 
studie. For eksempel er jeg 
i gang med en opgave, der 
handler om, hvordan gode 
sociale tilbud til børn med 
handicap kan have en positiv 
indvirkning på Tadsjikistans 
økonomi. Mange mennesker 
med handicap er jo i stand til 
at leve et produktivt liv, hvis 
de får den rigtige træning. 

Praktikopholdet har ikke bare 
givet mig større erfaring in-
den for mit felt, børnene har 
ændret selve min opfattelse af 
livet: Efter at jeg har set, hvor 
langt de kan komme, tror jeg 
på, at alt er muligt.

t a d s J i k i s t a N

Siden sommeren 2012 er 
studerende blevet tilbudt 
praktikophold i nogle af de 
institutioner for børn med 
handicap, som Mission 
Øst samarbejder med 
i Tadsjikistan. Formålet 
er at give de studerende 
mere praktisk viden om, 
hvor langt børnene kan 
nå, når de får den rigtige 
behandling. Projektet er 
betalt af EU.

Sidste sommer tog Subhon Shohmurodzoda imod 
et tilbud om praktik på en institution for børn med 
handicap opbygget af Mission Øst. Det ændrede 
hans livssyn og karriere planer. 
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Om vinteren fletter familien 
kurve for at tjene ekstra.

R u m æ N i e N

I Rumænien føler mange 
fattige familier sig presset til 
at lade deres børn tigge for at 
skaffe penge. Men i familien 
Lacatus vil man hellere spise 
mindre. Der er nemlig noget, 
der er vigtigere. 

af Felicia Rotar, leder af Mission Østs 
partner Solia Speranței

Første gang jeg mødte fami - 
lien Lacatus, var de i direkte 
nød. Der var ingen penge til 
mad, og moderen i familien, 
Rozalia, var meget syg. De 
har fem børn at forsørge, 
hvoraf to har handicap.

Familien har ca. 1.600 kr om 
måneden at leve for, og det er 
næsten umuligt at klare sig 
for det beløb, specielt med to 
børn med særlige behov. Det 
hårde liv, forældrene har levet 
betyder, at de ligner et par 
ældre menne sker, selvom de 
bare er i starten af fyrrerne.

Jeg blev derfor meget positivt 
overrasket, da jeg opdagede, 

Familien, der ikke ville tigge
at børnene ikke bliver sendt 
ud at tigge og faktisk kom-
mer i skole regelmæssigt. Jeg 
har set mange familier, som 
ikke er nær så dårligt stillede, 
men som alligevel sender 
børnene ud at tigge. At sende 
sine børn ud at tigge er fysisk 
og psykisk udnyttelse, og det 
betyder også, at børnene 
ingen uddannelse får. Når de 
bliver voksne, ender de i 
samme dårlige situation som 
deres forældre.

Sygdom er en katastrofe 
Rozalia og hendes mand 
George har altid levet af fore - 
faldende arbejde i lokalom-
rådet og har derfor ikke haft 
mulighed for at få en sygefor-
sikring. For at få en sygefor-
sikring i Rumænien, skal man 
have haft en officiel ansættelse 
eller have indbetalt penge til 
den offentlige sygesikring for 
at få hjælp. Derfor var Rozalias 
sygdom en katastrofe for en 
familie som dem.

Når vi ser mennesker som 
Rozalia og George, der kæm-
per for at klare sig og gør, 
hvad de kan for at give deres 
børn en bedre fremtid, så gør 
vi, hvad vi kan for at hjælpe 
dem. Derfor støtter vi nu 
familien Lacatus økonomisk 
og med medicin. Vi har også 
bedt naboerne om at hjælpe 
ved at give dem lidt arbejde, 
hvor der er mulighed for det.

Renere børn
Bare den smule støtte, fami-
lien nu får fra os, har gjort 
en synlig forskel. Børnene er 
renere, og familien har malet 
deres lille hus. Vi vil blive 
ved med at støtte familien, 
og vi er fulde af beundring 
for mennesker som dem, der 
forsøger at klare sig selv i 
en umulig situation uden at 
stjæle eller tigge.
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Mission Øst har fået vicegeneralsekretær
Peter Sigetty Bøje er netop tiltrådt en nyoprettet stilling som vicegeneralsekretær i Mission 
Øst. Han skal stå for den daglige ledelse af kontoret i Hellerup. ”Jeg har 30 års erfaring inden 
for blandt andet online markedsføring, forretningsudvikling og ledelse fra erhvervslivet.  
Den glæder jeg mig til at bruge på at støtte fattige og udsatte menne sker, og jeg mener,  
at Mission Øst er det bedste sted at gøre det,” siger 54-årige Peter Sigetty Bøje.  
Peter Sigetty Bøje er gift med Bebiane Bøje og har fire børn. 

k o R t  N y t

Mennesker, der er udsat for kata-
strofer, fattigdom eller andre kriser  
har sjældent indflydelse på hjælpe-
organisationernes beslutninger.  
De kan heller ikke klage eller holde 
dem ansvarlige for det, de lover. 

“Ngo’er som Mission Øst skal være 
ansvarlige og gennemsigtige over  
for de private og offentlige donorer, 
og mest af alt over for de mennesker, 

som vi hver dag hjælper,” siger 
generalsekretær Kim Hartzner. 

Mission Øst er derfor blevet medlem 
af Initiativet for Humanitær 
Ansvarlighed (HAP), der forpligter til 
ansvarlighed i hjælpearbejde.

Mission Øst på 
SommerOase og 
SOMMERCAMP 2013
Fra d. 13. – 19. juli, kan du igen i år møde 
Mission Øst på Sommer Oase i Odder  
og på SOMMERCAMP i Mariager (samme 
periode). 
Læs mere eller tilmeld dig på  
www.danskoase.dk og  
www.sommercamp.dk

Nu kan verdens fattigste klage

Velkommen til Mission 
Østs årsmøde d. 5. maj
Ved årsmødet kan du møde Mikael 
Jarnvig, se veteranbiler fra Kristen 
Veteran klub 3,16 og høre, hvordan det 
går med alle Mission Østs spændende 
 projekter rundt om i verden. Et af 
årsmødets højdepunkter vil være en 
præsentation af Mission Østs kommen-
de projekt i Burma, mad til kostskolen 
for det lille kristne Marafolk.

Mødet afholdes i Baunekirken,  
Østerbyvej 10 i Tjørring,  
søndag d. 5. maj fra 12.45 – 16.00.  

Inden selve årsmødet er der gudstje-
neste kl. 10.00 og Kristen Veteranklub 
3,16 besøger kirken med sine flotte 
gamle biler.

Mission Øst er med på årets Folkemøde på Bornholm sammen med en 
række andre hjælpeorganisationer. På Folkemødet mødes almindelige 
danskere, politikere, organisationer, foreninger og virksomheder for 
udveksle holdninger, erfaringer og inspiration.

”Vi glæder os til at være en del af mødet mellem beslutnings tagerne 
og befolk ningen. Ved at være tilstede vil vi være med til at rette fokus 
mod de 2/3 af verdens fattige, som bor i Østeuropa og Asien,” siger 
vicegeneral sekretær Peter Sigetty Bøje.

Folkemødet foregår den 13.-16. juni 2013 i Allinge

2.175
Så mange narkomaner har fået hjælp 

gennem Mission Østs hiv/aids-

projekt i Armenien
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I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til at  
hjælpe fattige. 
De sidste 16 øre går til at sikre, at 
hjælpen er af høj kvalitet, at den 
når frem, og at der er gennemsig-
tighed, så vores støtter kan se, at 
det nytter.

Brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007

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 penge-
gave 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.

Brug hjemmesiden eller girokort
Du kan give en gave til Mission 
Øst på www.miseast.org eller via 
girokortet på bagsiden.

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
Giver du giver en almindelig pengegave til 
Mission Øst, kan du trække pengene fra i 
skat. Hele det donerede beløb er fradrags-
berettiget. Bruger du denne regel, kan du 
maksimalt fratrække 14.500 kroner.
Vil du give et større beløb, som du ønsker 
fradrag for, kan du tegne et gavebrev. 
Kontakt os eller læs mere på hjemmesiden.

Virksomheder
Mange virksomheder støtter Mission Øst. 
Kender du en virksomhed, som kunne 
være interesseret i et samarbejde?  
Så kan de kontakte CR manager Hans 
Mayland på 20 31 66 32 og høre mere om, 
hvordan det kan gøres.

Oplev et strejf af 1700 år gam-
mel kristendom, den smukke 
Sevansø og få indblik i Mission 
Østs arbejde for mennesker med 
handicap på denne unikke tur til 
Armenien.

På turen kan du blandt andet 
opleve ’Den Apostoliske Kirke‘, 
der er Armeniens svar på 
Vatikanet, og kirken Khor Virap, 

hvor Armeniens kristendom 
begyndte. Vi besøger også et 
Child Development Center og får 
mulighed for at møde nogle af de 
børn med handicap, som bliver 
behandlet her. 

Turen starter den 9.5.14 og 
slutter den 17.5.14 Rejseleder 
på turen er René Hartzner, 
medstifter af Mission Øst og 

tidligere general sekretær. René 
Hartzner er en erfaren rejseleder, 
der har indgående kendskab til 
Armenien.

Kontakt Unitas Rejser for detal-
jeret program, pris og tilmelding 
på rejser@unitas.dk eller  
tlf. 87231240

Rejs til Armenien         med Mission Øst i maj 2014
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 Mad  
til Burmas sultne børn 
Hjælp dem med at skabe sig 
en bedre fremtid.

Støt Mission Øst i dag


