container. Men i skolen er der hårdt brug
for vores hjælp. Her ses den gamle skole.

Årsberetning 2005 for ApiAid
Det er så beretningen for foreningens 4.
regnskabsår og vi må nok sige, at det
vokser. Vi er blevet en vigtig del af det
nødhjælpsarbejde, som udføres frivilligt
gennem NGOerne i Danmark med
paraplyorganisationen IAS.

Tsunamien – Sri Lanka
Den efterhånden velkendte katastrofe, som

Men Danida gav os yderligere kr. 1 mill.
som blev brugt til rensning af brønde i det
nordlige Sri Lanka – se dokumentarvideoen,
som er sendt til Danida.
Vi fik i 2005 i første omgang afslag på en
ansøgning om container til Afrika gennem
IAS. Vi søgte derfor igen og fik denne gang
bevilget en stor 40 fods, som blev pakket
og sendt i januar 2006.

som ramte bl.a. Sri Lanka i julen 2004
gjorde, at vi kom rigtig på banen med
nødhjælp i 2005.
Vi fik allerede kr. 200.000 i nødhjælp i
december 2004 og en storstilet fælles
indsamling blandt tilknyttede foreninger i
januar indbragte mere end kr. 200.000
udover de kr. 18.000 som blev indsamlet
hos vore medlemmer og de kr. 25.000, som
kom fra Randers og Lyngby. De førstnævnte blev sendt via IAS til de mest trængende
og de sidste kr. 25.000 sendte vi til Sri
Lanka, så vi er med i et af de 20 huse, der
bygges i New Life Village i Trincomalee.

Og i november 2005 gik det galt igen med
en oversvømmelse i Colombo. Der fik vi kr.
200.000 til hjælp via Dansk Missionsråd. Et
rigtigt godt år for ApiAids arbejde i Sri
Lanka.

Ved skolen blev der behov for at lave en
mur op mod bakken, så vi kan undgå
jordskred i tilfælde af voldsom regn. Vi
søgte Økonomistyrelsen om godt kr. 80.000
i november 2005. Vi hørte i lang tid ikke
noget – de skulle have flere oplysninger
men sagsbehandleren var ret positiv. Vi
kunne imidlertid ikke vente længere og i
december sendte vi kr. 18.000 til muren.
Den blev opført så langt pengene slog til.

Afrika

Izmail - Ukraine

Vi fik i oktober og sidst i november 2004
sendt to containere til Afrika. Men
transporten blev besværlig, så de kom
desværre først frem i foråret 2005. Vi
besluttede derfor at benytte en anden
transportvej, når vi igen skulle sende en

Arbejdet i Buccarc i Ukraine har været
vanskeligt gennem længere tid, primært på
grund af sprogvanskeligheder. Da Sasha
rejste på videreuddannelse på Hawaii, var
der praktisk talt ikke nogen, som vi kunne
tale med på engelsk. Vi var derfor nødt til

at afvente og indstillede derfor vort
nødhjælpsarbejde der.

besiddelse af en tilladelse til at modtage
nødhjælpen uden moms og afgifter. Denne
tilladelse kom umiddelbart før julen 2005.

I foråret fik imidlertid kontakt til
organisationen, Feed the Hungry i Izmail i
Ukraine, hvor viljen og engagementet er
stort for at der skal ske noget. I august fik
vi besøg derfra og vi blev hurtigt enige om,
at vi ville prioritere arbejdet der.

Transporten fik vi finansieret dels fra
Korsør, dels fra Århus og i januar 2006
kunne vi sende den første lastbil til Izmail.

Ekkodalens Genbrug
Omsætningen i Ekkodalen blev lidt større
end året før, og med stort set samme
omkostningsniveau som året før, blev der
et overskud på godt kr. 80.000.
I dette hus har ægteparret indrettet et
lokalt samlingssted, hvorfra nødhjælp kan
blive fordelt til de mest trængende.

Vi siger også tak til de mange, der hver
måned er med til at pakke i kasse - og
pakke container og lastbiler, når der er
behov for det. Det praktiske arbejde
planlægges og koordineres af Gunhild og
Magne, der med deres ubeskrivelige indsat,
er en afgørende brik for at arbejdet lykkes
for ApiAid.

Forinden tog en gruppe på 4 fra Århus, 5
fra Korsør og en enkelt fra Odense en uge
til Izmail. Nøden er stor i området og vi
blev alle dybt grebet.

Overlægen på Aids og TB-hospitalet har
intet at gøre godt med – fik et stetoskop af
repræsentanten fra Feed the Hungry – men
medicin får hospitalet dog af staten. Ingen
af de ansatte er vaccineret mod TB.

Hestekøretøj som dette er ret almindeligt.

Vores økonomiske fundament er det
overskud, som bliver skabt i genbrugsbutikken i Ekkodalen. Uden den er al vor
nødhjælpsarbejde ikke muligt. Vi retter
derfor en rigtig stor tak til alle de frivillige,
som dag efter dag står i butikken.

Vi besluttede, at vi ville sende en lastbil til
Izmail med 90 m3 nødhjælp. Men først
skulle organisationen i Izmail være i

Gud velsigne jer alle – medarbejdere,
hjælpere etc. – lønnen får I ikke her, men
siden hen – men glæden og visheden har vi
om at vi er med dèr, hvor vi kan gøre en
forskel, og samtidig mærke den store
taknemlighed fra de nødlidende - det er løn
nok i sig selv.
Peter

