
 
 
Årsberetning 2006 for ApiAid  
 
Med 2006 har nødhjælpsorganisationen 
eksisteret i 5 år. Vi har ikke modtaget så 
store tilskud som forrige år, men har 
derimod udført et større arbejde selv for at 
opnå det, som vi har gjort.  
 
Sri Lanka 
 
Vi har ikke ydet hjælp til Sri Lanka i 2006. 
Det skyldes dels at de projekter, der blev 
iværksat i 2005 først er færdiggjort i 2006, 
dels den voksende uro på øen, efter at de 
tamilske tigere er blevet erklæret for at 
være en terrororganisation.  
 

 

 
En gruppe var i Sri Lanka i december, men på 
grund af uroligheder, var det ikke muligt at 
tilse projekterne herunder New Life Village i 
Trincomalee, hvor der opføres 20 boliger til 
hjemløse. Og mange steder er landet ikke 
bygget op igen efter Tsunamien, f.eks. 
ligger alt fortsat i ruin der hvor toget blev 
afsporet.  
 
I Colombo er vi med i et projekt, hvor de 
efterladte efter Tsunamien kan få en ny 
start. De får tilbudt et kursus i det 
grundlæggende i anvendelse af EDB og 
sykursus.  
 

 
 
 
Afrika  
 
Fremsendelse af containere til Tanzania er 
efterhånden blevet meget besværligt.  
 
Vi sendt en container i december 2005 og 
denne kom først frem sidst på foråret 2006. 
Da Mellemfolkelig Samvirke samtidig stiller 
større og større krav til os, har vi besluttet 
ikke at sende container til Afrika i 2006. 
 
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. 81.000 
i november 2005. Vi fik beløbet bevilget i 
juni 2006 og beløbet er anvendt til 
formålet. 
 

 
 
Skolen vokser og med udgangen af 2006 er 
der 300 elever, der hver dag får et måltid 
mad. På et tidspunkt blev tørken for slem, 
og folk sultede. Vi besluttede derfor 
ekstraordinært at sende en madgave til 
skolen, som kunne fordele madvarerne til 



elevernes forældre, så ikke kun eleverne 
kunne få mad hver dag. 
 
Izmail - Ukraine 
 
Hjælpen til Izmail slog nye rekorder i 2006.  
Vi fik sendt 2 lastbiler på 90 m3 hver til 
Ukraine i januar og juni 2006 med nødhjælp 
af forskellig art. Den taknemlighed det 
medførte, har ingen grænser. 
 

 
 
På alderdomshjemmet hjalp vi til, så 
toiletfaciliteterne blev renoveret.  
 

 

 
Da frosten igen satte ind, foretog vi en 
storstilet indsamling så vore 
samarbejdspartnere i Izmail kunne blive  
velsignet med en gave på godt kr. 20.000 
umiddelbart før jul.  
 
Også i år har vi haft repræsentanter i 
Ukraine for at tilse arbejdet der. Fuld af 
inspiration og nød for at hjælpe landet, er 
de vendt hjem til Danmark.  
 

 
 
Den lokale NGO, Feed the Hungry i Izmail 
har et bespisningsprojekt, hvor hjemløse og 
gadebørn i begrænset omfang kan få et 
måltid mad. Projektet ønskes udvidet, så 
langt flere kan blive hjulpet og få mad hver 
dag. Vi besluttede derfor at søge om en 
indsamling under SommerCamp 2007 til 
dette formål og vor ansøgning blev 
imødekommet.  
 
Derudover har vi i november søgt Økonomi-
styrelsen om kr. 50.000 til etablering af et 
aktivitetsområde for børn og unge på 
organisationens område.   
 
 

Ekkodalens Genbrug 
 
Omsætningen i Ekkodalen blev på samme 
størrelse som året før, og med stort set 
samme omkostningsniveau som året før, 
blev der et overskud på ca. kr. 80.000. 
 
Vi har indset, at omsætningen antagelig 
ikke kan blive større med de nuværende 
faciliteter. Vi besluttede derfor at finde nye 
lokaler, og pr. 1. februar 2007 overtager vi 
250 m2 på adressen Møllevangs Alle 151. 
Lokalerne er fem gange så store så vore 
forventninger hertil er store. 
 
Vores økonomiske fundament er det 
overskud, som bliver skabt i vores 
genbrugsbutik. Uden den er al vor 
nødhjælpsarbejde ikke mulig. Vi retter 
derfor en rigtig stor tak til alle de frivillige, 
som dag efter dag står i butikken. 
  
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.  
 
Gud velsigne jer alle – medarbejdere, 
hjælpere osv. – 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 


