
 
 
Årsberetning 2008 for ApiAid  
 
Med 2008 har nødhjælpsforeningen eksiste-
ret i 7 år.  
 
Det har været et godt år for vor 
genbrugsbutik Smukt & Brugt. Med en 
omsætningsstigning på 32 % har butikken 
kunnet bidrage med et overskud på t.kr. 
160 mod t.kr. 88 året før. ApiAid har imid-
lertid valgt at forøge hjælpen til udlandet til 
t.kr. 361, mod t.kr. 275 sidste år, hvilket 
har medført, at organisationen kommer ud 
med et underskud på t.kr. 37 i 2008. 
 

 

Izmail - Ukraine 
 
Vi fik i 2008 sendt 2 læst på 90 m3 hver til 
Izmail i Ukraine. Begge læs blev sponsere-
ret af Mellemfolkelig Samvirke. En tredje 
transport med tilskud blev først sendt i 
begyndelsen af marts 2009. 
 

 
 
Vi havde besøg af et team fra Ukraine i 
august. De fik lejlighed til at se vort arbejde 
gennem genbrugsbutikken, besøgte kirken 
og oplevede Danmark på nært hold. Et 
besøg som indprentede sig dybt i deres 
men også i vores bevisthed. 
 

 
 
Under SommerCamp 2007 blev der samlet 
ind til et bespisningsprojekt, som den lokale 

NGO, Feed the Hungry har i Izmail. Der 
blev indsamlet godt t.kr. 102, men behovet 
er imidlertid t.kr. 250. Vi har derfor i 
begyndelsen af 2008 søgt Økonomistyrelsen 
om t.kr. 88 til indretning af køkkenet og 
spiselokalerne. Vi fik i 2008 tildelt t.kr. 54 
fra styrelsen, idet puljen ikke var stor nok. 
  

 
 
ApiAid har udover dette beløb fra styrelsen, 
sendt knap t.kr. 70 til folkekøkkenet og 
godt t.kr. 53 i direkte nødhjælp, indkøb af 
traktor mv.  
 
Tanzania   
 
Vi har ikke haft mulighed for at sende 
container til Afrika i 2008. Så vores hjælp 
 

 



 
 
har bestået i at støtte børnehaven og 
skolen, når der opstår akut behov for det. 
Vi sendte således t.kr. 50 til opførelse af 
spisesalen og senere t.kr. 12 til indkøb af  
 

 
  
julemad til de familier med tilknytning til 
skolen, der har størst behov for hjælp. 
 
Thailand  
 
I 2008 har vi besluttet at støtte AIDS og 
HIV børnehjemmet i Thailand, hvor to af 
ApiAids medlemmer udfører et frivilligt  
 

 

 
arbejde. Vi sendte godt t.kr. 12 umiddelbart 
før jul, så julen kunne blive lidt anderledes  
 

 
 
end tidligere år. Senere besluttede vi at 
søge Økonomistyrelsen om tilskud til 
indreting af nogle små boliger, hvor 
medarbejdere kan bo sammen med en 
mindre gruppe børn fra børnehjemmet så 
disse børn kan opleve et mere normalt 
familieliv. Vi søgte om t.kr. 88 og forventer 
svar i sommeren 2009. 
 
Sri Lanka 
 

 

 
Vi har i 2008 ydet økonomisk hjælp til Sri 
Lanka i form af julehilsen på godt t.kr. 12 til 
bespisningsprojektet af gadebørn i 
Colombo.  
 

 
 
Derudover har vi betalt knap t.kr. 12 til 
opførelse af et bibliotek ved en af de skoler 
i Ratnapurra, som vi hjalp i forbindelse med 
jordskredet. 
 

 
 
Behovet for nye skolemøbler ser ud til at 
være næste ønske fra den pågældende 
skole. 



Vi søgte om tilskud i forbindelse med en 
cyklone i Sri Lanka, men fik desværre ikke 
bevilget tilskuddet. 
 

 
 
I 2008 havde vi planlagt en samarbejds-
konference til efteråret 2008 med tilskud 
fra Danida, men på grund af urolighederne i 
Sri Lanka, er denne udskudt til 2009.  
 

 
 
Vi arbejder dog sideløbende med flere 
andre projekter i Sri Lanka og er i 
forhandling med Danida, som gerne vil have 
os som samarbejdspartner i Sri Lanka.  

Peru 
 
ApiAid har i 2008 undtagelsesvis støttet 
Peru med kr. 5.000 i forbindelse med en 
konference for ledere, arrangeret af en af 
ApiAids medlemmer.  
 
Smukt & Brugt 
 
Det var en stor beslutning, som blev taget i 
2007 med overtagelse af Smukt & Brugt, 
men alle forventningerne til butikken er 
blevet indfriet. Det skyldes ikke mindst de 
trofaste medarbejdere, som dag efter dag 
  

- står i butikken, 
- er med til at sortere og prisfastsætte 

varerne, 
- er med til at hente ting fra de 

forskellige steder og køre affald væk 
- er med til at pakke tingene i kasser, 

så der kan sendes nødhjælp til 
Ukraine 

- og også alle dem, der er med til at 
læsse lastbilerne, når de skal sendes 
af sted. 

 

 
 
Vores økonomiske fundament er det over- 

skud, som bliver skabt i vores genbrugs-
butik. Uden den er al vor nødhjælpsarbejde 
ikke mulig. Vi retter derfor en rigtig stor tak 
til alle de frivillige medarbejdere. 
  
Det praktiske arbejde planlægges og 
koordineres af butiksudvalget, der består af 
Inga H., Pia, Kirsten V., Dorte H., Gunhild 
og Magne, der med deres ubeskrivelige 
indsats, er en afgørende brik for at arbejdet 
i ApiAid kan lykkes - sammen med de 
efterhånden op mod 50 frivillige 
medarbejdere. 
 
Gud vil velsigne jer alle – medarbejdere, 
hjælpere osv. – lønnen får ingen af jer her, 
men senere – men glæden og visheden 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. Jeg kunne unde jer 
allesammen at komme med til Ukraine, 
Tanzania, Sri Lanka og opleve, hvor 
taknemlige de er for den hjælp, som du er 
med til at formidle. 
 
Peter 
 
 
 

 


