I foråret havde vi en lille gruppe i Moldova,
som er Europas fattigste land. Nøden er
ekstem stor i landet og heldigvis er der
andre, der yder nødhjælp. Vi har overvejet
at starte et arbejde op i Moldova, men indtil
videre har vi ikke ment at kunne udvidde
vores nødhjælpsområde med Moldova. Vi
arbejder fuldt ud med Izmail og de har
fortsat hårdt brug for vor hjælp.

Izmail - Ukraine

Årsberetning 2009 for ApiAid

Fra 1. november har vi lejet et lokale i
Lading, fordi vi ikke har plads nok til alle de
ting, som vi gerne vil sende til Ukraine.
Desværre er behandlingen af papirerne
langsommelig i Ukraine, så vi kan ikke
forvente at få mere end to læs igennem om
året.

Med 2009 har nødhjælpsforeningen eksisteret i 8 år.
Indtægterne er gået frem med 23 % og
vores genbrugsbutik var meget tæt på at
sælge for en halv million kroner. Selvom vi
har brugt flere penge end året før, så har vi
alligevel et overskud på næste 59 tus.kr.

Moldova

Vi fik i 2009 sendt 2 læst på 90 m3 hver til
Izmail Ukraine. Begge læs blev sponsoreret
af Mellemfolkelig Samvirke. Desværre er
2009 det sidste år vi kan få tilskud til transporterne, fordi Ukraine har passeret grænsen for at være et fattigt land målt ved BNP
pr. indbygger. Vi ved, hvor fattige de er i
Izmail, men det nytter desværre ikke så
meget, når der er andre i Ukraine, der har
væsentlig flere penge.
Også i år har vi haft medarbejdere i Izmail,
og som de fortæller, igen en inspirerende
rejse, der dokumenterer, at det nytter
noget at hjælpe dem.

I 2009 fik vi hjulpet udposten hos Galina,
sendt hjælp til udbringningen af de tunge
hospitalssenge, julegaver til børnehjem,
børnehospital, shelter (modtagelseshjem for
gadebørn) etc og ikke mindst penge til
medicin på børnehospitalet i november,
hvor de slet ikke havde noget – ikke
engang penicillin eller antibiotika.

Thailand

Drengen er få dage gammel og bor sammen
med far og mor i et ”skur” på under 4 m2 –
1 meter fra togskinnerne - det er
betingelserne i Colombo for de fattigste.
Vi har i 2009 satset meget mere på Sri
Lanka end tidligere år. Partnerskabskonferencen med 72 tus.kr. i støtte fra DMCDD,
blev en stor succes, hvor vi lærte hinanden
at kende langt bedre og fik lavet en plan for
aktiviteterne de kommende år.
I Sri Lanka er der mange børnehjem, hvor
et ægtepar tager sig af ca 10 børn, der har
mistet begge forældre under tsunamien. Vi
prøvede på at hjælpe nogle af dem.

Tanzania
I efteråret havde NLO jubilæum - Kirsten og
Frede repræsenterede ApiAid i Aalborg og
overrakte en check på 10 tus.kr. i form af
en stor Sydbank check.

Vi søgte Tips & Lotto om støtte til indretning af medarbejderboliger. Der kom
mange kvalifecerede ansøgninger, så de
måtte reducere det bevilgede beløb til en
tredjedel. Alligevel gjorde de 30 tus.kr. stor
lykke, da vi kunne sende dem til børnehjemmet for AIDS og HIV smittede i
Thailand.

Sri Lanka

Der ud over har vi støttet børnehaven og
skolen, når der opstår akut behov for det.
Vi sendte således 28 tus.kr til spisesalen
udover 15 tus.kr til julemad til de familier
med tilknytning til skolen, der har størst
behov for hjælp.

Frede, som var med på turen, talte til og
underviste lederne af forskellige organisationer fra det nordlige Sri Lanka om, at nu
er borgerkrigen slut og så skal vi lægge alle
stridigheder bag os og se fremad mod en
bedre fremtid. Landet har behov for efter
mere end 30 års borgerkrig, at der
samarbejdes over en bred front for at
bringe landet på den rette kurs.

Der ud over var vi med til indvielsen af biblioteket i Ratnapurra, det bibliotek, som
ApiAid har betalt opførelsen af. Et problem
havde de dog – bøger – de havde ingen
bøger, men vi besluttede at sende penge til
dem så biblioteket kunne få en god start.

er en lille by, hvor der slet ikke er noget for
børnene. Vi kunne sende 10 tus.kr. til
legepladsen. Samlidig besluttede bestyrelsen at vi vil søge Tips- & Lotto om midler til
The Social House i New Life Village – svar
på denne ansøgning får vi senere.
Også i år sendte vi en julegaven på 15
tus.kr. til bespisningsprojektet af gadebørn i
Colombo. Vi har set det og det er super.
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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.

Uden den er al vort nødhjælpsarbejde ikke
muligt. Uden den er al vor nødhjælpsarbejde ikke mulig. Vi retter derfor en rigtig
stor tak til alle de frivillige medarbejdere.
Nogle arbejder mange timer, andre nogle få
– men en stor tak til alle. Det går mere og
mere op for mig, hvor vigtigt dette arbejde
er, for den taknemlighed, som vi oplever
ved besøg hos de nødlidende, er ekstrem
stor. Den gør, at vi med endnu større
begejstring vil yde en ekstra indsats, så vi
kan hjælpe endnu mere og endnu flere.

Et nyt projekt så dagens lys, Mercy House,
hvor unge mødre kan få hjælp, hvis familien ikke vil have noget med dem at gøre. Vi
donerede 30 tus.kr. til projektet.

Peru
ApiAid har i 2009 ikke støttet
nødhjælpsarbejdet i Peru men bestyrelsen
overvejer, om vi skal og hvordan vi kan
hjælpe i dette land.

Smukt & Brugt
Resultatet i Smukt & Brugt og i ApiAid i
øvrigt er en følge af en skare dygtige og
flittige medarbejdere, der dag efter dag
Efter hjemkomsten fra Sri Lanka samlede vi
ind til legepladsen i New Life Village. Byen
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står i butikken, pynter vinduer og
gør rent
er med til at sortere og prisfastsætte
varerne,

Når du gør noget godt for dig selv, så bliver
du glad. Gør du noget godt for en i Sri
Lanka, Afrika eller Ukraine, så bliver han
glad og hans glæde smitter af på dig, så du
også bliver glad. Så hvorfor ikke gøre to
glade ved samme indsats?
Gud velsigne jer alle – medarbejdere,
hjælpere osv. – glæd jer over, 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 ønske for jer alle, at I kunne komme
med til Ukraine, Tanzania, Sri Lanka og
opleve, hvor taknemlige de er for den
hjælp, som du er med til at formidle.
Peter

