
 
 
 
Årsberetning 2010 for ApiAid  
 
Med 2010 har nødhjælpsforeningen eksiste-
ret i 9 år. Indtægterne er gået frem med 29 
% i forhold til året før og vores genbrugs-
butik fik solgt for mere end en  halv million 
kroner trods ugunstige forhold med stillads 
foran vinduerne og en periode, hvor kun-
derne måtte benytte bagindgangen. Vi har 
også brugt langt flere penge til nødhjælp 
end året før, så vi kommer ud med et 
underskud på 52 t.kr. 
 
Haiti   
 

 

 

 
 
Jordskælvet på Haiti påvirkede os alle. Vi 
besluttede derfor at donere 12 t.kr. ved den 
store landsindsamling og det blev kvitteret 
med at ApiAids navn blev vist flere gange 
på DR TV den store indsamlingsdag. 
 
Izmail - Ukraine 
 

 
 
Som året før fik vi i 2010 sendt to læs til 
Ukraine, i april og november. Vi kunne ikke 
få tilskud fra Mellemfolkelig Samvirke og 
har derfor selv måttet betale for de to læs. 
 
I maj havde vi en gruppe i Izmail, og de 
kunne vende hjem med mange gode og 
inspirerende oplevelser i kufferten. På 
hjemmesiden www.apiaid.dk kan vi se en  

 
kort video fra turen, så her skal kun 
fremhæves få oplevelser såsom besøg på 
børnehjemmet i Kiliya, gadevandringen i 
Galinas landsby, torvet og besøget på 
børnehospitalet.  
 

 
 
Det sidste sted spurgte overlægen os, om 
det var muligt for os at sende dem en brugt 
ambulance, en bøn som umiddelbart for os  
så umulig ud at opfylde. Men Falck i Århus  
gav os efter en ansøgning en VW Caravella i 
efteråret 2010, men alle formaliteter for at 
kunne levere den, kunne først falde på 
plads i 2011.  
 

 



 
Projektet Sult og Kulde blev startet op i 
2010, hvor givere kan sende større eller 
mindre beløb til formålet ved at mærke 
indbetalingen Sult og Kulde. De første 
uddelinger fandt sted før kulden kom. Det 
blev til stor glæde for mange ældre i Izmail 
og omegn. 86 årige Polina græd af 
taknemlighed over hjælpen – aldrig før har 
nogen vist hende så stor en kærlighed. 
 
Tanzania   
 
Skolen vokser stadig og det har vist sig, at 
der er behov for en vandboring, så skolen 
ikke kun kan være selvforsynende med 
vand, men også give mulighed for, at 
landsbyens beboere kan hente vand ved 
vandboringen, når der er tørke. Vi sendte 
30 t.kr. til det formål. 
 

 
 
Haileys House er et projekt for forældreløse 
piger, som har været udsat for 
traumatiserende begivenheder. Det er også 
et område vi støtter. 
 
I lighed med sidste år sendte vi 15 t.kr. 
som en speciel julehilsen til de familier med 

 
 
tilknytning til skolen, der har størst behov 
for hjælp. 
 
Umiddelbart efter nytåret var Thomas på 
besøg i skolen og såvel billeder og video fra 
besøget kan ses på hjemmesiden.  
 
Sri Lanka 
 
Vi besluttede i foråret at søge Tips- & Lotto 
om midler til The Social House i New Life 
Village – først fik vi det svar, at der ikke var 
bevilget penge til puljen af finansudvalget - 
stor var overraskelsen så, da vi den 28. 
december fik besked om, at vi kunne få 17 
t.kr. hvis vi kunne fremsende et budget på 
dette beløb inden udgangen af 2010. Det 
lykkedes os og vi kunne velsigne projektet 
med dette beløb også. 
 
I maj søgte vi om 250 t.kr. hos DMCCD i 
forbindelse med en oversvømmelses-
katastrofe i Colombo-området. Vi fik 
beløbet bevilget.  
 
Stephan Radjapakse, leder af NLHOH i Sri 
Lanka kom senere på året i september for 
første gang til Danmark. Stephan skulle  
 

 
 
deltage i et 3 måneders kursus på 
Diakonhøjskolen i Højbjerg, et kursus i 
projektstyring mv. som fuldt ud blev betalt 
af Danida. Sabina Larsen har gennem 
længere tid ønsket at tage til Sri Lanka som  
frivillig medarbejder og nu bød muligheden 
sig for at de nærmere enkeltheder kunne 
planlægges under Stephans ophold i 
Danmark.   
 

 
 
Undertegnede var i forbindelse med ferie i 
Sri Lanka i december inviteret med som 
æresgæst til bespisningsprojektets julefest i 



 
 
Colombo. ApiAid havde givet t.kr. 15.000 til 
bespisningsprojektet, og alle børn fik nye 
sko af ApiAid og de børn, der har valgt at 
følge søndagsskolen, fik også foræret 
relevante bøger. Ikke kun får børnene mad 
3 dage om ugen i centret, men de lærer 
også hvordan man skal rydde op efter sig, 
sortere madrester og vaske op.  
 

 
 
ApiAid legatet 
 
2010 blev det første år, hvor vi uddelte 
ApiAid legatet på 20 t.kr. Det er hensigten, 

at legatet skal uddeles med mellemrum til 
en århusianer som har gjort en særskilt 
indsats for at hjælpe andre i udlandet. 
Legatet tilfaldt Brian Mathiasen, som 
arbejder med børn i Mombasa. Uddelingen 
fandt sted i Citykirken i Århus den 3. 
december, hvor legatmodtageren selv var 
til sted. 
 
Peru 
 
ApiAid har i 2010 støttet arbejdet i Peru 
med et mindre beløb, men bestyrelsen 
følger arbejder der og ApiAid er klar til at 
hjælpe, når et særligt akut behov opstår.  
 
Smukt & Brugt 
 
Butiksfacaden blev renoveret i 2010 men 
desværre kom vores nye skilt først op i 
foråret 2011. 
 

 
 
Resultatet i Smukt & Brugt og i ApiAid i 
øvrigt er en følge af en skare dygtige og 
flittige medarbejdere, der dag efter dag  
 

- står i butikken, pynter vinduer og 
gør rent 

- er med til at sortere og prisfastsætte 
varerne 

- strikker de flotte ting til børnene i 
Ukraine 

- 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 butikken og alle medarbejderne er al 
vort nødhjælpsarbejde ikke muligt. Vi retter 
derfor en rigtig stor tak til alle de mange 
frivillige medarbejdere – mere end 50 er 
engageret i arbejdet. 
  
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 og 
endnu bedre.  
 
Gud velsigne jer alle – medarbejdere, hjæl-
pere osv. – glæd jer over, at vi er med dèr, 
hvor vi kan gøre en forskel - og samtidig 
mærke den store taknemlighed fra de nød-
lidende - 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 


