
 
 
Årsberetning 2011 for ApiAid  
 
Ved udgangen af 2011 har nødhjælpsfore-
ningen eksisteret i næsten 10 år. Indtægter- 
ne i genbrugsbutikken er gået frem med 22 
% i forhold til året før idet vores genbrugs-
butik fik solgt for mere end 600 t.kr.  
Desværre har vi ikke fået så meget i tilskud 
fra Danida i år, så de samlede indtægter 
udgør ca. 700 t.kr. Udover at vi har 
anskaffet nyt lys i vinduerne og i butikken, 
har vi kunnet sende mere end 350 t.kr. til 
udlandet i nødhjælp. 

 
Bangladesh 
 

 

Vi fik en henvendelse fra Bangladesh om 
hjælp til et vaskeri i tilknytning til et 
hospital. Det blev til et tilskud på 11 t.kr. så 
arbejdsforholdene kunne forbedres 
betydeligt. 
 

 
 
Izmail - Ukraine 
 
I modsætning til de forudgående år fik vi 
kun sendt et læs til Ukraine i 2011.  
 

 
 
Derimod fik vi sendt ambulancen den lange 
vej på 3.000 km fra Aarhus til Izmail i juni 

 
 
måned. Som Sveta sagde, så er det en 
drøm for dem og børnehospitalet, at de nu 
har deres egen ambulance, så de selv kan 
køre de mest syge børn til og fra behandling 
i Odessa.  
 

 
 
Besøget hos Sasha i plastichuset bød også 
på en speciel oplevelse. Det blev et 
frygteligt regnvejr, så vi ikke kunne køre fra  
stedet uden hjælp af den traktor, som vi 
sendte til Sasha for et par år siden – og 
Sasha var lykkelig for at kunne hjælpe os, 
når vi så meget har hjulpet ham. 
 



 
 
I Kiliya besøgte vi bl.a. deres lokale 
museum, hvor vi bl.a. fik at vide, at 
tyskerne under 2. verdenskrig lige præcist 
kom til udkanten af byen men ikke længere. 
Vikingerne nåede i 800 tallet ikke så langt, 
men det gjorde de danske vikinger anno 
2011. Men de kom ikke med død og 
ødelæggelse, men med nødhjælp og 
næstekærlighed. Byen ligger åben for al den 
hjælp vi kan yde. Byens taknemlighed for 
vores arbejde bl.a. for børnehjemmet blev 
vist ved at de afholdt en koncert i folkets 
hus alene til ære for os. 
 

 
 

Projektet Sult og Kulde, som blev startet op 
i 2010, har udviklet sig betydeligt i 2011. Vi 
er nu i stand til at hjælpe endnu flere med 
penge til mad og brænde, når vinteren er 
speciel kold.  
 
Til jul sendte vi en speciel julehilsen som 
sidste år. 
 
Tanzania   
 

 
 
Skolen vokser og vokser, og vi har i 2011 
sendt 35 t.kr. til at færdiggøre det vi kalder 
spisesalen.  
 

 
 

Boring efter vand fortsat og blev hurtig en 
succes ved at finde vand i en dybde på 105 
meter.  
 
Thomas besøgte skolen tidligt på året og 
kunne efter hjemkomsten berette for os 
alle, hvor effektivt skolen drives, så børnene 
får mest mulig ud af de midler, som 
fremsendes fra Danmark.  
 

 
 
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. 
 
ApiAid har i alt sendt 55 t.kr til Tanzania i 
2011 men derudover er vi sponsorater fra 
Aarhus på ca. 200 t.kr. i forbindelse med 
fadderskaber. 
 
 
Sri Lanka 
 
I 2011 støttede vi bespisningsprojektet med 
47 t.kr. Penge blev blandt andet brugt til 
etablering af et køkken, som kunne 
godkendes af myndighederne. Ca. 50 børn 
bespises 3 gange om ugen i centeret. 



 

 
 
I Trinco Village fik man for midler fra os 
etableret et hegn rundt om byen, så 
elefanter og andre ubudne gæster ikke 
fremover bare kan vade ind i byen. 
 

 
 
Også i år sendte vi en julehilsen, hvor 
børnene fik sko og bøger til den fortsatte 
undervisning i centeret. Det har vist sig, at 
det at give børn sko, giver en utrolig 
respons og omtale i byen. På regeringsplan 
har man bemærket dette, og på opfordring 
af et regeringsmedlem, arbejder Sanna på 
at stable et projekt på benene, som kan 

fremme freden mellem de singalesiske og 
tamilske børn, der er vokset op i 
borgerkrigen med had til hinanden. 
 
 
ApiAid legatet 
 
Legatet blev ikke uddelt i 2011. 
 
Smukt & Brugt 
 
Butiksfacaden blev renoveret i 2010 og i 
2011 har vi fået nyt skilt over 
butiksvinduerne og anskaffet nyt lys i 
vinduerne og i loftet i selve lokalet.  
 

 
 
Vi tror, at det har haft en positiv effekt på 
salget, når butikken ser lys og 
imødekommende ud.  
Men det er ikke nok. 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 


