
 
 
Årsberetning 2012 for ApiAid  
 

Den 1. februar 2012 fejrede ApiAid 10 års 

jubilæum ved en sammenkomst i kirkens 

cafe. Der blev set tilbage i tiden, der er gået 

lige fra den spæde start i 2002, hvor 

foreningens største udfordring var at skaffe 

midler til alle de projekter, som vi gerne 

ville støtte.  

 

Nødhjælpsarbejdet i Ukraine tog til i 

omfang, ikke mindst da vi involverede os i 

Odessa regionen. Siden er der i Ukraine 

givet hjælp til Kiev og Bolgrad. 

 

Fra Sri Lanka fik vi i maj 2003 en 

anmodning fra NLHOH om akut hjælp i 

forbindelse med en jordskredskatastrofe i 

Ratnapurra. Vi fik tilskud fra Danida og det 

viste sig, at dette projekts gode resultat 

blev en forudsætning for at vi straks kunne 

yde hjælp efter tsunamien i december 2004. 

Det blev et tilskud fra Danida på ca. kr. 1,5 

mio. allerede til den katastrofe. I dag har vi 

en partnerskabsaftale med Sri Lanka, som 

knytter os endnu mere sammen. 

 

Vores hjælp til skolen i Tanzania har 

gennem de 10 år vokset og vokset. Det 

begyndte med at vi sendte et par containere 

med skolemøbler, tavle, PCer mv. til i dag et 

tilskud, der vedrører etablering af 

vandboringer, hjem til unge piger og ikke 

mindst secondary school bygninger 

 

Udover disse hovedindsatsområder har vi 

været med og givet gaver til Haiti, Peru, 

Mombasa, Estland, Letland, Bangladesh, 

Thailand. 

 

Medarbejderudflugt og 

generalforsamling  
 

I 2012 valgte vi at afholde den ordinære 

generalforsamling en lørdag morgen 

efterfulgt af en inspirationstur til Vejle og 

Jellinge. Turen blev tilrettelagt med et besøg 

i den nye store genbrugsbutik, som kan give 

nye ideer og eventuel forbedringer til Smukt 

& Brugt. Et besøg i Jellinge var en oplevelse 

for de fleste.  

 

 

Izmail - Ukraine 
 

 
 

Vi fik i maj sendt et læs til vores kontakter i 

Kiev – et læs med bl.a. et komplet 

tandlægeudstyr, så organisationens drøm 

om at etablere en klinik for de fattigste 

kunne se dagens lys. I oktober kunne vi 

sende et læs til Izmail.  

 

I Ukraine kom en ny regering, der 

annullerede de sidste 10 års liberalisering af 

landet. Det kom også til at gælde vores 

nødhjælpsarbejde. Det har betydet, at et 

ellers klargjort læs til Kiev i november 

desværre ikke fik tilladelse til import. Ved 

året udgang har vi dermed alvorlige 

problemer med lagerkapaciteten.  

 

 
 

Projektet Sult og Kulde, som blev startet op 

i 2010, udvikler sig så vi i dag er 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   
 

NLAs skole i Aruza vokser og vokser. I 

august 2012 var der tilmeldt i alt 150 børn i 

børnehaveklassen og 350 børn i primary 

school, dvs. 1. til 7. klasse. NLA har fået 

tilladelse til at udvide med en secondary 



school, dvs. 8. – 10. klasse. Det er en stor 

udfordring, for det kræver flere bygninger, 

lærere m.v. 

 

 
 

ApiAid har i 2012 sendt betydelige beløb til 

NLA. Først fik vi en henvendelse om nye 

brændeovne, så der samtidig med 

madlavning, kunne varmes vand op til 

opvasken. En ny spisesal, der også kan 

bruges til fællesmøder, blev i betydelig grad 

betalt af ApiAid og sidst på året sendte vil 

halvdelen af det beløb, som var nødvendig 

for at udvidde Hayleys House med den 4. og 

sidste fløj. 

 

 

 
 

 

I august aflagde vi skolen et besøg i 

forbindelse med at der blev monteret 

pumper til de to boringer på henholdsvis 

skolen og udenfor i landsbyen Olisiva. Som 

den danske leder af skolen, Ruben Falk siger 

da de første vandstrømme kom ud af 

slangen, så er det en historisk dag. 

Pumperne blev sponsoreret af Grundfoss og 

det er planen, at der skal monteres 

solceller, så vand pumpes op om dagen og 

boringerne hviler om natten. Allerede ved 

opstart kunne de tre vandtanke med hver 

plads til 10 m3 vand fyldes på skolen.  

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. 

 

 
 

 

Sri Lanka 
 

I 2012 støttede vi bespisningsprojektet med 

47 t.kr. Penge blev blandt andet brugt til 

hjælp til husleje efter at vi sidste år fik 

etableret et køkken, som kunne godkendes 

af  

 

 
 



myndighederne. Ca. 50 børn bespises 3 

gange om ugen i centeret. Samtidig får de 

en beskeden undervisning. Målet er 100 

børn. Vi arbejder på at fremskaffe sponsorer 

på kr. 5-6.000 om måneden, så yderligere 

40-50 børn kan få mad.  

 

Til New Life Village har vi sendt penge til et 

helt nyt hus. Det bliver hus nr. 13 som vil 

stå klar sidst i august 2013.  

 

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.  

 

Mombasa 

 
I 2009 uddelte vi ApiAid legatet til et 

børnehjem i Mombasa.  

 

 
 

Ledelsen af børnehjemmet ønsker at udvide 

ved at anskaffe grunden med tilhørende 

hegn ved siden af børnehjemmet. Vi 

bevilgede kr. 20.000 til dette formål. 

 

 
 

Kina 
 
I Kina har vi kontakt til Bitten, en dansk 

virksomhedsejer, som yder gratis 

konsulentarbejde og rådgivning til mindre 

erhvervsdrivende i Denang provinsen. Dette 

humanitære arbejde har vi ønsket at støtte, 

da der opstod akut behov for at anskaffe en 

ny firhjulstrækker. ApiAid bevilgede kr. 

15.000 til dette køb.  

 

Bergur Skovgaard fra c-ressourcer har 

været på besøg og kan bekræfte, at der 

gøres et særdeles stort og effektivt arbejde. 

Kvinder undervises bl.a. i, hvordan man syr 

og mænd får undervisning i praktisk 

virksomhedsledelse. 

 
Smukt & Brugt 

 

I 2012 har vi ikke foretaget væsentlige 

investeringer bortset fra at vi har måttet 

investere i en brugt varevogn. Efterhånden 

er aktiviteten så stor, at der må køres ofte 

mellem Aarhus og vores fjernlager i Lading. 

 

Omsætningen i butikken har igen i 2012 

slået tidligere rekorder – over kr. 700.000 – 

utrolig flot.  

 

Vi tror, at det har haft en positiv effekt på 

salget, når butikken ser lys og imødekom-

mende ud. Men det er ikke det eneste 

afgørende. 

 

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, vaske 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 


