Det første læs i april er til en kontakt, som
rettede henvendelse til os, om det var
muligt at få tilsendt et læs, og det andet i
oktober til den genbrugsbutik, som
understøttes af foreningen bag Allan Fisker.

specielle sygdom, hyperinsulinisme på en
specialafdeling på Odense Universitets
Hospital. Sygdommen betyder, at
blodsukker er for højt og vil medføre
hjerneskade. Med et lille men meget
vanskeligt indgreb fjernes en knude i
bugspytkirtlen og det betyder, at den lille
pige ikke har problemer med det resten af
livet og er fuldstændig rask. Specialisterne
ville gerne operere hende, for så fik de
større erfaring og der er kun ganske få
patienter om året med den sygdom.

Den første transport blev finansieret af
modtager genbrugsbutikken selv.

Operationen forløb fint, og den lille pige og
hendes mor er ovenud lykkelige.

samarbejdspartner i Sri Lanka deltog i
projektet.

Letland
Vi har i 2013 fremsendt to læs nødhjælp til
genbrugsbutikker i Letland.

Årsberetning 2013 for ApiAid
Det er foreningens 11. regnskabsår – endnu
større aktivitet end året før.
Vi har fulgt den valgte strategi med tre områder, som vi betragter som vore hovedindsatsområder. Det er Izmail/Bolgrad i Odessa
Regionen i Ukraine, NLAs skole i Arusha i
Tanzania og NLHOHs projekter i Sri Lanka.
Der ud over har vi haft mulighed for at yde
akut og spontan hjælp til enkeltstående
projekter rundt om i verden, bl.a. til Peru,
Zambia, Letland, Rusland og Moldova.

Peru
Fra vores kontakt i Peru fik vi besked om, at
en lille pige, May er meget alvorlig syg og at
forældrene slet ikke kan betale for hendes
hospitalsophold. Vi sendte 10 t.kr. til Peru
og har fået den tilbagemelding, at behandlingen med kemo og stråler er forløbet planmæssigt med gode resultater.

Zambia
Vi har med 6 t.kr. støttet et projekt om
bedre hygiejne hos lokalbefolkningen i
Zambia. Et team med tilknytning til vores

Ved det andet læs i oktober blev al arbejde i
forbindelse med forsendelsen udført af
foreningen bag Allan Fisker, der også tog sig
af finansieringen heraf. Stor tak til dem
også.

Rusland
Vi fik en henvendelse fra en forening, der
hjælper børn fra Østeuropa med svære
sygdomstilfælde. Denne sag vedrører en lille
pige, Yuliya (Julia) på to år, der udelukkende kunne blive opereret for sin meget

Moldova
Vi har nu i længere tid ikke kunne sende
nødhjælp til Ukraine med lastbil. Vores lager
er derfor fyldt helt op og da der viste sig en
mulighed for os til at sende et læs til
Moldova, greb vi chancen. Læsset blev
sendt til vores kontakter i Chisnau. Alt forløb
fint og deres taknemlighed for tingene kan
ikke drages i tvivl.

I 2013 har vi derimod støttet arbejdet i
Bolgrad med hjælp til opstart af en lagerbygning, så de kan tage imod nødhjælp, når
mulighederne igen er til stede. Derudover
har vi sendt penge til et komplet lydudstyr,
som bliver lejet ud. Indtægten vil være nok
til at to familier kan leve af det. Derudover
har vi fået en fin kontakt til et rehabiliteringscenter og et plejehjem i Bolgrad.

bedre end vi kunne håbe på. Det udvikler
sig fra dag til dag.

Tanzania
NLAs skole i Arusha vokser og vokser.
Opførelse af de nye bygninger til secondary
school, går fremad. Vi sendte 100 t.kr. til
projektet og den finske stat lagde det firedobbelte til. Vi har givet tilsagn om samme
beløb i 2014 og dermed vil det grundlæggende til overbygningen være på plads.

Medarbejderudflugt
I 2013 var vi også på en udflugt - denne
gang gik turen til Kalø og Ebeltoft. En
oplevelse – ja spørg endelig dem, der var
med.

Izmail/Bolgrad i Odessa
regionen - Ukraine
Vi fik ikke sendt nødhjælpslæs til Ukraine i
år. Et læs til Kiev var planlagt og klar til at
blive sendt, men de sidste underskrifter på
tilladelsen kunne vore kontakter ikke få af
de ukrainske myndigheder. De politiske
problemer er omtalt i sidste årsberetning.

Til jul fik vi en god indsamling, så vi kunne
sende julehjælp til 400 personer er foruden
de 15 t.kr. julehjælp til børnehjem, plejehjem etc. Projektet Sult og Kulde går langt

Vi besøgte skolen i foråret og kan bekræfte,
at pengene er givet godt ud. Der går i dag
600 børn i 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

byen og huset stod klar til at de nye
beboere kunne flytte ind.

Men landsbyen mangler lys. Elinstallationen
i de enkelte huse er etableret, men der
mangler penge til at få landsbyen tilknyttet
elnettet. ApiAid bevilgede beløbet som blev
sendt til Sri Lanka sidst på året.
Skolen i Ratnapurra mangler skolemøbler og
penge til disse blev bevilget umiddelbart før
årets udløb og møblerne blev leveret til
skoen i februar 2014 på vores initiativ, ikke
af en statslig fabrik men af en lokal
håndværker.

I 2013 støttede vi bespisningsprojektet og
et nyt projekt med en uddannelse af unge
indenfor sundhed med 26 t.kr. Vi arbejder
videre med dette projekt og ser en mulighed
for støtte fra Danida.

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.

Smukt & Brugt
I 2013 har vi ikke foretaget væsentlige
investeringer i butikken bortset fra en ny
dankortterminal, som i et par tilfælde har
medført fejlindbetalinger, som begge er
rettet til kundernes fulde tilfredshed.
Omsætningen i butikken har igen i 2013
slået tidligere rekorder – over 750 t.kr. –
utrolig flot.
Resultatet i Smukt & Brugt og i ApiAid i
øvrigt er en følge af en skare dygtige og
flittige medarbejdere, der dag efter dag
-

Sidste år sendte vi penge til et nyt hus i
Trinco Village. I august 2013 besøgte vi

-

-

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
taknemlighed gør, at vi med endnu større
begejstring vil yde en ekstra indsats, så vi
kan hjælpe
• endnu mere
• endnu flere og
• endnu bedre.
Gud velsigne jer alle – medarbejdere, hjælpere, bestyrelse og alle dem jeg har glemt –
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. Som jeg skrev sidste
år, så kunne jeg virkelig 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

