
 
 
Årsberetning 2014 for ApiAid  
 
Det er foreningens 12. regnskabsår – endnu 
større aktivitet end året før.  
 
Vi har fulgt den valgte strategi med tre om-
råder, som vi betragter som vore hovedind-
satsområder. 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 Letland 
og Moldova. 
 
 
Letland  
Vi har i 2014 bistået foreningen bag Allan 
Fisker ved at fremsende et læs nødhjælp til 
genbrugsbutikker i Letland.  
 
Finansieringen af forsendelsen blev 
varetaget af foreningen bag Allan Fisker. 
Vores rolle var mere af administrativ 
karakter. Stor tak til dem også. 
 
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 to læs til 
Moldova, greb vi chancen.  
 

 
 
Læsset blev sendt til vores kontakter i 
Chisinau. Alt forløb fint og deres 
taknemlighed for tingene er meget stor. 
 
 
Medarbejderudflugt   
I 2014 var vi ikke på en udflugt – vi fik 
besøg fra Ukraine og besluttede, at afholde 
foreningens årlige generalforsamling 
sammen med dem og foreningens 
medlemmer. Vore gæster fik dermed et 
indblik i, hvordan åbenhed og information er 
en vigtig del af foreningens virke. 
 
 
Besøg fra Ukraine  
Det er 2. gang vi fik besøg af vore venner 
fra Ukraine. Udover Sergej, Galina og 
Svetlana (vores tolk), kunne Nadia og Roma 
også komme. Vi viste dem vores hverdag, 
hvad vi arbejder med og de udfordringer, vi 
står overfor. De så Smukt og Brugt, og var 
dybt imponeret over, hvor mange frivillige, 

der bruger så mange timer for at hjælpe 
dem. Vi skal overbringe mange tak fra dem 
til jer alle. Vore venner fik også lejlighed til 
  

 
 
at se de muntre sider af Aarhus som Tivoli, 
sandskulpturerne og hvad byen ellers kan 
byde på. Vi ved, at det er et kulturchok for 
dem at komme til Aarhus, men vi vil også 
gerne give dem en dejlig oplevelse i et ellers 
vanskeligt og hårdt liv, hvor det hver dag er 
en kamp at få brød på bordet. 
 
 
Izmail/Bolgrad i Odessa 
regionen - Ukraine 
Vi fik ikke sendt nødhjælpslæs til Ukraine i 
år. Der var tilsyneladende en del problemer 
med regeringen, krisesituationen overfor 
Rusland mv. 
Vi besluttede at sende en lille gruppe på tre 
til Ukraine i oktober, for dels at opmuntre 
den, dels at finde ud af, hvordan vi kan 
støtte dem bedst muligt. 
Det blev en vellykket tur, og mange 
fantastiske løsninger blev fremlagt og 
diskuteret. Flere af dem er nu gennemført. 
Et lager i Bolgrad blev etableret, så der 
straks i 2015 kan sendes et læs.  



Arbejdsmængden blev fordelt på flere 
hænder, så der ikke er nogen, der ikke kan 
overskue situationen. 
 
Tuberkulose hospitalet i Izmail blev besøgt 
og vi vil hjælpe med et nyt køkken. 
 

 
 
Børnehospitalet i Bolgrad blev besøgt og vi 
besluttede efterfølgende, at vi vil hjælpe 
med renovering af øverste etage.  
 

 
 
Til jul fik vi en god indsamling i Citykirken 
og med supplering fra ApiAid, kunne vi sen-

de julehjælp til 200 familier, flere en vore 
venner i Bolgrad har kontakt til. Hvad gør 
man så – henvender sig til Social Kontoret i 
Bolgrad og spørger om de vil udvælge  
 

 
 
familier, som skal have hjælp. Det ville de 
gerne og de informerede de udvalgte om, at 
de kunne hente pakkerne om søndagen 
efter gudstjeneste i Kulturhuset. Et større 
fremmøde af fremmede til gudstjeneste er 
ikke oplevet før og julehjælpen skabte stor 
glæde. 
 
Projekt Sult & Kulde har nogle trofaste 
donorer, som hver måned sender et beløb til 
hjælp for nogle bestemte familier. Denne 
hjælp er mere nødvendig nu end nogensinde 
før, og der er brug for flere sponsorer.  
 
I lighed med sidste år sendte vi hjælp som 
en speciel julehilsen til nødhjælpsarbejdet i 
Izmail/Bolgrad regionen. 
 
 
Tanzania   
NLAs skole i Arusha vokser og vokser. 
Opførelse af de nye bygninger til secondary 
school, går fremad. Vi sendte 135 t.kr. til 

projektet og den finske stat lagde det fire-
dobbelte til. Vi har givet tilsagn om mindst 
det samme beløb i 2015 og dermed vil det 
grundlæggende til overbygningen være på 
plads.  
 

 
 
Vi besøgte skolen i foråret og kan bekræfte, 
at pengene er givet godt ud. Der går i dag 
800 børn i skolen. 
 
I lighed med sidste år sendte vi hjælp som 
en speciel julehilsen til de familier med 
tilknytning til skolen, der har størst behov 
for hjælp. 
 
 
Sri Lanka 
I 2014 mistede bespisningsprojektet sin 
mangeårige støtte fra England til projektet. 
Vi fandt det ærgerligt at lukke projektet 
ned, når vi har investeret så mange penge 
heri herunder et moderne køkken. I oktober 
var vi i Sri Lanka og var med til at indgå en 
aftale om støtte over tre år, hvor vi gradvis 
vil nedtrappe vores støtte med en tredjedel 
hvert år.  
 



Med oktober kvartal kører projektet så igen, 
og mellem 60-80 børn bespises nu 3 gang 
om ugen. Det koster kun kr. 6-700 om året 
at bespise et ekstra barn og du kan hjælpe 
til ved at blive sponsor for et eller flere 
børn. Vi følger udviklingen meget nøje og 
 

 
 
får ugentlige rapporter om udgifterne og 
hvor mange børn, der får mad. 
 

 
 
Monsumregnen fortsatte en måned længere 
end normalt. Der kom meget vand i floderne 
og især de opdæmmede søer var en trussel. 
Flere dæmninger blev åbnet, hvilket 
medførte oversvømmelser længere nede af 

floden. Flere mennesker omkom og en 
million mennesker måtte forlade deres 
hjem.  
 

 
 
Vi blev anmodet om hjælp og søgte Danida, 
som bevilgede kr. 250.000 til akut hjælp. Et 
godt projekt, som vi fik ros for af 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 2014 har vi ikke foretaget væsentlige 
investeringer i butikken. 
  
Omsætningen i butikken har igen i 2014 
slået tidligere rekorder – 812 t.kr. – utrolig 
flot.  
 
Resultatet i Smukt & Brugt og i ApiAid i 
øvrigt er en følge af 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 

- 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. En 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.  
Vores nødhjælp og det arbejde, der ligger 
bag, er meget vigtigt. Det ser vi på den 
store taknemlighed, som vises os ved vore 
besøg. Den 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, hjæl-
pere, bestyrelse og alle dem jeg har glemt – 
glæd jer over, at vi er med dèr, hvor vi kan 
gøre en forskel - og samtidig mærker vi den 
store taknemlighed fra de nødlidende - det 
er løn nok i sig selv.  
 
Peter 
 
 


