Vores rolle var mere af administrativ
karakter. Stor tak til dem også.

Medarbejderudflugt
I 2015 var vi på en udflugt til Silkeborg og
over Ejer Baunehøj til Alrø ved Horsens. En
fantastisk tur, der efterlader gode minder.
Årets generalforsamling blev afholdt på
samme dag i kirkens cafe med fint
fremmøde.

Årsberetning 2015 for ApiAid
Det er foreningens 13. regnskabsår – vi fik
en rigtig flot aktivitet, som tidligere år. Vi er
mærket af, at KIWI er lukket, butikken over
vores genbrugsbutik. Det påvirker
selvfølgelig vores omsætning, men den har
trods det været særdeles flot med
kr.745.481.

Izmail/Bolgrad i Odessa
regionen - Ukraine
Vi fik sendt et nødhjælpslæs til Ukraine i år.
Denne gang blev læsset afleveret i Bolgrad,
i helt nye lokaler, der er lejet af kommunen.

Vi har i 2015 betalt for renovering af
køkkenet på TB hospitalet i Izmail, og ved
vores besøg i juni 2015, kunne vi se hvor
flot det er lavet og oplevede, hvor
taknemlige ledelsen og personalet er for
vores hjælp. Hospitalet er blevet opgraderet
til et af de bedste af sin art i regionen.

Vi har fulgt den valgte strategi med støtte til
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.

Letland
Vi har i 2015 bistået foreningen bag Allan
Fisker med at fremsende et læs nødhjælp til
genbrugsbutikker i Letland.
Finansieringen af forsendelsen blev
varetaget af foreningen bag Allan Fisker.

En pæn del af læsset blev uddelt i Bolgrad,
men da mange af modtagerne bor i Izmail,
måtte denne hjælp transporteres de ca. 50
km til Izmail.
Bilen brød sammen så vi har givet et bidrag
til at anskaffe en nyere varevogn med
ekstra siddepladser.

Samtidig besøgte vi børnehospitalet i
Bolgrad. Sidste år besluttede vi at hjælpe
med renovering af øverste etage og vi
kunne se, at arbejdet var i fuld gang med de
håndværkere, som vi så godt kender.

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.

tilknytning til skolen, der har størst behov
for hjælp.

I lighed med sidste år sendte vi hjælp som
en speciel julehilsen til nødhjælpsarbejdet i
Izmail/Bolgrad regionen.

Tanzania
Ved årets udgang er det afsluttet med et
fantastisk resultat.

NLAs skole i Arusha vokser og vokser.
Opførelse af de nye bygninger til secondary
school, er ved at være afsluttet. Vi sendte
150 t.kr. til projektet og den finske stat
lagde det fire-dobbelte til. Vi har givet
tilsagn om fortsat støtte i 2016, så den
midlertidige toiletbygning kan skiftes ud
med en permanet bygning. Der forberedes
også en udvidelse med en teknisk linje.
Vi besøgte skolen i foråret og kan bekræfte,
at pengene er givet godt ud. Der går i dag
op mod 700 børn i skolen.

Sri Lanka
I 2014 fortsatte monsumregnen med store
ødelæggelser til følge. Vi fik kr. 250.000 i
tilskud fra Danida. Projektet blev først
afsluttet i foråret 2015, og den måde
projektet blev styret og udført på, høstede
ros fra Danida.

Alderdomshjemmet i Bolgrad har mange
store behov. Vi har givet dem sunde frugter
og bær, og en ekstra håndsrækning til jul.
Til jul fik vi en god indsamling i Citykirken
og med supplering fra ApiAid, kunne vi
sende julehjælp til rigtig mange familier,
herunder alderdomshjemmet. Også i år
kunne familierne hente julehjælpen i kirken i
forbindelse med et julearrangement.

I lighed med sidste år sendte vi hjælp som
en speciel julehilsen til de familier med

I efteråret 2014 var vi i Sri Lanka og indgik
en aftale om støtte til FeedingCenteret over
tre år, hvor vi gradvis vil nedtrappe vores
støtte med en tredjedel hvert år.

I september 2015 blev den daglige leder af
projektet, Malrani undervist i at bogføre
udgiftsbilagene og sammen med den
projektansvarlige føres der i dag et online
bogholderi med indscannede bilag, så vi fra
Danmark løbende kan følge med i projektets
udvikling.

I 2015 er Centeret også begyndt at rådgive
og støtte de børn, der kommer fra hjem
med problemer. Har et tilmeldt barn ikke
været i centeret i en uge, får familien et
besøg, og ofte skyldes fraværet problemer i
hjemmet.

medarbejdere, der dag efter dag
-

Derudover overvejes yderligere initiativer
som ekstra undervisning af de største
elever.

-

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.

Vi har nogle sponsorer i Danmark, der er
med til at bære projektet. Der bespises
mellem 60-80 børn 3 gange 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.

Også i år sendte vi en julehilsen, hvor
børnene fik sko, rygsæk og bøger til den
fortsatte undervisning og gang i centeret.
Det har vist sig, at det at give børn sko,
giver en utrolig respons og omtale i byen.

Smukt & Brugt
I 2015 har vi ikke foretaget væsentlige
investeringer i butikken.
Omsætningen i butikken blev lidt mindre
end sidste år, og det skydes bl.a. lukningen
af KIWI – men 745 t.kr. – det er utrolig flot.
Resultatet i Smukt & Brugt og i ApiAid i
øvrigt er en følge af dygtige og flittige

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, hjælpere, bestyrelse og alle dem jeg ikke fik
nævnt – 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

