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Hospitalsudstyr
fra Ringsted til Polen
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Hvem er vi?

Vi er en humanitær forening, hvis hovedformål
er på forskellig måde at hjælpe børn, gadebørn
og ældre i Østeuropa og Afrika.
Vort økonomiske grundlag er medlemskontingentet og gaver fra private, skoler, kirker, institutioner, virksomheder og fonde. Desuden
modtager vi fødevarer og vitaminer og transporterer dem til Polen, Rusland og andre østeuropæiske lande.
Vi har et tæt samarbejde med modtagerne:
Børnehjem, hospitaler, skoler, kirkeligt socialt
arbejde og sociale myndigheder, og vi sikrer os
at hjælpen når helt frem - det er nødhjælp på
græsrodsplan fra hånd til hånd.
I 2007 kørte vi 56 transporter til Polen, Letland,
Rumænien og Bosnien - i alt 1040 tons til en
værdi af ca. 50 mill. kr.
I 2008 har vi sendt 100 tons blandet gods og 2
transporter med hospitalsudstyr til Polen.
Vi har ingen lønudgifter og holder administrationen nede på et absolut minimum.
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Ingen kan hjælpe alle - men alle kan hjælpe een!

Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

__________________________________________________________________________________________

Der er gang i hjulene...
Det er en glæde at mærke den opbakning, der er til Projekt ØST. Uden denne
opbakning fra medlemmerne var det ikke muligt at sende hjælp til de mange
modtagere i Polen. Der skal derfor lyde en tak til de mange trofaste medlemmer
for jeres indsats.
Hjemmesiden er igen oppe at stå og fuldt opdateret, alt det gamle er blevet
slettet og nyt er kommet ind.
Der bliver i øjeblikket arbejdet på et foredrag om Projekt ØST. Det der arbejdes på, er billedmaterialet, som skal bruges.
Fra efter sommerferien er vi så klar til at rykke ud til alle, der ønsker at stifte
bekendtskab med Projekt ØST, men nærmere i følgende blade.
Vi sender stadig transporter ud af landet og vi vil gerne benytte lejligheden til
at takke for de mange donationer, som vi har modtaget - det gælder alle virksomheder såvel som private.
Sommerstævne med generalforsamling bliver den 8. august i Hans Tausen
Centret i Birkende med spisning kl. 12.00 og generalforsamling kl. 14.00.
Der vil blive tilmelding til spisningen af hensyn til indkøb og bordopstilling.
Nærmere omtale med udførlig dagsorden i næste blad.
Venlig hilsen med ønske om en god forsommer!
På bestyrelsens vegne
Tage Marq Hansen, formand

Der er forår i Polen - og i Projekt ØST!
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Rejsebog hjælper børn i Irkutsk
Overskuddet fra bogen Rejseglæde i rim og streg går til gadebørn i Irkutsk
Bogen tager os med den halve verI sin selvbiografi Mit Livs Eventyr
den rundt. Vi får lov at opleve steder
skriver H. C. Andersen:
”Den lykkelige Erfaring har jeg gjort, i Asien, vi besøger Afrika, USA, Sydat alt, eftersom Kunsten og Livet er amerika og de tidligere danske besidblevet mig klarere, desmere Solskin er delser De vestindiske Øer.
der udenfra strømmet ind i mit Bryst;
hvilken Velsignelse er ikke opgaaet for
Industribyen Irkutsk
ligger ved verdens
mig efter tidligere mørke Dage. Ro og
dybeste sø Baikal
Forvisning er kommen i min Sjæl; en
saadan Ro lader sig imidlertid godt
forene med det vexlende Reiseliv; der
var en Tid, jeg følte mig saa haardt
trykket og forpiint herhjemme, at det
at være ude var idetmindste en Ophør
af at lide - det Fremmede fik herved
en Fredens Glands, jeg fik det kjært,
og da min Natur er at slutte sig let til
Menneskene, der da igjen give Tillid
og Hjertelighed, saa følte jeg mig ude
vel og kom der gjerne.
At reise er at leve!”
Disse ord har ikke noget at gøre med
Steen V. Skånstrøm og Lenie T. Jarnovs bog, men de randt mig blot i hu,
da jeg læste bogen og så billederne.
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Nu er det ikke fordi jeg tror, at Lenie
og Steen, som H. C. Andersen skriver,
har følt sig så trykket og forpint herhjemme, at det at være ude i det mindste er ophør af at lide.
Nej, det som lyser ud af denne bogs
sider, er en nysgerrighed efter at opleve det fremmede og en glæde ved
mødet. Bogen er på en gang både en
rejseberetning og en kunstbog. Beretningen er skrevet i let flydende rim,
der mange gange er både morsomme
og overraskende.
Som ved et besøg ved Karen Blixens
hus i Nairobi, hvor Steen på 16 linier
beskriver deres oplevelse af atmosfæren på hendes elskede farm. Når han
har fortalt om problemerne med kaffehøsten og økonomien, som gik grueligt galt, slutter beskrivelsen således:
Et fejlprojekt blev med andre ord kuren,
så hun blev berømt i litteraturen.
Bogen er utroligt levende sat op - på
den ene side står disse herlige rimende beskrivelser af det oplevede og på
siden overfor de friske akvareller, som
Lenie har lavet. De er søde og sjove og,
jeg giver nogle få eksempler her .

Karen Blixen ved sin farm

En beretning fra Afrika kan jeg slet
ikke nære mig for at resumere. Det
er noget med en tyveknægt, men ikke
en helt almindelig én. Steen indleder
med ordene:
Vist er der slanger i paradis
og selv tyveknægte der gi’s!
De opdager, da de kommer hjem, at
der har været en abe inde i huset, den
søgte noget, men fandt intet. Så slutter denne lille beretning med følgende
salut (og nu må bladets læsere tilgive
mig ordene):
Heldet var med os, fik vi at vide –
når de leder forgæves,
får de trang til at skide!
Jo der er mange måder at være heldige på.
Rejsen har været på meget forskellige præmisser. Der er blevet overnattet
på luksushoteller og i telt, hvor musene løb rundt. Da Steen ville jage en
væk, som løb over Lenies dyne, træder
han ud på noget blødt, en mus - så løb
den ikke mere, for den var helt flad.
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Der er mange situationer,
hvor latteren vækkes, når
man læser denne fine rejsebeskrivelse fra flere kontinenter. Der er også mange gange,
hvor man må standse op og
overveje det alvorlige i den situation, som de oplever mennesker lever under - så der er
både til omtanke og til underholdning.
Det er en bog, som er virkelig anbefalelsesværdig og
samtidig er det jo både en rejseberetning og en kunstbog
med alle de fine akvareller. En
af de bøger, som kan læses og
kigges igen og igen.
Samtidig er det et generøst
projekt, for hele overskuddet
ved salg af disse bøger går til
støtte for gadebørn i Irkutsk i
Sibirien, så de ikke skal kravle
ned i underjordiske skakter
og sove på varmerør for ikke Musens sørgelige endeligt...
at fryse ihjel.
Hvis man bor på Sjælland og kommer i nærheden af Vedbæk, kan den købes
hos forfatteren Steen V. Skånstrøm, Krogholmgårdsvej 17, 2950 Vedbæk eller
bestilles på mailadressen krogholmgaardsvej@mail.dk
Pris ved afhentning er kr. 95,00 - ved postforsendelse + porto og forsendelse
kr. 88,00 - i alt kr. 183,00.
Bent Marcussen

Besøg hos Inkafolket
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Akvarellens gennemsigtige vandfarver giver bogens illustrationer et frisk og skitseagtigt
præg, som det heldigvis er lykkedes at bevare i reproduktionen.
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Baikal-søen i Mellemsibirien ligger 543 m over havet, er 670 km lang, 74 km bred og
er med sine 1741 meters dybde verdens dybeste indsø - her ses den i maj måned.

Irkutsk har rige kul- og jernforekomster og er derfor en
by med sværindustri og store kemiske fabrikker. Byen
har 593.000 indbyggere og et stort universitet, men levefoden er lav og det er almindeligt at se børn tigge på
gaden, udsendt af forældrene. Der er mange gadebørn.
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Tingene samles
i Ringsted

Bitten og Steffen Hemmingsen har i
flere år haft en opsamlingscentral for
Sjælland i deres hjem i Ringsted.

For nylig afgik en transport til Polen
med hospitalsudstyr fra firmaer og sygehuse i Holbæk, Slagelse og Maribo.

Legebord fra børneafd. Slagelse Sygehus

Apparat til ultralydsscanning
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5 paller med i alt 100 kasser
forbindingsstoffer fra firmaet
Hospidana i Maribo
Dangaarden fremstiller møbler for
JYSK på fabrikker
rundt om i verden,
her fik vi 2 nye hospitalssenge
med
brugsanvisning.

Nye sko
fra Kvickly
Porcelæn og bestik
fra Korsør Sygehus

Opvaskemaskine
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Fra vaskeriet på Holbæk sygehus hentede vi 1 vogn
med dyner og puder samt 3 vogne med sengetøj og
undertøj m.m.

Bækkenstole

Herover ses forbindingsstoffer og slanger til anæstesi (bedøvelse) fra de mange kasser
fra Slagelse Sygehus.
Herunder den elektriske kørestol til det nye dagplejehjem i
Manowo, som de har ønsket.

Fra Slagelse Sygehus
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Månedens klumme
Hver Maaned har sin Characteer,
sit Hang og sine Pligter,
Mai er ei mindre eller meer,
end Aarets unge Digter!
Mai aander Kjærligheds Magie,
og Kiærlighed er Poesie!
Fra oven kommer Kraften ned,
Guds Sol til Spiren gløder,
Livs Friskhed, Duft og Kjærlighed
hvert Blik, hvert Hjerte møder.
Du synger paa din Blomstersti
om Kjærlighed, om Poesie!
H.C. Andersen har skrevet dette digt om Maj, det ånder af forventning
og grøde, både menneskeligt og i naturen. Maj er jo en dejlig tid, hvor
sommeren ligger foran os og vi nyder lyset og forventningen om en god
sommer. Så ved vi godt, at der ind imellem kommer dage med rusk og
regn, men det er dog sommeren i sin spæde begyndelse, og det får humøret til at stige et par grader. Han skriver således i et par andre vers:
Vor Skov og Mark sig fryder smukt.
Hør dette, som vi bede!
O Valborg, skjænk os Græs og Frugt,
vær for os Gud med Glæde!
Thi bære vi Dig Mai i By,
hør dette, som vi bede!

Og love Dig med Psalmer nye,
vær for os Gud med Glæde!
Lad Humlen voxe høi og stor,
hør dette, som vi bede!
Velsign Du Kornet, at det groer,
vær for os Gud med Glæde!

I dette majdigt bedes der til Valborg om grøde på marken. Valborg er
en engelsk helgen, som egentlig hed Walburga, hun døde i år 779 og har
givet navn til Valborgs dag 1. maj.
Vi kan også bede om og håbe på grøde og glæde. En grøde for Projekt
ØST og andre, som yder hjælp til mennesker i nød. Der er mange steder
i verden, hvor der trænges til at livsvilkårene forbedres. Særligt går det
ud over børnene, vi kender dem som gadebørn, forældreløse børn, men
de er jo mennesker ved livets begyndelse, som trænger til, at der tages
hånd om dem, så de kan finde glæde og opleve livet, som det er beskrevet i sidste vers.
Spil kun din simple Melodie,
du Gamle hist ved Muren,
alt hæver sig til Poesie
i Hjertet og Naturen.
Du skjønne Mai, af Dig jeg veed,
at Poesie er Kjærlighed!
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Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Kroner

Kontingent 2009

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Dag

Måned

Betalingsdato

År
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Sæt X
4030S (12.98) BG 170-12481

Betales nu

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Projekt ØST
Dalumvej 75
5250 Odense SV

008-6010

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

.

.

,

Øre

Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank
modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med
terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er
bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

Post Danmarks kvittering

Projekt ØST
Dalumvej 75
5250 Odense SV

008-6010

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

GIROINDBETALING KVITTERING

Hvis du i løbet af et kalenderår giver os mindst 500 kr. med oplysning om, at du ønsker
skattefradrag samt oplyser dit CPR-nr., indberetter vi efter nytår dit samlede gavebeløb til
SKAT, som lægger det sammen med, hvad du eventuelt har givet til andre foreninger med
fradragsret. Herfra trækker SKAT 500 kr. og har dermed fundet dit fradragsbeløb, som
indregnes i din årsopgørelse - dog højst med 14.000 kr. for 2009. Dette maksimumsbeløb
reguleres hvert år. Der er større fradragsmulighed ved bindende aftale over mindst 10 år.

Projekt ØST er fradragsberettiget!

Kontingent: Studerende 50.- Enkeltperson 100.- Ægtepar 150.- Firmaer, foreninger 250.-

Som medlem er du med til sikre en stabil hjælp fremover
gør du det muligt for os at hjælpe flere og bedre
får du indflydelse og stemmeret på generalforsamlingen
modtager du vort medlemsblad gratis hele året

Mange af vore faste bidragsydere har allerede benyttet sig af muligheden for at give os en fast
grundkapital at arbejde med ved at tegne sig som medlemmer af Projekt ØST. Det er ikke spor
dyrere og helt uden forpligtelser udover kontingentet – så hvis du som enkeltperson alligevel vil
give os 100 kr. om året, kan du lige så godt lade det være dit kontingent. Dermed er du også
med til at sikre fradragsretten for dig selv og andre, idet ligningsloven kræver et medlemstal på
mindst 500, for at en forening kan få fradragsret.

Har du tænkt på at blive medlem?

Du bliver registreret som medlem ved
simpelthen at krydse af på girokortet
ved årskontingent – også hvis der er tale
om fornyelse af et allerede tegnet medlemskab, idet dette skal fornyes hvert år
for at være gyldigt efter ligningsloven.

Hvordan bliver du medlem?

Ingen
kan
hjælpe
alle…
men
alle
kan
hjælpe
én!

Gaver februar-marts 2009

Levi, Hornsyld 300 - Jens S., Tureby 30 – Martin, Roskilde 150 - Ingrid M., Viuf 700 – Otto Oluf, Vejle
100 – Knud, Egå 100 – Chris, Dragør 100 – Ann Marie, Odense M 100 – Vivi Ann, Odense C 250 – Bente,
Frederiksberg 50 – Ole Chr., Slagelse 100 – Jørn E. og Gurli, Århus C 200 – Ole R., Roskilde 300 – Svend,
Tilst 1000 – Jørgen, Kolding 100 – Henning, Odense N 200 – Fritz Tage, Charlottenlund 50 – Christa,
Nyborg 100 – Gerda, Odense SV 200 – Lars, Lyngby 200 – Elisabeth, København Ø 50 – Eva, Samsø 100
– Inger, Hedensted 200 – Bent, Holbæk 200 – Henry og Gurli, Nr. Åby 50 – Ruth, Århus C 100 – Tove, Valby 100 – Peder K., Holsted 100 – Jens, Herning 100 – Ellen Kathrine, Tinglev 200 – Johanne, Svendborg
500 – Tyge, Skanderborg 400 – Helga, Viborg 100 – Connie, Næstved 150 – Svend Erik, Grindsted 200
– Peter, Hellerup 150 – Odense Baptistkirke 1068 – Carl Erik, Glostrup 315 – Elisabeth, Ribe 309 – Bent,
Silkeborg 150 – Jette, Galten 200 – Annelise, Randers NV 100 – Produktion A/S, Assens 5700 – Ulla, Tønder 100 – Klavs, Odense M 100 – Hans M. og Esther, Odense NV 100 – Else, Assens 50 – Hørlyck, Broby
900 – Linda, Langeskov 600 – Cathrine, Agerskov 100 – Nina og Finn, Ringe 100 – Bente, Fredericia 100
– J.P., Fredericia 50 – Knud, Otterup 100 – Martin, Roskilde 75 – Lindhart, Århus V 111 – Stig Olaf, Lem
200 – Hans Lars, Stenstrup 400 – Hans, Næstved 150 – Martha, Brønshøj 200 – Inger K., Vanløse 200
– Menighedsrådet, Ribe 1524 – Bodil, Frederiksberg 200 – Dagny, Odense SV 2000 – Cathrine, Agerskov
100 – Lisbeth, Frederiksberg 100 – Anna-Lise, Ålestrup 200 – Birger, Aars 500 – Bente, Frederiksberg
50 – Henny og Vagn, Brøndby Strand 200 – Arne, Als 200 – G.T. Montage, Jægerspris 100 – Knud V.,
København N 200 – Allan Karl, Nyborg 150 – Broby, Odense N 300 – Ulla, Skælskør 100 – Inge og Svend,
Horsens 100 – Inger, Ringkjøbing 100 – Annie, Samsø 100 – Inge, Græsted 100 – Elisabeth, Viborg 500
– Ida, Ullerslev, 1000 – Ruth, Samsø 100 – Evangeliemenigheden, Rudkøbing 600 – Carsten, Odense C
500 – Torben, København Ø 60 – Ulla, Tønder 100 – Birthe, Randers NØ 100.

Kontingenter februar-marts 2009

Ellen, Odense N 100 – Dansk-Russisk Forening, Horsens 250 – Ruth, Samsø 100 – Henry og Gurli, Nr.
Åby 150 – Holger, Sandved 100 – Ulla og Ivan, Viby S. 300 – Viggo Emanuel, Broby 100 – Jytte og Keld,
Svendborg 150 – Knud D., Odense S 100 – Helga, Odense SV 100 – Inger C., Odense N 100 – Hans Lars,
Stenstrup 100 – Marie, Samsø 100 – Jens, Herning 100 – Ester og Søren, Faaborg 150 – Annelise, Randers
NV 100 – Britta, Århus C 100 – Carl Christian, Gistrup 100 – Crista, Nyborg 100 – J.P., Fredericia 150
– Frands M., Morud 100 – Karen, Haderslev 100 – Sylvia, Kerteminde 100 – Inger S., Ringkjøbing 100
– Gerda J., Odense SV 100 – Grethe, Helsingør 100 – Eli, Odense N 100 – Elisabeth, København Ø 100
– I og M, Brønshøj 250 – Anna-Lise, Aalestrup 100 – Bente, Hasselager 100 – Henning, Odense N 100
– Niels Henrik, Asperup 100 – J. Olander ApS, Herlev 250 – Johanne, Svendborg 150 – Jess, Odense
M 150 – Marianne og Erik, Odense S 150 – Martha K., Brønshøj 100 – Ole, Sporup 100 – R., Brønshøj
100 – Rita, Ullerslev 100 – Sonja, København NV 100 – Stine, Fårvang 150 – Svend D., Esbjerg SØ 400
– Esther og Hans, Smørum 150 – Ernst Emil, Faaborg 150 – Arne, Als 100 – Kirsten, Samsø 100 – Ketty
og Karsten, Middelfart 150 – Tove og Eilif, Korsør 150 – Ruth, Horslunde 100 – Ellen og Finn, Slagelse
150 – Svend Erik, Grindsted 100 – Bent H., Holbæk 100 – Peter, København S 200 – Børge, Kellerup 500
– Ingrid M., Viuf 100 – Inga og Egon, Vejle Ø 150 – Eva, Samsø 100 – Aase M., Farum 100 – Kirsten, Fanø
100 – Sven Frede, Odense SV 100 – Bente K., Fredericia 100 – Gerda, Hørsholm 100 – Leif, København Ø
150 – Lisbeth, Frederiksberg 100 – Tove, Valby 100 – Elisabeth, Viborg 100 – Inge, Græsted 100 – Yrsa
og Poul, Vejen 175 – Knud, Ryslinge 100 – Hanne, Højbjerg 100 – Ida, Ullerslev 100 – Nanna, Samsø 200
– Ole Chr., Slagelse 150 – Birthe, Højbjerg 100 – Karsten, Roskilde 100 – Kaspar, Ranum 200 – Tyge S.,
Skanderborg 100 – Ellen Kathrine, Tinglev 100 – Vivi, Fredericia 200 – Stig Olaf, Lem 100 – Jytte T.,
København S 150 – Linda, Langeskov 150.

TAK til alle giverne!
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Projekt Øst
Dalumvej 75
5250 Odense SV

ISSN 1395-1394

Nyt fra Namibia
I næste nr. kan vi bringe nyt om Kopenhagen
Furs hjælpearbejde for
forældreløse børn, som
vi er med til at støtte. På
kostskolen får de mange
børn chancen for et liv
med fremtid nog håb.

