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Vore venner i Kopenhagen Furs personaleforening fortsætter deres hjælpearbejde
til 5 børnehaver i Namibia - her står to indfødte lærere og Marieta de Bruyn med en
sending af madvarer m.m. som lige er ankommet.

Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én
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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.

Suppleant

Artikler og annoncer til bladet

Viggo Duer

Uffe Nissen, Chr. Lehns Vænge 19, 5270 Od. N,
tlf. 6596 8899 uffe@nissen.mail.dk
Deadline den 10. måneden før.

Revision
Revisionsgruppen,
Vestergade 165, 5700 Svendborg

Eftertryk tilladt med kildeangivelse
Tryk: one2one, Odense

Ingen kan hjælpe alle - men alle kan hjælpe een!

Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

__________________________________________________________________________________________

Der indkaldes herved til

Vennestævne med generalforsamling
lørdag den 8. august 2009
på Hans Tausen Centret, Hans Tausensgade 29, Langeskov
Vi mødes kl. 10.00 til spisning og samvær – mad, øl, vand og vin kan købes.
Derefter kaffe med småkager.
Kl. 13.00 generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
Afsted til vennestævne!
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab for 2009 til godkendelse
5. Fremtidige aktiviteter
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af revision
9. Valg til bestyrelsen. På valg er
Kurt Sindberg (modtager genvalg)
Suppleant Viggo Duer (modt. genvalg)
Eilif Christensen opstiller til suppleant
10. Eventuelt.

Nyt fra foreningen
Kontoret vil fra 1. juli være bemandet hverdage kl. 8.00-9.00 på tlf. 62 21 19 01 og
resten af dagen på mobil 40 27 43 44. Ellers på fax nr. 62 21 19 02.
De på bladets side 2 nævnte telefon-numre er til økonomiafdelingen.
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Et godt projekt
og en god oplevelse
i et fattigt land

Af Bent Marcussen

Her kommer godt nyt om Kopenhagen Furs arbejde for børn i Namibia
Dengang det var muligt at arbejde i
Rusland, havde Projekt ØST kontakt
med Kopenhagen Fur, som støttede
arbejdet blandt børn i Skt. Petersborg
gennem sin personaleforening.
Da arbejdsforholdene i Rusland blev
for besværlige og vi rykkede mod vest
for at hjælpe de tidligere østlande,
valgte Kopenhagen Fur at drage mod
syd - og det blev langt mod syd.
Lige nord for Sydafrika ligger Namibia og her tog de fat med at give økonomisk hjælp til opbygning af børnehaver. I de to år, projektet har været i
gang, er der blevet sendt 310.000 kr.
til Namibia.
Denne hjælp har givet det gode resultat, at der er bygget 5 ny børnehaver
med rindende vand, toilet og brusebad. Der er betalt for mad til børnene
og møbler til undervisningslokaler, og
også undervisningsmaterialer og læ4

reruddannelse er dækket af donationen.
Når institutionerne kaldes børnehaver og der alligevel er undervisning,
skyldes det, at disse institutioner er
en mulighed for børn fra 0 år og til og
med 6 år. Dernede hedder det Primary School og den ældste gruppe svarer
jo også til de børn i Danmark, der går i
børnehaveklasse.

Lykken er - at bade i et helt hav!

På billederne kan nogle af bygningerne ses samt et par besøg fra Danmark. Jeg tror, at børnene og læreren
synger for gæsterne, vi kan jo se de
klapper, og det er almindeligt i Afrika,
at man klapper takten.
På tavlen kommer deres glæde og
taknemmelighed til synligt udtryk,
når der er skrevet:
Tak til vore gæster.
Vi værdsætter, hvad I har gjort for os.
Vi vil hædre jer.
Gud velsigne jer for alt, hvad I har gjort
Tredie linie er lidt frit oversat, men
jeg er næsten sikker på, at den rammer meningen.
De penge, som sendes til Namibia,
er udelukkende fra Kopenhagen Fur,
men går over PØ af skattetekniske
grunde. Jeg har i de sidste par år været den, der videresendte pengene
til Namibia, og idéen til at fortælle

En glad vandhund
oplever havet for
første gang

noget om dette arbejde i bladet var
en mail, som jeg modtog i januar i
år, fra Kopenhagen Fur. I den stod:
Vil du snarest muligt overføre 17.000
ZAR til institutionen. Pengene skal
bruges til en togtur for alle børnene ud
til havet, som ingen af dem har set.
Det vækker jo tanker i én, at børnene
aldrig har set havet. Så vidt jeg kan se,
er der ca. 250 km i luftlinie fra Windhoek, hvor børnehaverne ligger, og til
Swakopmund, der ligger ved havet.

Børnene synger for deres
danske gæster
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Udflugten til havet - Traintrip to Swakopmund
André, som stod for at arrangere turen, fortæller:
Vi havde besluttet at tage alle de 6-

På kortet er udflugtens
mål Swakopmund ved
kysten market med rød
understregning.
Der er en togrejse på
160 km fra Windhoek
til Swakopmund.
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årige og 2 lærere fra hver klasse med
på turen. Da de gjorde op, hvor mange
det drejede sig om, var det 94 perso-

South
Africa

ner! Det var faktisk slet ikke muligt at
have dem alle med, men vi havde intet
valg, for vi havde jo givet et løfte, og
det skulle holdes. Der var heller ingen,
som meldte fra, så da de skulle af sted
fra Windhoek, var der nøjagtig 94.
Andrés svigerinde er sygeplejerske,
og hun tog med, hvis der skulle opstå
uheld eller pludselig sygdom, men det
skete heldigvis ikke.
Der var andre problemer, som skulle
løses, men der var heldigvis en gruppe
unge, som hjalp med de mange forberedelser.
Det var nødvendigt med busser til
at hente børnene ved børnehaverne
og køre dem til banegårde, ligesom de
også skulle køres tilbage efter weekenden. De unge, som hjalp til, skaffede
sponsorering af busser både til disse
ture samt fra og til banegården i Swakopmund, der lå 25 km fra stranden.

Et par småpiger ser frem
til turen med
meget stor
forventning.

På nogle af billederne fra turen kan
vi se børnene i nogle fine blå T-shirts
- det er ikke skoleuniformer, men en
sponsorgave, som den unge gruppe
skaffede, så der var stor glæde blandt
disse børn over det fine ny tøj. Samtidig havde gruppen også skaffet mulighed for, at alle børnene kunne få en
spand og en skovl, så de kunne lege i
sandet. Der, hvor de skulle hen, var
en dejlig natur med klitter og sandstrand, et rigtigt eldorado for sådan
en flok børn.

Her står hele den glade flok børn foran Windhoek station, klar til afgang.
7

Humøret var
mægtig højt
på togturen...

En uge før turen fandt lederne ud
af, at mange af børnene ikke havde et
tæppe, som de kunne tage med. Derfor var det vidunderligt, at de unge
havde skaffet mulighed for, at den dag
de skulle af sted, kunne de give hvert
af børnene et helt nyt tæppe, som de
bagefter kunne tage med hjem som
deres personlige ejendom.
André skriver, at der er to billeder i
hans hoved, som han aldrig vil glemme: Børnene, som svømmer i havet og
børnene, som løber i klitterne og leger
i sandet med deres skovle og spande.

Han fortsætter:
- At arrangere denne tur var en
vidunderlig oplevelse, særlig fordi vi
fandt ud af, at 98 % af børnene aldrig
havde været ved havet.
Vi lærte en masse af vore erfaringer,
som kan bruges, hvis vi får det privilegium at gøre det igen i fremtiden.
Turen gentages hvert år
Dette ønske får André opfyldt, idet
Kopenhagen Fur har fortalt mig, at de
har besluttet at gennemføre en sådan
tur hvert år, så alle børnene på skolen
får denne mulighed.

Børnene på deres nye tæpper i gymnastiksalen
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Børnene fik også nye blå T-shirts

De 17.000 Zar (ca 9.600 kr) slog ikke
til, der manglede kr. 1.150,00 kr, men
dem bevilgede institutionens styringskomité, idet de håbede det ville blive
godkendt i Danmark, og det blev det.
En af dem, som var med - jeg tror det
var en lærerinde, som selv har børn i
institutionen - har skrevet:
- Denne tur var så dejlig for mig, fordi det var første gang jeg så havet sammen med mine børn.
Hun slutter med ordene:

- Den historie vil aldrig slutte for
mig, den er for lang til at slutte. Det vil
være min fremtidige historie.
André, som er min kilde til denne
artikel, slutter sin mail således:
- Jeg kan fortælle, at medens jeg så
på disse billeder samtidig med at jeg
skrev, var der tårer i mine øjne - af
glæde og taknemmelighed, fordi vi
var redskaber i Guds hånd til at give
lærere og børn denne uforglemmelige,
livsforandrende oplevelse.

Queen Pre-School er primitiv efter danske forhold, men
for børnene porten til en fremtid med håb
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Månedens klumme
En stork fløj hjemad med en ål,
men Jens og Peter gav et skrål,
så ålen ud af næbbet fo’r.
De fik den fat og ind til mor
og tænkte begge: ”Gode Gud!
Har vi engang set sådan ud?”
Til mormor næste dag de gik.
”Og kan du gætte, hvad vi fik
i går af storken, bedstemor?”
”Hvad fik I da?” - ”En lillebror!”
”En lille-?” - ”Ja, og véd du hvad?
Ham spiste vi til middagsmad!”
Kaj Munk lavede engang en samling digte, der blev udgivet under navnet
”Knaldperler”. Det var en illustreret børnebog, men selv når Kaj Munk var morsom, kunne der være en pointe i det han skrev. Drengene reagerede, som de
havde hørt. Før fjernsynet var viden om, hvordan børn kom til verden, ikke almindelig viden for børn.
En pensioneret skolelærer fortalte i Kristeligt Dagblad en historie fra sin tid
som lærer. De havde sunget en sang i 3. klasse, hvori storken blev nævnt. Så
sagde læreren: ”Ja, der er jo nogle, der siger, at det er storken, der kommer med
de små børn.” En lille sød koreanerpige i klassen rakte straks fingeren op og
sagde: ”Det gælder ikke mig, for jeg er kommet med en flyver!”
Vi har det jo ofte sådan, at vi reagerer på det, vi hører eller læser i medierne,
og selvom vi godt véd, at oplysningerne kan være tendentiøse, så glemmer vi
det til tider og lader disse oplysninger danne vort billede af verden omkring os og
dermed af andre mennesker.
Det er ofte et farligt forhold, for vi kommer så let til at sætte mennesker i bås
og derved skabe en dem-og-os tænkning. Det går ud over fællesskabet i både
det nære perspektiv og i de bredere forhold - en holdning, der ofte er med til at
marginalisere mennesker og derved let skaber fjendebilleder.
Den lille koreanerpige havde en eksakt oplysning, der kunne efterprøves, så
hun var sikker. Det vil nok være væsentligt, at vi som mennesker i en tid, hvor informationerne kommer med lynets hast fra den ene ende af verden til den anden,
lærer at vurdere deres troværdighed. I dag er hastighed nemlig væsentligere end
grundighed.
Denne holdning hos dem, der formidler nyhedsstrømmen, gør det farligt at
lade dem danne vort billede af verden og de andre uden at efterprøve oplysningerne. Det kan selvfølgelig være vanskeligt, men vi har jo også lov til at overveje,
om vi ikke skulle være lidt mere skeptiske overfor det, vi ser og hører i medierne,
og derved blive mere bevidste om, hvad vi lader danne vort billede af verden.
Det vil da være trist, hvis vi tror som drengene, at vi har spist vor lillebror til
aften!
Bent
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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
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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 april-maj 2009
Inger, Thyholm 300 – Radio Luna, Odense C – Lena-Kajsa, Nyborg 200 – Martin, Ålborg
Ø 200 – Jens, Årslev 50 – Anne Marie Odense S 300 – Inge & Knud, Allerød 350 – Jens
S., Tureby 30 – Knud, Egå 100 – Erik, Samsø 100 – Carl Erik, Glostrup 105 – Jørn Erling & Gurli, Århus C 200 – Birkende Kirke, Langeskov 235 – Hørlyck, Broby 500 – Gudrun, Vanløse 50 – Bente, Frederiksberg 50 – Nico, Sønderborg 100 – Poul H., Nysted 100
– Eva, Højbjerg – Niels Jørn, København Ø 100 – H. C., Allerød 300 – Lindhart, Århus
V 111 – Carl Erik, Glostrup 105 - Bente, Frederiksberg 50 – Aase Møller, Farum 100
– K.A., Glostrup 100 – Galleri Norden, Struer 60 – Johs. M., Ørnhøj 500 – Linda, Langeskov 600 – Leif, Aalestrup 1000 – I & M, Brønshøj 250 – Karsten, Aalborg 200 – Hans
& Ingeborg, Odense S 500 – Sven, Tisvildeleje 200 – E.M., Samsø 150 – Svend Birke,
Tilst 500 – Ulla, Tønder 100 – Jørn Ole, Odense V 200 – Ingeborg, Højbjerg 200 – Anders
Chr., Skærbæk 100 – Knud Vindum, København N 200 – Poul Werner, Skælskør 100
– Sofie & Tage, Skærbæk 200 – Vivi E., Odense NØ 100 – Irene, Horsens 1000 – Søren,
Frederikshavn 75 – Poul, Skive 300 – Anders, Lyngby 600 – Per, Odense SØ 200 – Anna
& Leo, Vojens 500 – Marinus, Morud 100 – Anni, Kerteminde 100 – Jens, Herning 150
– Annie, Samsø 200 – Carl Jørgen, Løgstør 100 – Levi, Hornsyld – K.A., Glostrup 100
– Helga, Viborg 100 – Eigil, Odense C – Marie Lyster, Køge 600 – Knud Elver, Brøndby
100 – Ole Chr., Slagelse 200 – Connie, Næstved 100 – Inge og Svend, Næstved 100
– Ulla, Skælskør 100 – Grethe, Helsingør 100 – Linda, Langeskov 600 – Niels Henning,
Vedbæk 100 – Tove Ross, Brabrand 100 – Carsten, Odense C 500 – Ebba, Hovedgård 500
– I & M, Brønshøj 250 – Evangeliemenigheden, Rudkøbing 600 – Aabjørg, Vordingborg
100 – Clara, Espergærde 300 – H.C., Allerød 300 – Eva, Børkop 100.

Kontingenter april-maj 2009
Hanne, Gistrup 150 – Niels Børge, Odense SV 150 – E., Odense SØ – Marie L., Køge 100
– Ljudmilla, København S 100 – Eva, Børkop 100 – Inger K., København Ø 100 – Søren,
Ringsted 100 – Inge & Knud, Allerød 150 – Esther, Odense M 100 – John G., Søborg 125
– Anni, København N 150 – Eigil, Odense C 100 – Ruth, Odense SV 100 – Kurt, Fåborg
150 – Anna & Leo, Vojens 150 – Børge, Nykøbing S 100 – Vivi Ann, Odense 100 – Inger, Thyholm 100 – Johannes M., Ørnhøj 150 – Birthe Marie, Odense M 100 – Norma,
Ringsted 100 – Jens, Årslev 100 – Lars P., København S 100 – Knud E., Brøndby 150
– Else & Christian, Vejle Ø 150 – Ruth & Svend, Odense NØ 150 – Martin, Ålborg Ø
100 – Anders Chr., Skærbæk 100 – Aage, Rønne 150 – Carl Jørgen, Løgstør 100 – E.M.,
Samsø 100 – Leif, Ålestrup 150 – Astrid, Skjern 150 – Peter, Hellerup 200 – Niels Jørn,
København Ø 100 – Aabjørg, Vordingborg 100 – Jan, Skovlunde 100 – Rita H., Samsø
200 – Poul W., Skælskør 100 – Grete, Nyborg 150 – Elisabeth, Samsø 200 – Per, Odense
SØ 100 – Erik D., Skælskør 150.
TAK til alle giverne!
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