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Hjælp til
selvhjælp
”Jas i Malgosia” har et terapicenter for stofmisbrugere i Darzewo, hvor vi har leveret møb-

ler m.m. Her er en af beboerne ved at renovere en bygning med maling fra Danmark.

Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

- direkte hjælp til Østeuropa og Afrika
Projekt ØST

begyndte som et hjælpearbejde
for gadebørn og ældre i Skt. Petersborg, men er nu mest koncentreret om landkommunerne i
det nordlige 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 kontingentet og
gaver fra private, skoler, kirker, institutioner,
virksomheder og fonde. Desuden modtager vi
fødevarer og vitaminer og transporterer dem til
Polen 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.
Vort oprindelige arbejdsområde var millionbyen
Skt. Petersborg i Rusland, men da reglerne for
udenlands nødhjælp blev strammet, fandt vi et
nyt arbejdsfelt i det nordlige Polen og vor første
tur derned var i juli 2003.
I 2009 har vi sendt 7 transporter til Polen.
Vi har ingen lønudgifter og holder administrationen nede på et absolut minimum.

Artikler og annoncer til bladet

Uffe Nissen, Chr. Lehns Vænge 19
5270 Odense N, tlf. 6596 8899
e-mail: uffe@nissen.mail.dk
Deadline den 10. i måneden før
Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Ene kan vi kun hjælpe få sammen kan vi hjælpe mange!
Hjemmeside på Internet: www.projekt-oest.dk

Der er også brug for dig!

Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

__________________________________________________________________________________________

Snemand Frost og frøken Tø

gik tur ved Ringsted... Ja, så kom tøvejret og
vi har fået sendt et par transporter af sted til
Polen siden sidste bladudgivelse, det er både
modtagerne og vi som afsendere rigtig glade
for – TAK til jer, som gav en donation af en eller anden art, TAK til jer, der gav en hjælpende
hånd ved lastningen af bilerne og ikke mindst
TAK til jer, som gav en økonomisk hånd, så det
kunne blive muligt at sende transporterne af
sted. Bitten tog mange gode billeder fra læsningen, se dem på side 12, 13 og 14.

Nyt opsamlingssted
Ligeledes en TAK til Randi og Carl Jørgen Madsen, som beredvilligt har stillet en
bygning til rådighed for os som opsamlingssted på Vestfyn. Adressen og et lille
kort finder I på side 15, det samme gælder vort indsamlingssted i Ringsted hos
Bitten og Steffen Hemmingsen.
Polen i sorg
I skrivende stund (medio april) går vore tanker til Polen i forbindelse med den
tragedie, som ramte landet, da det den 9. april mistede sin præsident og andre
ledende personer ved en tragisk flyulykke – vi har sendt en hilsen til vore venner i
Pommern for at mindes ofrene og sige, vi tænker på dem også i denne situation.
Præsidenten skulle til en 70-årig mindehøjtidelighed for udslettelsen af de 1520.000 polske officerer, landejere, fabriksejere, præster og advokater i april 1940 i
skoven ved Katyn. Dette emne blev berørt i sidste nr. af Klavs Vinholt. Måske så du
filmen Katyn i DR 2 den 29. marts, som beskrev denne massakre.
Medlemsskab
Vi er rigtig glade for alle Jer, der har støttet os med en økonomisk gave siden 1.
september 2009 og derfor er blevet medlem.
Vi skal her minde om, at for at være stemmeberettiget til generalforsamlingen
den 28. august er det nødvendigt, at du har ydet et bidrag på mindst 100 kr. inden
udgangen af maj måned. Medlemsskabet skal altså fornyes hvert år.
Det koster penge at fremstille bladet og sende det til dig, så hvis du modtager det
gratis, vil der være risiko for, at du ikke vil have stemmeret ved generalforsamlingen og der er risiko for, at du bliver slettet på listen med bladmodtagere efter den
1. juni. Vi er desværre nødt til at se alvorligt på vores omkostninger og spare, hvor
der spares kan for at kunne sætte ind, hvor der er brug for hjælp.
TAK for din forståelse for Projekts ØST’s nødvendige prioritering.
Med de bedste ønsker for det spirende forår, sendes I alle de bedste hilsner!
p.b.v. Annemarie Nielsen
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Hilsen fra ”Jas i Malgosia”

Kære venner!
Her er sidste nyt fra os i Malgosia.

Centret ligger
30 km fra
Koszalin.

Beboerne på
centret står
selv for al
madlavning
i det efter
polske forhold
moderne
køkken.
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Disse billeder er taget på et terapicenter for stofmisbrugere i Darzewo.
Centret er indrettet i gamle militærbygninger midt i et skovområde 30
km fra Koszalin. De overvejende unge
mennesker får behandling og hjælp til
at lære at klare sig i det almindelige
liv. Det tager nogle gange meget lang
tid. De tilbereder selv deres mad, har
anlagt en økologisk grøntsagshave til
eget brug og laver forskellige fine ting
af træ, metal, osv. i deres værksteder.

Et lille hjørne af
et værksted, hvor
der tilvirkes ting
i træ, metal m.m.,
som kan sælges
og dermed være et
bidrag til centrets
drift.

Om efteråret og vinteren kommer
der også nogle hjemløse mennesker
og bor på centret – de bliver altid
varmt modtaget og aldrig nægtet ly
og mad.
Takket være jeres gode hjerte har
centrets beboere fået møbler til deres
værelser, køkkenudstyr, sengetøj, varme tæpper, tøj og mad. Alle de gaver,
som I sender, er meget nødvendige

og bruges til gavn for mange mennesker. Hvad vi mest har brug for, er
hospitals- og handicapudstyr, møbler,
tøj og madvarer.
Sidste år har vi af Borgmesteren i
Manowo Kommune fået stillet lokaler
med areal på 200 kvm til rådighed,
hvor vi har planer om at indrette et
dagcenter for børn med psykiske forstyrrelser.

I den store køkkenhave dyrker beboerme deres egne økologiske grøntsager.
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Beboerne er
glade for deres
hjem og gør
hvad de kan for
at vedligeholde
bygningerne
og inventaret.

Det er et projekt, som vi har arbejdet hårdt på i 2 år og nu kan vi endelig
se lys for enden af tunnelen.
Da lokalerne er et tidligere bilværk-

sted, trænger de til en rigtig stor renovering, men jeg håber dagcentret vil
kunne åbnes i foråret 2011.
Venlig hilsen, Tadeusz Kupczyk

De fredelige naturomgivelser er velgørende for stofmisbrugere under afvænniung.

6

Forårsplaner i bjørnens by

Barwice har en bjørn i sit byvåben og her i foråret vågner den efter
vinterens dvale - borgmesteren fortæller her om planerne for byen.

_____________________________________________________

I 2010 er der planlagt en grundig renovering af 4 fritidshuse i små landsbyer indenfor kommunens område:
Legnica, Bialowas, Sulikowo og Polne.
Istandsætningen vil omfatte en udskiftning af gulve, døre og vinduer,
renovering af tagkonstruktioner og
facader samt udvendig og indvendig
maling.
Efter renoveringen vil de 4 bygninger leve op til de nyeste standarder.
Vi vil være meget taknemmelige for
enhver hjælp til indretning med stole,
borde, skriveborde, reoler og udstyr
som computere, legetøj, spil osv.
Desuden har vi planer om at etablere 5 fritidsområder, hvor de lokale

indbyggere vil få mulighed for at mødes, slappe af og dyrke idræt ude i det
grønne.
Vi har også planer om, at der skal
indrettes en legeplads i hvert af fritidsområderne.
Grundskolerne i Barwice, Stary Chwalim og Piaski skal varmeisoleres.
Desuden udføres på skolen i Piaski
fase 2 af investeringen Den økologiske sti, som er et projekt, der forbinder økologi og uddannelse og består i
etablering af et system for udnyttelse
af grundvandet.
Vi har planer om, at udlejningsstedet for handicapudstyr/hjælpemidler
i Barwice fortsat skal drives.

Da vi på efterårsturen 2006 besøgte Barwice, var det første fritidshus under opbygning.

Efterårsbuket

Ania og Asia
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Der er ikke megen plads i det lille fritidshus, men rummene bliver udnyttet til det yderste.

Disse små fritidshuse har vist sig at
have stor betydning for de små lokalsamfund. Man kan bedst sammenligne dem med vore forsamlingshuse.
Husene benyttes hele dagen: Små
børn under den skolepligtige alder
samles her om formiddagen, skolebørn bruger det som fritidshjem og

Østersøen

om aftenen er det de voksne, der mødes til samvær omkring et foredrag,
en lille koncert, undervisning eller
bankospil. Behovet for flere små huse
af denne art har nu vokset sig stort, siden det første blev bygget i 2006.
Husene bruges flittigt, derfor slides
der på dem, så de nu må renoveres.

Dette kort over det nordlige Polen viser Karlinos og Barwices beliggenhed.
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Forårsplaner i Kulturøens by

Også Karlino har sendt os en ønskeseddel, borgmester Waldemar
Misko fortæller her om bystyrets aktuelle planer for deres by.

_____________________________________________________

Det nedenstående er en liste over
de planlagte investeringer, til hvilke
vi gerne vil have den mulige støtte og
hjælp fra Projekt ØST.
a) Etablering og indretning af legeplads ved grundskolen i Karscino.
b) Renovering og indretning af fritidshuse i små landsbyer indenfor
vor kommunes område: Lubiechowo,
Garnki, Daszewo, Kowancz, Malonowo,
Goscinko, Krukowo, Zwartowo og Mierzyn.
c) Renovering af grundskolen i Daszewo.
d) Renovering af børnehaven i Karlino.

I 2003 indrettede vi moderne legepladser ved
en skole og et børnehjem i Karlino kommune.

De polske skolebørn vi mødte i
Karlino, var både
glade og høflige!

På en skole lidt
udenfor Karlino
har vi været med
til at renovere
vinduerne og gangene, som før var
i grå beton.
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Så ruller vi igen!
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Torsdag den 4. marts afgik der igen
en transport fra indsamlingscentret i
Ringsted. Mange værdifulde effekter
fra vore trofaste leverandører udover
landet havde hobet sig op, og mange
bidrag fra vore trofaste medlemmer
gjorde det muligt at få dem afsted.
Her står vor polske chauffør klar til
at lukke vognen - til venstre kæmper
en medhjælper med at få en stor blød
sofa på plads.

Vi fik 12 borde og 24
stole fra præstegården
i Gjøl ved Limfjorden
samt sofaer, stole og
skabe fra private hjem.
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De mange brune kasser kommer fra P. Ø.s gode ven Julius Vogel, der er tidligere indkøbschef
på Rigshospitalet. De indeholder
tiltrængte hospitalsting, som herhjemme er selvfølgeligheder, men
en mangel på mange hospitaler og
skadestuer i Polen.
De blå sække indeholder stomiposer og andet hospitalsudstyr.
Sportstaskerne er fyldt med nyt
sportstøj fra Sportsmaster og så er
der bleer og bind fra Libero.
Fra Slagelse Sygehus har vi fået
kørestole, rollatorer og krykker.

14

Vi mangler indleveringssteder!

Vi havde gennem flere år mange steder i landet,
hvor folk kunne indlevere tøj, sko, møbler og andet,
som var for godt til at blive smidt væk. Disse steder
ophørte med at virke, da vi lukkede genbrugsbutikken og det store lager i Odense.
Men vi har fået mange forespørgsler fra folk, der vil
af med deres brugte ting, derfor søger vi nu at oprette nye indsamlingsteder ud over landet.
Her er de to steder, der fungerer i dag, men vi mangler stadig steder i Jylland.
Har du tænkt på, om det var noget for dig?

Randi og Carl Jørgen
Madsen
Præstebuen 14
Sdr. Åby
5592 Ejby
Tlf. mobil 21 23 10 90
Fastnet 24 40 09 52
Bitten og Steffen
Hemmingsen
Roskildevej 130
Benløse
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 49 96

En tom garage eller et
kælderrum er nok og du
behøver ikke at være til
stede, når tingene kommer.
Tænk over sagen og kontakt én fra bestyrelsen,
adresser og telf. numre
finder du på side 2.
På forhånd tak!
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Vennestævne med generalforsamling

Denne mark ved Birkende er symbolet på, at Projekt ØST stadig blomstrer!

lørdag den 28. august kl. 11.00
på Hans Tausen Centret i Langeskov
Sæt allerede X i din kalender nu – program og dagsorden kommer senere.
På det kommende vennestævne vil vi sætte så mange sparegrise som muligt
stævne - startskuddet lød ved den ekstraordinære generalforsamling i december 2009, hvor 8 sparegrise i forskellige udformninger fik nye venner og nu
bliver fodret med de irriterende 50-ører, som alligevel bare ligger og fylder op
i pengepungen.
Find din egen sparegris i en genbrugsbutik og tøm den op til den 28. august
- skal vi forsøge at sætte Guiness-rekord for indsamlede 50-ører i DK?
Har du allerede en sparegris stående og ikke sparer op til noget specielt, kunne
den måske komme Projekt ØST til gode – vi kan altid bruge din 50-øre!
Åh du gode sparegris min,

nu skal du få 50-øren din!

I Danmark anvendtes tidligt udtrykket pengegris - første gang det bruges, er i
H.C. Andersens eventyr Pengegrisen fra 1855.
I 1857 fik Studenterforeningen i København en stor sparegris i ler, bestilt af
skuespilleren og forfatteren Christian Molt Wengel.
Den gik dog i stykker efter 16 år og en ny måtte bestilles, denne gang udført af
billedhuggeren Vilhelm Bissen.
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Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Kroner

Kontingent 2010

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Dag

Måned

Betalingsdato

År

eller

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!
m

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!

Månedens klumme
Jeg vælger mig april!
i den det gamle falder,
i den det ny får fæste;
det volder lidt rabalder, dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil.
Jeg vælger mig april,
fordi den stormer, fejer,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner ejer,
fordi den kræfter vælter, i den bli’r somren til!

Jeg ved godt, at når dette blad kommer ud, så er det maj. I må have
mig undskyldt, at jeg vælger mig april, men det er det, når denne klumme skrives.
Det er jo dejligt at opleve, hvordan vinteren har måttet slippe sit tag
og falder, som sangen siger, og selvom det kan være barsk med den
kolde bidende vind, så har det nye, foråret, fået fæste. Blomsterne er
sprunget ud og i lækrogen varmer solen skønt. Selvom det ikke er sommer endnu, så er blomster og solskin tegn på, at sommeren er på vej.
Så kan vi jo godt sande, hvad Bjørnson skrev, at fred er ej det bedste,
men at man noget vil. Vi må tage rabalderet med for at komme videre.
Sådan kan det være i mange forskellige forhold i livet, mennesker
imellem og i forskellige sammenhænge, hvor vi skal virke sammen på
den ene eller den anden måde. I de situationer kan vi drage en god del
visdom ud af Bjørnsons digt. Det kan godt være, at der skal noget rabalder til, men vi skal have fortsættelsen med. Når stormen har fejet, så
er rabalderet forbi. Så må det været smilet, der tager over, ikke som et
triumferende grin over resultatet, men som det der er med til at smelte
den kulde, der var opstået. På samme måde som solens varme smelter
sneen og det nye bryder frem af jorden.
Sådan må også i menneskelige forhold, de muligheder og evner, der
findes iblandt os, komme til udtryk og få lov til at virke, så vore intentioner kan lykkes og livet blive rigere i de sammenhænge, hvor vi færdes.
Og som sommeren bliver til gennem april, kan livet blive større og rigere, der hvor vi vover at lade det forgangne ligge og lade inspiration og
kræfter få lov til at virke. Det giver overskud til at være med til at gøre
verden en lille smule bedre. Og tænk, hvis vi er mange der tør det, ja så
kan det blive en hel revolution, der også kan være med til at gøre livet
bedre for dem, der er ramt af nød på den ene eller anden måde. Bent
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Kæreste venner i Barwice, Karlino og Jas i Malgosia!
Vi vil her fra Projekt ØST udtrykke vor dybeste medfølelse med jer,
som vi kender, og med hele det polske folk efter jeres tab
af præsident og flere andre magtfulde ledere personer
ved den tragiske flyulykke lørdag den 10. april 2010.
Det er ikke til at forstå, hvorfor netop dette fly med mange af
landets ledende mennesker
skulle rammes
af en så grusom
ulykke
Wesolych
Swiat Bozego
Narodzenia!
netop på mindedagen for den anden tragiske begivenhed,
som overgik det polske folk for 70 år siden.
I skal vide, at vore tanker går til jer, som måske ikke direkte
er berørt af ulykken, og ikke mindst til de mange efterladte
familiemedlemmer, som nu skal gennemleve en stor sorg
over tab af nære pårørende.
Må I alle i kommunerne som i folket generelt og som land
få kræfter til at gå den fremtid i møde, som I skal og træffe
det rigtige valg i den forestående valgrunde af ny præsident.
Mange tanker og varme hilsner fra os alle i
Projekt ØST

Hilsen fra Barwice

Skolebørn og lærere sender en stor hilsen til alle, som strikkede varme vanter, huer, tørklæder og sokker til os - tusind tak!
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