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Herre, lad Children’s Mission sprede 

Lys i en mørk verden!

Kære fadder og giver,

Det er med glæde og taknemlighed at vi 
udsender endnu et nyhedsblad, hvor vi 

fortæller om, hvad der sker ude i verden på 
vores missionsfelter. 
 Selv om situationen rundt omkring i ver-
den i dag synes mørk og truende, så satser vi 
al vores energi og ressourcer på at være et lys 
midt i mørket og håbløsheden for tusindvis af 
udsatte børn og familier, som dagligt kommer 
til os for at få hjælp til at overleve de næste 
dage eller uger eller måneder.

Vores opgave er at vise barmhjertighed
Children’s Missions opgave er at bringe hjælp 
og håb midt i nøden og elendigheden. Opga-
ven kan synes helt overvældende, men vi må 
dagligt tvinge os selv til at tænke at ”ingen 
kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogle”. 
Med tiden bliver det til en stor fl ok, som vi får 
nåde til at vise Guds kærlighed på en meget 
praktisk måde. Det er sand Gudsdyrkelse. 

Lyset besejrer mørket
Vi ved godt, at lyset fordriver mørket. Men 
somme tider har vi som mennesker brug for 
at se det i virkeligheden. 
 I år har jeg sammen med min hustru Ellen 
besøgt to af vores missionsfelter, nemlig i 
Bangladesh og i Filippinerne. Begge steder 
blev vi helt overvældet over at se den glæde 

og taknemlighed, som både børn og voksne 
udstrålede efter at de havde mødt Children’s 
Mission og var kommet med i et af vores hjæl-
peprogrammer, hvad enten det var hjælp til 
basale livsfornødenheder midt i en katastrofe, 
eller hjælp til uddannelse og oplæring for på 
sigt at kunne klare sig selv. Mens jeg stod der 
tænkte jeg på, hvor meget jeg ville ønske at 
alle I, som så trofast støtter os, kunne være 
der og se, hvordan håbløsheden bliver afl øst af 
håb og tro på fremtiden. 

Behovene vokser
I dette blad kan du læse mere om arbejdet i 
Ukraine, hvor vores medarbejdere står ansigt 
til ansigt med en strøm af fl ygtninge fra det 
østlige Ukraine, om vores musikskoleprogram 
for fattige børn i Bangladesh, om genopbyg-
ningsarbejdet i Filippinerne, hvor missionen 
nu også arbejder på at blive selvforsynende 
med el-kraft, samt om det ny dagcenter i 
Moldova.
 Behovene rundt omkring i verden bare 
vokser og vokser. Vi er derfor dybt taknemlige 
over alle jer, der så trofast støtter os med jeres 
gaver og jeres forbøn måned efter måned. 
Uden jer var der ikke noget Children’s Mission. 
Må Gud velsigne jer alle. 
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U K R A I N E

Kære Venner

En stor del af sommeren er allerede 
gået og jeg vil sende en rapport om 

Children’s Missions arbejde i Ukraine.
 Lige nu har vi en meget svær og van-
skelig tid for mange ukrainere. Både 
soldater og almindelige borgere dør og 
skades under konfl ikten i det østlige 
Ukraine. Mange tvinges til at forlade 
deres hjem og må fl ygte til de centrale 
og vestlige regioner i landet. Midt i alt 
dette gør Children’s Mission alt for at 
være et lys i mørket og for at sprede 
Guds kærlighed og hjælp til de mange 
lidende mennesker.

Så meget smerte og lidelse
Mere end nogensinde tidligere behøver 
det ukrainske folk al den støtte, trøst 
og opmuntring vi kan få. Hver dag på 
kontoret og på de møder vi holder så 
takker vi Gud for jer og for al den hjælp 
vi får fra jer, kære givere. I er Guds 
vidunderlige engle, som skaber håb, 
kærlighed og liv i tusindtals hjerter.
 Det er samtidig meget frustrerende 
og en svær situation vort land befi nder 
sig i lige nu. Det tager på os at leve så 
længe under stress og uvished, at se 
så meget smerte og lidelse. Ind imel-
lem føler jeg mig helt færdig og der 
indfi nder sig en følelse af håbløshed og 
vemod. Men jeg ved, at vi har en stor 
Gud og troen på Ham giver kræfter til 
at arbejde videre og overvinde om-
stændighederne og alt det svære.

Flygtninge fra Øst Ukraine
Behovet vi ser lige nu, er meget større 
end tidligere. Udover de udsatte men-
nesker som Children’s Mission altid 
hjælper, kommer der nu også fl ygt-
ninge fra de østlige dele af Ukraine. 
Hver dag, døgnet rundt, kommer der 
ca. 15-30 fl ygtninge til Lutsk. Mange af 
dem er børnefamilier, ofte mødre og 
deres børn, hvor fædrene gør tjeneste 
som soldater i konfl ikten. Det ukrain-
ske civilforsvar sammen med de lokale 
myndigheder gør alt for at hjælpe til 
med de små resurser de råder over.

Al den hjælp vi kan få
De behøver al den hjælp de kan få og 
vi gør hvad vi kan for at bistå dem. På 
grund af konfl ikten øges behovet af 
diverse hospitals materiale på syge-
husene, såsom bandage, forbindinger 
etc. Vi beder jer derfor, kære givere, at 
huske på Ukraine når I giver jeres gave. 
Vi behøver al den hjælp vi kan få. Vi 
arbejder hårdt og længe hver dag, for 
at hjælpe så mange som muligt. Vi vil 
vise mennesker, at Gud lever og Han 
er svaret på deres situation.

Vil have fred
I dag når alt ser mørkt og 
håbløst ud, vil vi alligevel 
se på fremtiden i Ukraine 
med håb og optimisme. Vi 
beder til vor Far i himlen 
og sætter vort håb til 
Ham!

Jeg mener at den unge pige Oksana på 
forsiden af bladet, må være et billede 
på vore forhåbninger. Vi vil alle have 
fred – og at vore børn skal være lyk-
kelige og at de skal kunne le. 

Jeg håber midt i de besværligheder vi 
står i, at sommerbillederne på de føl-
gende sider fra Children’s Missions ar-
bejde for udsatte børn varmer dit hjerte 
og giver dig glæde over den forskel, som 

du er med til at gøre. 

LYUDMILA LONYUK

Vi vil have FRED!
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Flygtningebørn på uforglemmelig 
sommerlejr i Dubechno!

U K R A I N E

I denne sommer har det været 
meget vigtigt, at ikke kun børn fra 

Volynregionen fi k mulighed for at 
komme på lejr, men at vi også 

gav mulighed og plads for 
de traumatiserede 

fl ygtningebørn 
fra det 

østlige 
Ukraine.
 Et af 
disse børn 

som jeg 
vil nævne er trettenårige 

Mark, som kom til lejren fra 
byen Jenakievo i den hårdt ramte 

Donetsk – Regionen.
 Mark havde aldrig troet, at han 
skulle komme på en lejr i Dubechno, da 
han aldrig har besøgt den vestlige del 
af Ukraine eller hørt tale om Dubechno. 
Men situationen i hans hjemby blev 

mere og mere farlig og hver nat hørte 
de lyden af skyderi og bombninger. Fa-
deren besluttede til sidst, at forlade alt 
og fl ygte med familien. Kirken gav ham 
kontakt information til pastor Mykola, 
som har ansvar for sommerlejren i 
Dubechno og de bad ham om hjælp.

Fra krigszone til sommerlejer
Rejsen dertil viste sig at være meget 
farlig og risikabel. De rejste om natten 
og kørte på små veje med slukkede bil-
lygter. Rejsen var lang og skræmmende 
og da de endelig nåede frem, blev Mark 
meget glad.
 Familien kom til Dubechno den 
17. juni og for Mark føltes det som en 
drøm at komme fra krigszone til en 
sommerlejr. Han blev forbavset over 
hvor fi nt og rent der var, over den gode 
mad og den kærlige og trygge modta-
gelse.

Efter fl ugten fandt Mark trygheden 
på sommerlejren.

Her på sommerlejren i Dubechno går alt rigtig godt. Indtil nu, 
hvor jeg skriver denne hilsen, har 940 børn fået en uforglem-
melig tid i dette paradisland og der er fl ere uger tilbage af 
sommeren. Tak til dig som gør dette mulig! 
 Der er så meget jeg vil sige om, hvordan børnene bliver 
berørt på disse lejre, men jeg beder dig se på disse billeder – de 
taler stærkere end ord. 
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Flygtningebørn på uforglemmelig 
sommerlejr i Dubechno!

U K R A I N E

 Nu hjælper hele familien til på lej-
ren, men de ringer hjem hver dag for at 
høre seneste nyt om situationen i deres 
hjemby. De beder og håber på at kunne 
vende hjem snart.

Hjælp til mere end 200 flygtninge
Takket være dig som giver til Children’s 
Mission, har vi i sommer hjulpet flere 
end 200 flygtninge fra det østlige Ukra-
ine, lige fra babyen Matviy på kun tre 
måneder til den ældre kvinde på 83 år. 
I dag er nitten flygtningebørn sammen 
med fire forældre fra Donetsk regionen 
med på lejren. Vi hjælper andre flygt-
ninge med mad, møbler, sengetøj og 
andre nødvendige fornødenheder. Det 
er svært at sige hvor længe flygtnin-
gene skal blive i vor region – ingen kan 
svare på det spørgsmål. Så længe de 

er hos os, vil vi gerne at de skal mærke 
Guds kærlighed, omsorg og hjælp.

For få resurser
Behovene er meget store og myndig-
hederne har for få resurser til at hjælpe 
alle. Det føles mærkelig at tænke på, at 
vi engang hjalp vore forældre med at 
gemme jøder som flygtede – i dag må 
vi hjælpe vore egne landsmænd, som 
flygter fra krig i vort eget land…
 På vort kontor beder vi hver dag og 
takker Gud for alle jer, kære givere. For 
jeres åbne hjerter og store kærlighed, 
som gør det muligt for os at hjælpe i 
den tid som er nu.
 Hjælp os at bede for Ukraine og for 
en løsning på den svære situation, som 
vi befinder os i.   

LYUDMILA MED PERSONALE
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Nyt fra det danske skoleprojekt 

”Light a Light for Bangladesh” 
Children’s Missions samarbejdspartner i Bangladesh, Agape Social Concern med biskop Albert 
Mridha som leder, udfører et fantastisk arbejde for de allerfattigste børn i Bangladesh. 
 Agape driver i dag blandt andet et børnehjem og 54 skoler i hele landet. Fire af disse skoler 
med i alt 300 børn indgår i det danske skoleprojekt ”Light a Light for Bangladesh”, hvor børn i 
alderen 5 til 12 år får ekstra undervisning med sang og musik som indlæringsværktøj i bangla, 
engelsk og matematik.

Vi er glade og stolte over at en 
ung kvinde fra Danmark, Mette 

Kristensen, har besøgt Agape Social 
Concern, og her fortæller hun om sine 
rejseoplevelser, og om nyt fra ”Light a 
Light for Bangladesh”. 

Mette fortæller:
”Den 12. marts 2014 stod jeg klar i 
Kastrup Lufthavn til mit livs første ud-
landsrejse alene. Efter et møde tilbage i 
februar blev det besluttet, at jeg skulle 
til det nordvestlige Bangladesh og 
besøge landsbyskoler. Jeg har i et par år 
fulgt Children’s Missions ”Light a Light” 
skoler, og vidste at nu var tiden inde til 
at jeg skulle give dem et besøg. Så det 
gjorde jeg.

Mødet med Bangladesh
Da jeg ankom til Bangladesh, blev jeg 
straks mindet om filmen ”Slumdog 
Millionaire”, der omhandler en dreng, 
som vokser op i slummen i Indien. Jeg 
så mødre bo med deres små spædbørn 
i kartoffelsække bundet til hegnet af 
midterrabatten på de tæt trafikkerede 
veje. Jeg så små børn tjene til dagen og 
vejen ved at tigge om penge fra bilerne, 
der holdt i kø. Jeg oplevede desperatio-
nen, der var printet i ansigterne hos de, 
der tiggede fra den bil, som jeg sad i. 
Tog mig selv i at gemme mit kamera og 
vende blikket den anden vej, samtidig 
med at jeg følte en snigende skyldfø-
lelse. Senere forklarede Albert Mridha 
mig, at det ikke nytter noget at give 

tiggerne, det de vil have, da det bare 
gør, at der kommer flere. Det, man skal 
gøre, er at hjælpe dem til at hjælpe 
sig selv. Albert har gennem sit projekt 
hjulpet flere tusinder bengalske børn 
ud af fattigdom gennem uddannelse, 
og det var netop dét, jeg skulle se nu.

Home of Peace
To dage efter tog jeg togturen sammen 
med to af Alberts ansatte til Dinajpur, 
hvor jeg de næste tre uger skulle bo 
på ”Home of Peace” (HOP), som er et 
skolehjem, hvor knap 200 udsatte børn 
i alderen 10-17 år bor. Her får de mad, 
en seng at sove i, undervisning og en 
tryg og omsorgsfuld hverdag. Mens 
jeg boede der, knyttede jeg tætte bånd 

B A N G L A D E S H
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til nogle af pigerne, og et par enkelte 
af dem fortalte mig deres baggrund. 
Barndommen i Bangladesh er ikke en 
leg, og få får lov til at nyde den. Mange 
forældre fravælger helt deres børns sko-
legang, da regeringsskolerne anses for 
at være mangelfulde. I stedet for bliver 
børnene sat til at arbejde i en meget 
tidlig alder enten i markerne eller på fa-
brikker. I værste fald kan forældrene se 
sig nødsaget til at sælge deres små pige 
til prostitution eller bortgifte dem, da de 
modtager medgift fra drengens familie. 
Her tilbyder skolen i stedet for børnene 
trygge rammer og en lysere fremtid.

Agapes skoler
Når jeg ikke brugte min tid sammen 

med pigerne, tog jeg ud og besøgte 
landsbyskoler siddende bag på en knal-
lert. Her oplevede jeg den selvsamme 
glæde i børnenes øjne, som børnene på 
skolehjemmet har. Den glød, stolthed 
og selvstændighed var ikke til at tage 
fejl af. Ved hvert besøg blev jeg hilst af 
glade, smukke og nysgerrige børn, der 
trods forsigtighed og nervøsitet, turde 
stille sig op og fremvise dans, sang og 
musik. Selv om hverdagen i landsbyer-
ne er hård, formår forældrene at sende 
deres børn i skole, da de kan se den 
glæde og nytte, det giver deres børn og 
landsbyen som helhed. På mit besøg 
rundt på skolerne fik jeg også mulighed 
for at sidde sammen med kvinderne i 
landsbyen og snakke om deres hver-

B A N G L A D E S H

dag, børn og liv i fattigdom. De turde 
have håb for fremtiden, og selv i de 
mindste landsbyer oplevede jeg børn, 
der trods fattigdom optrådte og sang 
smukke sange for mig. 

Light a Light for Bangladesh
I Etakhola, en af de Light a Light skoler, 
som jeg besøgte, havde landsbyen 
fået råd til at bygge en landsbyskole af 
cement og mursten, der kunne modstå 
regn og stormvejr. Fordi landsbyskolen 
i Etakhola er en del af Children’s Mis-
sions ”Light a Light” skoleprojekt, er det 
muligt for skolen at tilbyde børnene 
ekstra god undervisning og også lidt 
hjælp til basale livsfornødenheder. Når 
jeg spurgte børnene om deres drømme 
for fremtiden, svarede de fleste, at de 
ville være lærer på deres landsbyskole, 
så de kunne give videre til andre børn, 
hvad de selv havde lært.
 For mig at se er der et stort behov for 
flere Light a Light skoler. I Pran Nogor, 
som var en af de fattigste landsbysko-
ler jeg besøgte, var bygningen lavet af 
bambusrør og jerntagplader. Selv om 
mange af børnene var underernærede 
optrådte de alligevel for mig med sang 
og dans. På vejen hjem besluttede 
jeg mig for at gøre hvad jeg kan for at 
denne skole også bliver en Light a Light 
skole i fremtiden.

Håbet og troen
Jeg tror og tør håbe på, at disse ”Light a 
Light” skoleprojekter kan være med til 
at skabe en lysere fremtid for børnene i 
Bangladesh, og det vil jeg være med til 
at vedligeholde og videreudvikle gen-
nem min støtte til Children’s Mission 
– for det nytter!”   

Der laves lektier på gulvet.

Mette Kristensen med glade skolebørn.

Så er der øjenkontakt.
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Nyt vindkraftværk i børnebyen! 

Grøn elektricitet til børnebyen
At skaffe omkostningseffektiv energi til mennesker i nød. 
Det er visionen for selskabet InnoVentum i Malmø. 

Lige nu er der et projekt i gang, 
der skal gøre Children’s Mis-

sions center i Manila helt selvfor-
synende med elektricitet. Vi vil 
gøre en reel forskel på Filippinerne 
siger selskabets direktør Sigvald 
Harryson. 
 Med et velbetalt job og ´overfl ø-
dig velfærd´, som han selv kalder 
det, følte Sigvald Harryson at noget 
ikke stemte.
 – Det føltes helt ufortjent og 
uhøfl igt at leve på den måde. Så jeg 
bestemte mig for at fl ytte hjem fra 
Schweiz til Sverige og gøre noget, 
der gav mere mening.
 – Jeg ville gøre noget for andre, 
og jeg så InnoVentum som et værk-
tøj til at give grøn kraft til dem, der 
har brug for det.
 Det var, da Sigvald brugte 5 
måneder på Filippinerne i 2011, at 
han indså at den allerede udvik-
lede produktion PowerTower – en 
hybridløsning med både vindkraft 

og solceller – kunne fungere godt 
der. Da fødtes også drømmen om 
at gøre en forskel for mennesker på 
Filippinerne og et samarbejdet blev 
indledt med Children’s Mission.
 Det har krævet meget arbejde at 
nå dertil, men i dag står et Power-
Tower på plads i Hills of grace i 
hovedstaden Manila.
 – Nu vil vi fortsætte installa-
tionen på Hills of Grace, fortæller 
Sigvard.
 – Målet er at centeret skal blive 
helt selvforsynende med vedva-
rende energi.
 Derfor har InnoVentum nu star-
tet en indsamling sammen med 
Children’s Mission. Målet er at få 
indsamlet to millioner kroner, som 
det er beregnet til at koste at gøre 
Hills of Grace selvforsynende på 
elektricitet. 
 Derefter er drømmen at tage 
konceptet til Scandinavian Vil-
lage i det tyfon hærgede Tacloban 
området. Men planerne stopper 
ikke ved løsninger med vindkraft 
og elektricitet.
 – Da jeg var på Filippinerne efter 
tyfonen så jeg at der fandtes rigtig 
mange fællede kokospalmer, der 
ikke blev anvendt, fortæller Sigvald.

 Som en en-
treprenør, der 
er vant til at 
skabe løsnin-
ger, organise-
rede Sigvald 
en konkur-
rence mellem 
forskere, hvor 
udfordringen 
var at skabe et 
hus af kokospalmer, der er i stand 
til at klare jordskælv med 6 på rich-
terskalaen og tyfoner. Resultatet 
blev huset – Lodge4life.
 – Vi har siden bygget første 
prototype, som kan monteres på en 
time og har extrem lav materiale-
udgift – specielt i Filippinerne.
 Det første Lodge4life skal instal-
leres på Hills of Grace legeplads 
for at se hvordan det klarer vejr og 
vind lokalt. At samarbejde med 
Children’s Mission var et let valg for 
InnoVentum.
 – Med en stor analyse i ryggen 
kan jeg sige at Children’s Mission 
er helt klart det bedste alternativ 
for dem som vil donere uden at føle 
ubehaget af at pengene forsvinder 
på vejen, siger han. 

Siden slutningen af juli har der stået et 
PowerTower – en hybridløsning med 

vindkraft og solceller – på Hills of Grace 
i Manilla, Filippinerne. Dette initiativ 
sigter på at øge selvforsyningen af el med 
den positive effekt, at den elektricitet der 
produceres på naturlig måde, også dermed 
beskytter miljøet.
 Et af husene i børnebyen er nu koblet på, 
og tanken er at koble hus efter hus på i den 
udstrækning kraftværket bliver i stand til, 
beretter Thord Dahl.
 Det er selskabet InnoVentum fra Malmø 
der har skabt produktet og doneret et tårn 

til arbejdet på Filippinerne. Children’s Mis-
sion har kun stået for fragt, toldomkostnin-
ger og opsætning af tårnet.
 Hele hardware og teknologi står Inno-
Ventum for, siger Thord Dahl som håber at 
løsningen over tid bliver rentabelt.
 Vi håber at børnebyen bliver selvfor-
synende med elektricitet, siger han. Det 
faktum, at det foregår på en miljømæssig 
rigtig måde viser, at vi også tager ansvar 
for vores miljø. Tanken er at hybridtårnet 
også skal fungere som en demonstration 
for andre organisationer, som kan have 
nytte af løsningen. 

Sigvald Harrysson ved 
placeringen af vindkraft-
værket PowerTower.
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F I L I P P I N E R N E

Children’s Missions indsats efter tyfonkatastrofen: 

10 000 elever 
er vendt tilbage til renoverede skoler! 
Da Children’s Missions indsamling til hjælpearbejdet efter tyfonen på Filippinerne 
blev dobbelt så stor som målsætningen, åbnedes nye muligheder. I dag, ni måneder 
efter katastrofen, er en hel by og otte skoler genopbygget! 

At uddele mad og tøj i en akut 
situation er naturligvis livsvigtigt, 

men med genopbygning af skoler gør 
vi noget konstruktivt som er varigt, og 
som netop giver børnene den mulighed 
som vi ønsker de skal have, siger Thord 
Dahl, ansvarlig for arbejdet på Filip-
pinerne.
 Han er utrolig glad for den rolle som 
Children’s Mission har haft i genopbyg-
ningen af Tacloban – som var et af de 
hårdest ramte områder efter tyfonen. 
Takket været missionens indsats har 
10 000 elever kunne komme tilbage til 
sine skoler.
 Da det stod klart at Children’s Missi-
on fik mulighed for at gøre meget mere 
end det der var planlagt fra begyndel-
sen, blev der oprettet samarbejde med 
myndigheder og forældregrupper. 
 – Vi spurgte hvilke skoler der havde 
størst behov, og vurderede derefter 
hvad der var nødvendigt at blive gjort, 
fortæller Thord Dahl.

 I alt er otte skoler blevet renove-
ret - og i visse tilfælde er de bygget op 
helt fra grunden, så arbejdet har været 
omfattende.
 – En skole er ikke kun en bygning, 
der kan være op til 10 bygninger i en 
skole, siger Thord.
 Den sidste af skolerne blev indviet i 

begyndelsen af juli og anvendes netop 
nu af hundredevis af elever.
 Children’s Mission planlægger nu 
yderligere indsatser i den ramte region. 
Det kan blive træning i et håndværk el-
ler landbrug eller at arbejde for udsatte 
børn. 

CHILDREN’S MISSIONS HUMANITÆRE INDSATS EFTER TYFONEN

 » 3 300 familier, omkring 20 000 personer, har fået en nødhjælpspakke som 
bland andet indeholdt mad.

 » 400 familier har fået hygiejne- og husholdningsartikler.

 » 700 personer er blevet behandlet af team af læger og sygeplejesker.

 » Flere hundrede børn har deltaget i vort ”Child Friendly Space” program 
og har fået hjælp af uddannet personale til at håndtere sine traumatiske 
oplevelser.

 » 378 boliger samt 3 skolebygninger i Scandinavian Village er blevet reno-
veret.

 » 8 kommunale skoler er renoveret i samarbejde med lokale myndigheder. 
Over 10 000 børn/elever er berørt af disse indsatser.

Skolen i Scandiavian Village dagene efter tyfonen Haiyan. Den genopbyggede skole står nu klar.
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M O L D A V A

Dagcenter med vision til at 

hjælpe børn og unge  
til en lysere fremtid!

Siden juni 2014 er børnemissionen atter på plads i 
byen Cornesti, som ligger i det nordvestlige Moldova, 
80 km fra hovedstaden Chisinau! Her ligger nu et 
nyåbnet dagcenter for børn i skolealderen fra familier 
som lever med stor økonomisk usikkerhed.
 Visionen er at hjælpe børn og unge til en lysere frem-
tid igennem støtte til en værdig skolegang og bedre 
vilkår til at klare den! 

Børnene havner udenfor

Arbejdet på dagcentret fokuserer 
først og fremmest på børn og 

unge i 7–18 års alderen. Familier med 
mange børn eller udsatte familier med 
yngre børn kan også modtage hjælp og 
støtte. På dagcentret kan børnene få et 
varmt måltid mad efter skole. Efter-
som mange af børnene ofte mangler 
rindende vand hjemme, får de også 
mulighed for at gå i bad og vaske tøj. 
At være beskidt og have beskidt tøj på, 
øger risikoen for at ende udenfor, blive 
mobbet, være uden venner og tabe 
lysten til at lære.

Hjælp til lektier
Et fokus er at skabe de bedste forud-
sætninger som muligt for børnene, så 
de kan klare skolen. På dagcentret fin-
des der også mulighed for lektiehjælp. 
På denne måde får børnene mulighed 
for at komme på niveau med skole 
kammeraterne og klare grundskolen, 
for senere at kunne studere videre. 
Lokalerne på dagcentret i Cornesti blev 
renoveret i juni måned, og var klar til at 
starte arbejdet i juli måned.

Dagcenteret 
Leder er Natalaia Mocan, socialrådgiver 
og sygeplejerske. Hun har drevet et 
lignede center i Ungheni i 12 år. Hun er 
nu ansvarlig for arbejdet. Til at hjælpe 
sig, har hun Leo Sandu, som leder det 
daglige arbejde og samarbejde mel-
lem skolen og de sociale myndigheder. 
Victoria Rotari er kok og Natalia Ca-
rapcevscki rengørings assistent, Dani-
ela Martin socialpædagog og Ludmilla 
Visnevscaia socialrådgiver. Dette er et 
kompetent og entusiastisk team, som 
med stort engagement tager sig af de 
børn, som kommer ind i programmet.

Historien om Diana
Vi vil godt fortælle om 13 årlige Diana, 
som har besøgt dagcentret siden den 
dag vi åbnede. Dianas mor Angela er 
født i Cornesti og hendes far, Vasile 
kommer oprindelig fra byen Vranesti, 
som ligger 30 km fra Cornesti. De flyt-
tede til Cornesti, da de blev gift. Parret 
boede i Angela’s forældres hus. For at 
kunne forsørge familien arbejdede 
Angela med husarbejde hos forskellige 
familier. Faderen arbejdede som trak-
tor chauffør. I 2001 blev Diana, deres 
eneste barn, født.

Placeret på børnehjem
Faderen havde flere gange begået tyve-
rier og for 5 år siden blev han anholdt 
og dømt til 9 års fængsel. Han må ikke 
have nogen kontakt med familien og 
må ikke modtage besøg. I perioden 
2012–2013 udviklede Angela et svært 
alkoholmisbrug og som et resultat 
af dette greb myndighederne ind og 
Diana blev placeret på et børnehjem i 
byen Sculeni.

Ødelæggende konsekvenser
Hændelsen gjorde mor Angela endnu 
mere deprimeret og hendes misbrug 
blev værre. En dag i beruset tilstand og 
i en svær depression, gik hun ind i sit 
hus og hældte brandfarligt væske over 
sig og tændte en cigaret. Konsekven-
serne var ødelæggende for hendes hel-
bred, både fysisk og psykisk. Rehabili-
teringen tog over 4 måneder og hendes 
krop er overdækket med dybe ar fra 
brandskaderne. Hun blev handicappet 
og kan ikke arbejde mere.

Væggene er mugne
Familiens bolig er i elendig tilstand. 
Høj luftfugtighed, væggene er mugne 
og faldefærdige. Der er ingen anvende-

Personalet på dagcenteret.
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V I S I O N

lige møbler, knapt noget husholdningsudstyr, 
ingen dyr bortset fra nogle kyllinger. Haven, 
som familien normalt bruger som køkkenha-
ve, er ødelagt. Familiens indkomst er på 1160 
Lei om måneden hvilket svarer til ca. 450 dkr. 

Kunne vende hjem
Angela besluttede efter flere alvorlige hæn-
delser at stoppe med at drikke og har kæmpet 
for at få sin datter tilbage. Efterår 2013 kunne 
Diana vende hjem for at bo sammen med 
sin mor. Diana er en fuldvoksen pige og er en 
stille person. I december 2013 begyndte hun 
og hendes mor at deltage i gudstjenesterne i 
kirken.

Støtte og kærlighed
Diana faldt hurtigt ind i søndagsskole akti-
viteterne og hun var åben for at tage imod 
hjælp. Hun er ofte trist og smertet over, 
hvad der foregik i hjemmet og det kan ses i 
hendes ansigt. Hun elsker sin mor dybt og har 
omsorg for hende. Jeg er helt overbevist om, 
at for sådan et barn som Diana er dagcentret 
en stor velsignelse. Her kan hun få den støtte 
og kærlighed som hun behøver, siger Dani-
ela Martin, Socialpædagog på Cornesti Day 
Center. 

Diana med sin mor Angela.
   V
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V I S I O N

En verden, hvor alle mennesker  
kan leve et værdigt liv.

O P G A V E 
 » Children’s Mission er en kristen organisation, som vil virke for en 

retfærdig verden. 
 » Vi arbejder med sociale og humanitære indsatser med fokus på 

børn, unge og familier; uanset køn, etnisk, religiøs eller politisk 
tilhørsforhold. 

 » Gennem at se og udvikle menneskers potentiale, vil vi skabe 
forudsætninger for et værdigt liv. 

 » Children’s Missions opgave udgår fra Bibelen, hvor vi udfordres 
til at hjælpe de mest trængende og at arbejde for retfærdighed 
og genoprettelse for fattige og udsatte.

V Æ R D I E R

Åbenhed 
Alle som berøres af Children’s Missions arbejde skal kunne føle  
sig trygge ved, at det gennemføres med et godt forvalterskab.  

Vort arbejde skal være gennemsigtigt. 

Delagtighed
At være aktiv og delagtig er udviklende og styrker evnen  
til at ændre sig. Alle som deltager i Children’s Missions  

arbejde skal kunne føle sig delagtige. 

Værdighed 
Children’s Missions arbejde skal gennemsyres af respekt  

for alle mennesker som berøres.

Bæredygtighed
Children’s Missions indsatser skal bidrage til varige forandringer, 

med hensyn til både mennesker og miljø.

Læring
Children’s Mission vil skabe plads for læring  

i alle dele af virksomheden.
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NB
Ved ændring af postadresse 
eller e-mail adresse: 

Vi vil meget gerne have jeres nye adresse, 
både hvis I har fået ny postadresse eller 
ny e-mail adresse. Der kommer en del 
breve retur med ubekendt på adressen, 
og det kan være vanskeligt for os at fi nde 
frem til jer. Det koster også ekstra at 
sende det igen

Ja tak! 
 Jeg vil være fadder med 185 kr. pr. måned

 Andet beløb på  kr. pr. måned

 Give en gave på  kr. 

 Have information tilsendt.

Jeg giver:

 via Betalingsservice (udfyld bankkonto og CPR-nr.)

 via giro eller bankoverførsel (udfyld CPR-nr. for at få skattefradrag)

Navn:  

Adresse: 

Postnr.:  By: 

Telefon:  E-mail:  

Bankkonto: Reg. nr.:  Konto nr.:  

CPR-nr.:  

Indsendes i lukket kuvert til:
Children’s Mission, Søvangsvej 53, 2650 Hvidovre

Hjælp os at spare 

administrations-
omkostninger
Tilmeld dig betalingsservice næste gang 
du giver dit månedlige fadderbidrag. 
Hvis du har brug for hjælp til det, så skriv 
eller ring til os.

Norden

UkraineMoldova

Zambia & Malawi

Uganda & Kenya

Bangladesh

Burkina Faso
Elfenbenskysten

Filippinerne

Her hjælper 
Children’s Mission

Filippinerne
 » Underernæringsklinik
 » Forskole for børn 5–6 år
 » Hjælpecenter ved lossepladsen
 » Skoler for voksne (værksted, 

syning, kosmetik, computer)
 » Skoler for børn og unge (grundsko-

ler og videregående uddannelse)
 » Børnebyer
 » Outreach programmer
 » Lokalsamfundsudvikling

Moldova
 » Dagcenter for børn og unge

Bangladesh
 » Driftsstøtte til kristne skoler
 » Light a Light sang- og musikskoler

Ukraine
 » Tøj- og maduddeling
 » Hospitalsudstyr
 » Sommerlejre for Tjernobyl-børn
 » Fængselsmission

Zambia
 » Gedeprojekt
 » Byskoler
 » Hiv/Aids information

Malawi
 » Gedeprojekt

Uganda
 » Gedeprojekt

Kenya
 » Nødhjælp
 » Sundhed og familieomsorg

NB
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