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I Active Caring 2019 kan du læse om den ene af A.K.O’s to ben’, - Active Caring, hvilket omfatter: Nødhjælpsog udviklingsprojekter i de 5 lande, vi aktuelt arbejder i, nemlig Rumænien, Moldavien, Sri Lanka, Nepal og
Tanzania (Ungarn er p.t. på stand by)
Du kan også læse om de lokale, danske
foreninger og grupper, som udgøre fundamentet for hele arbejdet.
A.K.O’s anden hovedlinje er ActiveMission. Enhver, der ønsker at modtage Active Missions Magasin 2019, kan få den
tilsendt. Giv blot besked til sekretariatet,
se kontakt oplysningerne nederst på siden.
På bestyrelsens vegne en stor tak til alle,
der virker med og bidrager til arbejdet.
Læs magasinet, du sidder med,bliv/forbliv medlem, anbefal gerne andre medlemsskab og henvis gerne til
hjemmesiden: www. activecaring.dk

30 år på farten

A.K.O startede op i 1989. I 30 år har vi
været på farten, herhjemme i Danmark,
ude i Europa, altså Rumænien og Moldavien og dertil også Globalt - Sri Lanka,
Nepal og Tanzania.
Her i August 2019 har jeg drøftelser
med en congoleser der arbejder og bor
her i Danmark og er en del af Apostolsk
Kirke her i Vejle. Han har stor nød for

sine landsmænd derhjemme i det hårdt
ramte land, DRC - Congo. Lokale, congolesiske NGO´er, beder os hjælpe. Vi
er derfor ved at afklare kapaciteten og
troværdigheden bag henvendelsen derudefra. Dog, - et er sikkert. Behovene
er skrigende i det her omtalte område.
Såfremt afsøgningen falder godt ud, vil
vi naturligvis informere mere præcist. I
første omgang handler det om transporter af ting til basale, daglige livsfornødenheder.

Kære læsere

A.K.O- Active Caring fortsætter sin
skønne, kreative og aktive udvikling.
De forskellige, lokale foreninger. De
mange frivillige, der afhenter effekter,
sorterer, pakker, klargør og sender, - De
mange frivillige, der modtager effekter
til genbrug, gør dem klar til butik, og
sælger herfra. De mange frivillige strikkedamer, der producerer hundredevis af
banankasser, fyldt med nye strikkevarer af fineste slags. De mange samtaler
over kaffebordet med hinanden og med
kunderne. De trofaste givere til A.K.O Mothercare, som tilsammen sponserer
til mere end 120 fattige familier.

Perlen

Perlen, med dens utrolige indsats for
det årlige kæmpe-loppemarked, der
hvert år - omkring afslutningen af
august - slår alle rekorder på Hannæs.
Mange frivillige kræfter har her i 2019
renoveret og indrettet Nødhjælpsgården i Øsløs til et endnu mere indbydende besøg.

El instalation til Mindresti

Ambassadør Plik, har i det forløbne
år fundet herlige elektrikere, der her i
marts 2019 besøgte og forberedte elinstallationer i det store Multihus i Mindresti, Rumænien og som nu drager
afsted igen d.5- 12 oktober for at færdiggøre deres del, alt som byggeriet nu er
skredet frem.
Medlemmer, frivillige, donorer, sponsorer, gavegivere, partnere, bestyrelser, - alle bidrager til, at A.K.O’s landsorganisation, v/ Active Caring, kan udføre
store nødhjælps - og udviklingsprojekter
i Rumænien, Moldavien, Sri Lanka, Nepal
og i Tanzania.

KOLOFON
ACTIVE CARING er den humanitære afdeling af A.K.O (Landsorganisationen AKTIVE
KRISTNES OMSORGSARBEJDE)
A.K.O - Sekretariatet
Vardevej 106, 7100 Vejle
Kontortid: Mandag - fredag kl. 9-14
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Telefon: 9387 2386
Email: kontor@activecaring.dk
Formand: Søren Viftrup, Vejle
soeren.viftrup@gmail.com
Bogholder: Knud Andersen, ka@ako.dk
Bladredaktion:
Søren Viftrup, Fia Thrane (layout)

Bladet udkommer i 500 eksemplarer.
Giv en gave
via hjemmesiden
www.activecaring.dk
eller på konto: 9570 454-56-89372

Nødhjælpslageret i Ø.Vandet
Her på A.K.O’s nødhjælpslager i Øster Vandet er vi travlt optaget af at indsamle og sorterer alt brugbart,
såsom tøj, sko, indbo, bygge materialer, landbrugsredskaber, skolemøbler, hospitalsudstyr, kort sagt alt som
kan være med til at gøre hverdagen lettere, og bringe håb, der hvor håbløsheden og magtesløsheden er så
stor.
Pakkeriet

- kommer de penge nogensinde ind
igen?
- Vil kunderne finde os? nu vi har til huse
på landet ca. 5 km, uden for Thisted.
samt mange andre spørgsmål. Men

I Pakkeriet pakkes der hver tirsdag og
onsdag. Der tages fat i hvert stykke
tøj, for at se om det er i ok stand, at
lynlåsene virker at alle knapper er der
og især at det er helt og rent. Lige så,
at skoene tager sig godt ud, det skal
nemlig være sådan at de får en god og
positiv oplevelse, når de åbner kassen.
Vi pakker alt tøj, sko og andre småting i
banankasser, der har den fordel at de er
nemme at håndterer og sætte på paller,
så er de stort set færdig til at sende til
bestemmelsesstedet.

Banankasserne kommer jo ikke af sig
selv, det vil sige at 2 faste dage i ugen
kører rundt til 3 dagligvarer butikker for
at afhente de kasser, som de velvilligt
har sat til side til os. I gennem snit bruger vi ca. 150 stk. pr. uge.

Lageret

Ligeså bliver der også brugt tid på at
afhente og sorterer mange forskellige
ting lige fra alm. Møbler, skolemøbler,
hospitals udstyr og meget andet.
Det bliver alt sammen kørt på lager, derefter bliver det vurderet hvad der kan

pakkes og sendes, måske der er noget
der kan repareres, noget må kasseres.
I den proces bliver der en del jern og
andre metaller som sælges til skrot. For
at opnå den bedste pris, skal det sorteres, så hver enkelt slags metaller er
holdt for sig. Det betaler sig, såfremt vi
kan finde hænder til at få det udført. De
sidste par år har metallet givet, så det
kunne betale en forsendelse om året.
Der bliver også brugt en del energi på
julegaver eventyret, som er med til at
give et fattigt barn, håb og en opmuntring. Der er intet der kan sammenlignes
med det, at der tændes lys i et par
barne øjne. På landsplan blev der i 2018
indsamlet og sendt 2000 gaver.

Ø.Vandet Genbrugsbutik

Da vi startede genbrug i september 2011
var vi på meget usikker grund, Vi havde
brugt ca. 40.000 kr. på at renoverer en
gammel grisestald som var lejet.
Spørgsmålene var mange

vore tanker og spekulationer blev gjort
til skamme, lige fra første dag har vi
kun mødt glade og positive kunder der
er villig til at købe og derved med til at
skaffe midler til A.K.O’s arbejde.
Vi har åben 2 dage i ugen, onsdag og
lørdag fra 10-16.
Alt det er kun mulig
fordi der er ca. 30
personer der møder
op uge efter uge,
og gør en fantastisk
indsats, og ikke
mindst en stor TAK
til vor himmelske
far, for hans velsignelse i arbejdet.
V/Gunner Andersen
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Hyggeligt Genbrug
- Kaffe og snak i hyggehjørnet
Butikken Active Caring - Hyggelig genbrug - åbnede
feb 2018, og er blevet en meget populær butik på butikstorvet Søndenå tæt på havnen i Grenaa.
I butikken, hvor hyggen er en stor og en vigtig del af konceptet, er
der altid kaffe på kanden og tid til en snak i hyggehjørnet. Her mødes folk fra nærområdet jævnligt for at få en snak med hinanden
og de frivillige om løst og fast.

Huslejen i området er forholdsvis høj, og vi har ikke plads til
mange møbler i butikken, men vi klarer at sende gode tilskud til
A.K.O’s arbejde. Butikken ledes af Terry Hawkins og har for tiden
12 frivillige.
V/Terry Hawkins

Lokalområdet er præget af boligblokke med mange pensionister,
flygtninge og andre fra samfundets lavindkomstfamilier, og butikken møder det behov, der er for et sted, hvor man føler sig velkommen og værdsat uanset social status, hudfarve og religion.
hvor man samtidig kan købe billigt brugt tøj, nips, bøger, legetøj
og alt muligt andet godt.
Efterhånden som folk i Grenaa har fundet ud af, hvad butikkens
overskud går til, og især hvad det ikke går til (administration og
direktørløn) er gavmildheden vokset og vi har en jævn strøm af
gode donationer, så udvalget i butikken er godt.

Ny Mors genbrug
- Lukket efter 14 fantastiske år
I 14 år arbejdede A.K.O Genbrug i Nykøbing Mors. Jette
Billum var initiativtager og leder og Rikard stod med
af fuld kraft. A.K.O har virkelig været velsignet med
lokalgruppens indsats.
Salget var stort og i mange år fik A.K.O et betragteligt overskud derfra. Flere medarbejder gik ind og hjalp og genbruget var til stor glæde for mange lokale, for en del kvoteflygtninge og for borgere, der havde brug for støtte.
Jette har her vist stor indføling og omsorg.
I foråret 2018 meddelte Jette, at omsætningen nu havde været vigende en længere periode. Hun og medarbejderne erkendte, at tiden var kommet til at lægge om.
Det skete med virkning fra 1. nov. 2018. Fra bestyrelsen tog vi
behørig afsked ved en middag i byen og kunne her udtrykke
vores store anerkendelse og tak for 14 års trofast og udholdende tjeneste.

Nye muligheder
A.K.O Active Caring - er stadig på udkik efter at starte genbrug
i byer, så læser du dette og får lyst og ser muligheder, så kontakt os gerne, enten via e-mail - soren.viftrup@gmail.com eller
på telefon - 23 95 23 86.
V/Søren Viftrup

DER ER BRUG FOR DIN STØTTE
Støt Active Caring’s arbejde via vores
hjemmeside www.activecaring.dk
eller overfør til vores konto i Danske
Bank:

AKO konto: 9570 454-56-89372
Kontakt gerne Søren Viftrup, for mere information Tlf: 23952386
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Ny Nørup
- Genbrugen’s arbejde

Godt 5 år er gået siden vi åbnede A.K.O genbrug i Ny
Nørup. Som sædvanligt kan man ikke forstå, hvor tiden er blevet af, men dykker man ned i det, kommer
der en masse ting frem.
Vi har været velsignet med en masse dygtige og søde medarbejdere nogle har holdt ved alle årene. Det er vi dybt taknemmelige for - for hvad er et genbrug uden dygtige og stabile medarbejdere?
Det gav os jo lidt af et chok, da Tove og Knud Andersen, som
jo havde været med til at gøre hele bygningen klar til åbningen, og havde været med som gode og trofaste medarbejdere i lang tid, en dag meddelte, at de ville flytte til Kbh.
Knuds krop magtede ikke de tunge løft mere, så selvfølgelig
skulle de flytte over til deres børn, men hvad så? Ja, der meldte
sig selvfølgelig nye medarbejdere, så livet gik videre.
Vi er også blevet velsignet med en masse ting, som vi kunne sælge i butikken, og det var jo også en betingelse for at kunne drive
et Genbrug. Der er kommet rigtig gode og mindre gode gaver,
men tilsammen har det gjort, at vi gennem årene har haft mange gode ting at sælge, og det rigtig dejlige er, at mange kunder
synes, at det er en hyggelig og dejlig butik, og mange kommer
igen og igen, hvilket jo er det, vi så gerne vil.
På et tidspunkt havde vi en meget kreativ praktikant, som bl.a.
også kunne det der med Facebook, så det har hun passet for os,
også på den måde, at når vi skulle have en uge med halv pris, så
fik hun det på lagt ud på facebook, så mange så det. Og det var
jo mere end 10 x billigere end at bruge dyre annoncer.
Lige her på det sidste har vi vendt om på de to inderste rum, så der nu kun er tøj i det bagerste rum,
og møbler og køkkenting i det næstsidste rum.
Det har gjort, at butikken nu ser meget lysere ud, og meget

mere indbydende, nå man ser det nede fra indgangsdøren. Så
det forventer vi os en del af.
Det allersidste der er sket, er at A.K.O har fået foræret en stor
lastbilfuld brudekjoler fra en butik i Kbh. Det skal understreges,
at det er nye brudekjoler – kun
udgåede modeller. De fleste
skal til Rumænien, hvor vores
medarbejdere har kontakt til en
butik, som vil sælge disse fine
ting, og som selvfølgelig også
skal tjene på det, men A.K.O
forventer en stor fortjeneste på
det til arbejdet derude.
Vores genbrug har også
fået nogle stykker, som vi glæder os over at vise frem, og
så håber vi, at disse flotte kjoler kan begejstre og trække folk til, og selvfølgelig også forhåbentlig sælge dem.

Til sidst en MEGET VIGTIG TING:
Kunne der et sted findes en mand,
som vil hjælpe os en dag om ugen
med de lidt tungere løft, som os
damer ikke så godt magter, rydde
lidt op, og ordne lidt havearbejde? Det ville hjælpe os umådelig
meget!
Kontakt Bodil Viftrup på tlf:
30429951
V/Bodil Viftrup

A.K.O’s lager i Ny Nørrup
Ca 2 km syd for A.K.O Genbrug i Ny Nørup har vi lejet lagerlokaler. Vi har ca 150 m2 i et velindrettet maskinhus og med fin
adgang til off. asfalteret vej, der løber 20 m fra indgangen til
bygningen.

til at hente og bringe i relation til Genbrugsforretningen.
A.K.O har således 3 lagerhaller. Hos AKO Syd, Avnbøl, i Ny Nørup v/Vejle og så det store i Ø.Vandet. Hvert år sendes mellem 8
og 12 transporter á 85 m3 - ca 12 tons pr. forsendelse.

Her samler vi effekter, der doneres til vores nødhjælpsindsats.
Her færdigpakker og opbevarer vi tøj, sko, legetøj, husgeråd alt sammen sorteret, så kun gode, brugte ting kommer med.
Møbler til skoler og kirker og fattige familier kommer også ind
og bliver pakket på paller.

V/Søren Viftrup

Lageret fungerer under Saeed’s kyndige ledelse. Med sig
har han flere forskellige hjælpere og vi ialt udfører de et
vigtigt og meget nødvendigt arbejde. Vores lille lastbil er
en u-undværlig del af arbejdet, og den bliver også brugt
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DEN GODE

Et familiekollektiv

HISTORIE

-med tryghed & trivsel i 30 år

Familiekollektivet Langagergård, er et privat psykiatrisk bo-og træningssted. For tidligere psykiatriske patienter og for andre der i en periode
behøver hjælp til at få hverdagen til at fungere.
Vi holder til i Avnbøl, og er et sted der tilbyder et fælleskab der styrker og udvikler
den enkeltes identitet og selvværd igennem tilpassede udfordringer.
En af de mange spændende udfordringer
som vores beboere kan vælge, er pakke,
indsamle og afsende nødhjælp til fattige
familier i det nordøstlige, meget fattige
Rumænien. Den daglige opgave er at
modtage og hente alle slags brugsting,
møbler, tøj, sko ja alt hvad en normal familie kan bruge. Vi henter banankasser
hos de lokale supermarkeder. Heri pakker
vi mange forskellige ting, for de er solide
og kan tåle at blive stablet oven på hinanden på paller, inden vi vikler film omkring
pallen til at holde sammen på det hele.
Denne aktivitet er en rigtig god for vore
beboere/brugere. For det første kommer
de ud i nærområdet hvor de møder og taler med andre mennesker, for det andet
giver det en god motion og sluttelig giver
det vore beboere selvtillid.

I mange tilfælde har de haft masser af
nederlag og tanker om ikke at være god
nok, med i bagagen, når de kommer her.
Derfor er denne aktivitet alle tiders til
vore brugere, netop fordi her kan De,
(som tit har været dem der skulle hjælpes), opleve at de kan hjælpe nogle mennesker der på et andet område, end dem
selv, har det svært. Og alt andet lige, er
det noget af det bedste man kan gøre, at
hjælpe andre mennesker. Det gør noget
ved den enkelte, det løfter glæden og
humøret og giver en god følelse af overskud, ja selvtillid og tro på sig selv.
Vi får jo næsten dagligt besøg af mennesker der bringer alle slags ting hertil,
det kan være tøj, legetøj og diverse husgeråd, som vore beboere tager imod.
Vi har også en særlig kontakt med en
skokæde, her får vi brugte sko, sko med
farveforskel eller bare sko der er gået
af mode og vi får mange, som bliver set
efter før afsendelse. Ligesom vi har aftale med flere gengrugsforretninger.
Ind imellem er vi ved at drukne i ting (vi
siger helst ikke nej til noget) Men så har
vi kontakt til en stor gruppe Rumænere,
der kommer fra den Rumænske kirke, her
i Sønderborg. De bor og arbejder alle her
i området.

Flemming Philip glæder sig over den fremgang
de oplever.

De møder gerne talrigt op, og bruger en
hel lørdag fra tidlig morgen til sen aften.
For som de siger: I gør så meget for de
fattige i vores land, det mindste vi kan
gøre er at hjælpe lidt en gang imellem.
Det er en fornøjelse at være sammen med
dem sådan en lørdag. For humøret er højt
og der pakkes med fuld kraft, mens der
grines, hyggesnakkes og leges lidt med
børnene der også er med.
Disse dejlige og hjælpsomme mennesker
har også deres del af æren for de mange
lastvognstog vi har kunnet afsende herfra, i alt 48 lastvogne har vi sendt over
årene. Lige for tiden har vi 14 beboere/
brugere og alene det sidste år er der afgået 6 fuldt lastede lastbiler herfra.
V/Flemming Phillip
Læs mere på:
www.familiekollektivet.dk

Mushemba foundation
Mushemba Foundation er en non-profit ulandsorganisation som blev stiftet
i 2008, af det dansk / tanzaniske par Josephat og Lea Knudsen Mushemba fra
Tønder. Organisationen opererer i Kagera
regionen ( Tanzania) og arbejder med specielt de mest sårbare børn i samfundet.

Trinity skolen
Josephat & Lea Mushemba købte en
grund på 25 hektar i byen Bukoba med
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det formål, at bygge en skole der kunne
hjælpe de udsatte børn og familier i og
omkring byen Bukoba. Det rigtig godt, og
Trinity Skolen gør en stor forskel i samfundet dernede.

Børnehuset
Mushemba foundation, har 309 børn,
hvoraf de 32 bor i børnehuset- Sidste år
startede vi op med børnehuset – der var
rigtig mange udfordringer som vi skulle

tage fat i men vi håber og tror på, at Gud
vil åbne dørene, så vi nok skal komme i
mål. Vi mangler bl.a.:
vaskeplads ved børnehuset;børnehus til drengene, lærerboliger, ny
bus. Men de ting kommer stille og rolig.
Vil du vide mere kan du læse på:
www.mushembafoundation.org

Perlens Nødhjælp

- ombygning af Nødhjælpsgården 2018/2019
På Perlen’s bestyrelsesmødet d. 15. maj 2018
vedtages at iværksætte en ombygning af den
gård, som A.K.O Perlen købte i 2006.
Stuehuset er lejet ud, men den gode staldbygning med
stort volumen på loftet. - trængte til en updatering
til dets nuværende anvendelse + yderligere etablering af toilet, køkkenfaciliteter samt støvfrit rum til tøj
m.m. Beslutningen blev særlig aktuelt, da fam. Poulsen gerne vil fritages for at stille faciliteter til rådighed i Perlens oprindelige bygning, som de købte i 2006.
Forud for bestyrelsesmødet havde tre aktive familier (Poulsen, Søndergård og Grønhøj) samtalet om de flereårige ønsker om dette tiltag. Hovedemne: Kan vi samle ressourcer
til dette? Vil der fortsat være tilstækkelig antal frivillige?
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Den gamle stald blev i mange år brugt til loppemarked trods kobåse, krybber, forskellig gulvhøjde o.s.v. Nu er
det hele pillet ned. Hele bunden rettes af med sand - meget sand! Og gulvisolering lægges ud.

Ombygningen startes

Plik accepterede bestyrelsens ønske om at han skulle være
byggeleder i processen og arbejdet kommmer igang. Den
nære, lokale arbejdsgruppe består af Plik, Torben, Holger,
Knud Lynge. Akut forværing af Holgers sygdom fører til, at
hans nabo Calle tilsiger at ville gå i Holgers sted i arbejdet.
Calle blev dermed en del af den trofaste stab, der mødes
hver tirsdag eftermiddag og knoklede igennem. Plik fik
’lokket’ en pensioneret El-ingeniør på besøg og det endte
med at Ernst nu også tælles med - en uvurderlig stor hjælp
omkring alt el-arbejdet.
Halvdelen af det gamle møbellager er nu inddraget til et
godt isolerete rum på knap 100m 2 , med brandsikring.
Her skal være et varmt rum til tøjsalg m.m.

Hele gulvet i staldbygningen blev hugget op -og nyt
gulv blev støbt. De gamle, bærende stolper var i dårlig
tilstand. Pliks bror skaffede firkantede rør med fod, og efter smedemester Erik Gregersens indsats var der pludselig
nye stopler overalt, startegisk placeret.

Gulvvarme på plads - og beton kan nu lægges ud - med et
transportbånd, der når lige ind i himlen.
Fortsættes
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Her har kommunen krævet en helt ny brandvæg- så Holger
har muret fra gulv til kvist. Torben er ivrig efter at få lavet
nyt hul til branddør ud til laden.

Plik slutter med at fortælle om glæden ved arbejdsfællesskabet. Det er
’guld’ værd - og ekstra dejligt at blive forkælet med
Elsebeths kaffebord.
V/ Pouel Erik Grønhøj
(Plik)

Torben og Elisabeth er daglige
ledere af Perlens Nødhjælp

Mothercare

- Behovet vokser år efter år
A.K.O har foretaget rigtig mange missionsture til
Rumænien og Moldavien. På en af turene bliver vi i
foråret 1996, gjort opmærksomme på et stort behov
for økonomisk hjælp-

Specielt til 2 grupper i Botosani regionen, nemlig de børnerige
familier samt ældre mennesker, som i stor udstrækning ikke kan
få pension. Flemming Philip og Søren Viftrup sad på et hotelværelse i Botozani og nåede frem til behovet for at starte lokalforeningen under A.K.O for at forfølge visionen. Flemming
Philip, Elsebeth og Bjarke Schmidt, blev sammen med flere andre, enige om at forsøge at skaffe økonomisk hjælp til, at disse
yderst hårdt ramte mennesker kunne få i det mindste mad på
bordet. Vi startede en indsamling og opfordrede folk til at støtte med månedlige bidrag på omkring kr 100 - 300 – som på det
tidspunkt kunne række til de mest nødvendige ting i husholdningen. Meget hurtigt var der ca 30-40 danskere, som ønskede
at være sponsor for en familie og vi startede således med det
første år, at kunne støtte omkring 30 rumænske familier. Således startede Mothercare.

re men for en stor del af de fattiges vedkommende er situationen blevet endnu værre. Arbejdsløsheden er stigende,
fødevare-priserne stiger mere end lønninger og pensioner.

Værdifulde kontaktpersoner
I Rumænien har Mothercare 17 kontaktpersoner, som står for
uddeling og tilsyn med de nu 120 familier som for øjeblikket er
tilknyttet Mothercare. Kontaktpersonerne er meget værdifulde
og vigtige for os. Ud over at uddele sponsorpengene er de med
til at sikre, at det er de rette personer som får det beregnede
beløb. Det er også dem som giver melding tilbage til Bjarke, når
der sker ændringer blandt sponsor-familierne. Dødsfald, akut
sygdom, dårlig høst m.m. eller hvis det modsatte sker, at en familie får arbejde, børn flytter hjemmefra og begynder at sende
penge hjem m.m.

Mothercare programmet
Behovet vokser
Behovet er med årene ikke blevet mindre. A.K.O og Mothercare arbejder nu i et noget større område af det nordøstlige hjørne af Rumænien samt også i nabolandet Moldavien. Begge områder er præget af megen arbejdsløshed
og dermed fattigdom. Forholdene er ikke blevet bedre efter at Rumænien blev en del af EU. De rige er blevet rige-
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Gennem de 23 år hvor Mothercare har fungeret, har vi med
glæde oplevet at mange sponsor-familier efter en kortere eller
længere støtteperiode, kan trækkes ud af støtte-programmet.
Det sker ikke på grund af velstand, men fordi den akutte nødsituation de var i er blevet ændret til noget positivt. Tidligere
blev mindreårige børn taget tidligt ud af skolen for at de kunne
hjælpe med at tjene lidt penge til deres familie. Hos børnerige

familier som har været med i Mothercare-programmet, har vi
mange eksempler på, at støtten fra Danmark betyder at mange
børn kan blive i skolen i længere tid, komme i gymnasiet, få uddannelse, læreplads m.m. Med støtten til familien, har denne
situation ændret sig positivt i mange tilfælde. Det er med til at
bringe livsmodet tilbage ved selv de svagest og dårligst stillede
mennesker. Dermed har mange fået en eksamen, uddannelse
og job og kan nu sende penge hjem til familien. Det er noget
af det bedste vi ved, når vi får meldingen om at vi kan tage en
familie ud af programmet. Det gir mod og glæde, for os til at
se at selv relativt små beløb i støtte har en så effektiv virkning.

Hjælp os med at hjælpe flere
Mothercare støtter pt 120 familier i Rumænien og Moldavien
(ca kr 35.000/mdr). Behovet er meget større og vi vil gerne udvide til at kunne støtte flere familier, men kan jo kun sende de
penge vi har sponsorer til. Lige pt har vi ca 20 familier på ”venteliste” - dvs vi kan sende penge til dem når vi har en sponsor.
Sponsorbeløb kan være fra kr 50,- /mdr og opefter – typisk tildeler vi 200-400 kr /mdr til en familie, alt afhængig af antal børn
og hvor meget der skal tages højde for i den enkelte familie.
Hvis du ønsker at være med i hjælpeprogrammet, så kontakt
Bjarke (se nederst i artiklen). Jeg vil straks finde en familie, samt
sende billeder, oplysninger samt anden information til dig. Alle
beløb som indbetales til Mothercare er fradragsberettiget op til
kr 16.900 (ægtepar kan således fradrage kr 33,800 i 2019)

MEGET VIGTIGT ER DETTE:

I samarbejde med A.K.O´s andre arbejdsgrupper, har vi stor
glæde af at kunne få del i tøjuddeling, transporter, julegaver
m.m. til vore sponsorfamilier. Særligt glæder det os at der rundt
omkring i Danmark er en gruppe ”strikke-damer” – pt ca 170
personer - som bruger tid, penge og kreative evner på at fremstille lækre bluser huer, halstørklæder, luffer, strømper til børn
og voksne, samt skønne varme ”hjemmestrikkede-uldtæpper” som gør kæmpe stor gavn hos de ældre. Disse ting har vi
fået lov til at dele ud til mange af vore sponsorfamilier. Hvor
er det bare dejligt at se og mærke taknemligheden hos dem.
(se mere på Facebook ”strik til børn i Rumænien og Moldavien.

En sponsoraftale er TOTALT UDEN BINDING – du kan til enhver
tid sige fra. Vi stiller ikke spørgsmål til hvorfor – men siger altid
”MANGE TAK FOR DIN STØTTE” – den er til gavn for mennesker som i den grad er i nød og værdsætter enhver form for
hjælp.
Vi er Gud taknemlige og vi glæder os over alle de skønne sponsorer som trofast er med til at støtte Mothercare
så det er muligt at for at kunne række
ud med hjælp.
P.S. regnskabet for 2018 viser at, der
blev sendt kr 464.000 i støttepenge til
familier samt sommerlejre for fattige
børn.
Bjarke kan kontaktes på:
tlf: 2840 2875 eller
mail: Bjarke.privat@mail.com.

V/ Bjarke Schmidt

Frivillige i Active Caring
- Et kæmpeaktiv

Som tidligere nævnt hviler A.K.O - Active Caring’s arbejde på frivillige medarbejdere. Ca. 250 frivillige er aktive i lokalforeningernes forskellige aktiviteter, - mange i de 3 Genbrug og i det store
loppemarked på Perlen. Hertil mange på de tre indsamlingslagre i hhv. Ø. Vandet, Ny Nørup og Avnbøl.

Strikke damerne
En anden stor gruppe på over 175 strikke-damer sidder rundt omkring i deres hjem og strikker alt fra varme sokker, huer, strømper
trøjer, kjoler osv. Til Babyer, til små og store børn og til teenagere og voksne. Nogle skaber tæpper, som også er meget værdsat.
Se for dig kvinder, der lægger tusinder af timer ind i dette. Kærlighed for hver maske og for hvert stykke tøj.
De fattige mødre, der modtager de strikkede emner, er helt
ellevilde. og børnenes øjne lyser, når de holder et nyt, varmt,
flot stykke ny strikket tøj i hånden. Selv strømperne kan bringe,
Jubel frem i børnene.

En særlig tak skal lyde, for det store arbejde i yder.
V/ Søren Viftrup
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Aktuelle udfordringer i
Nepal
Katastrofe i Nepal.
Monsunregnen har igen i år bevirket jordskred og denne gang
gik det bl.a. hårdt ud over én af de landsbyer, hvor vi har arbejdet
i flere år. 8 familier mistede deres huse. Regnskyl fik jorden til at
skride ud over bjergsiden - og ned i dybet. Den lokale kirkes fundament revnede og mure væltede ud til siden. Taget smadret.
Her ser man hvordan et jordskred har taget det hele med sig
ned af skrænten.

Nyt Transportmiddel skal der til.
En lille, men stærk motorcykel, 175-225 cm er højt på behovslisten.
En af vores nøgleledere i arbejdet i Nepal er Ajtalal. Han tilser
46 nyplantede menigheder - har ansvaret for nødhjælpsindsatsen i Makawanpur-distriktet, et bjergrigt område.

1.fase af hjælpeindsats
A.K.O- Active Caring reagerede med første bidrag på 2.000 € og
forventer at sende 2-3.000 € her ultimo august. Vi håber, at pengene kommer ind.
Behovet er meget stort. Særligt 3 ting har førsteprioritet:
1) Blik til at lave et midlertidigt bosted (shelter)
2) Indkøb af moskito-net - (myggene er stygge i regntiden)
3) Køb af 40 kg. ris til hver familie

Hans motorcykel, som A.K.O gav ham i 2008 er nu kaput. Reparationer for bekostelige.
Derfor var der behov for en ny, frisk motorcykel. Den koster
2500 € / 19.000, kr. Det er Vigtigt, at vi får ham på hjul, selv om
han alligevel oveni skal vandre mange mil i uvejsomt bjergterræn. Men at komme rundt i det store område af Makawanpur
- 200 km syd for Katmandu - er ikke barneleg.

Uden alle jer frivillige var AKO ingenting.
Men på baggrund af jer, møder vi fattige, udstødte, nødlidende, frysende, sultende familier - børn, unge, voksne, heraf mange med håbløsheden og resignationen malet i deres
ansigter. At se hundredvis, ja tusindvis få nyt lys i øjnene, nyt
håb og tro på livet.

2. fase kommer nu
4) Genopbygning/nybygning af huse til hver ramt familie.
5) Genopbygning af kirken.
6) Hjælp endnu en tid med mad.
7) Anskaffelse af tøj og husgeråd.
Vores dygtige folk derude, - lederen Raj Kumar og supervisor og
lokal præst AjtaLal er meget aktive og handler omsorgsfuldt og
ansvarsbevidst.

Alle står de hinanden nær og hjælper, hvor de kan.
Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe eén.
Stå med Active Caring i genopbygningsarbejdet - send beløb på
MobilPay 771547 eller over hjemmesiden www.activecaring.dk
Mærk beløbet: ”Nødhjælp Nepal”
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Et eksempel:
En gadedreng i Katmandu finder vej til AKO’s gadekøkken for 10 år siden.
Han sniffede lim.

På min sidste tur til
Nepal i juni 2019, møder jeg gutten. Han er
leder af lovsangsgruppen i Anagrahu Ashis
Church, i Katmandu.
Dygtig, strålende fyldt med tro og håb.

Rumænien er fortsat i
krise
•

Fabrikker er lukket i stort tal og kun få nye oprettet - 		
heraf de fleste i de største byer.
Mange forlader landet - grundet fravær af arbejdstil		
bud.
Landbruget på få hænder -dyrkes med kæmpe land		
brusmaskiner => få jobs.
Fremtiden kræver, at den opvoksende slægt har en 		
basis/solid skolegang.
Børn & Unge - uden disse færdigheder - får ikke mange
chancer, da jobs uden boglige færdigheder næsten 		
forsvinder i tidens/fremtidens samfund.
Roma børn bliver nødt til også at have skolegang og 		
bryde den sociale/kulturelle arv.
A.K.O og den lokale kirke i Mindresti har erkendt, at 		
kirken, vi byggede i 2007 er blevet for lille - en NY må 		
opføres.
Projektets beliggenhed: I Rumænien - 30 km nordøst 		
for Botosani - ligger Mindresti. 2450 km fra 			
danske grænse. I den nordøstlige del af Rumænien.

•
•
•
•
•
•
•

Multi huset i Mindresti

A.K.O har indtil nu investeret 200.000 kr. i køb af jord, byggefase
nu så langt, at byggeriet står med mur og tag, isolering indvendig, elinstallationer forberedt/lagt ind i murene. Alu-døre og
-vinder monteret.
Nu gælder det isolering udvendig, puds af vægge, 2. fase
færdiggør elinstallationer - sker med hjælp fra DK igen her i
oktober.
Landsbyprojektets 20-30 frivillige slider sig til hård hud på
hænder og knæ. Længslen efter de næste 10.000 € er synlig og
hørlig.

TEAM-TURE I 2019
1.halvår

23.-30. januar - Teamtur 07 Sri Lanka
25. marts - 02. april - Teamtur 95 Rumænien
28. april - 04. maj - Teamtur 96 Rumænien
31. Maj - 07. juni - Teamtur 12 Nepal

Vision
At skabe et MULTICENTER for mange borgere i 5 landsbyer
A

-=> SOCIALE aktiviteter i stueplan (groundfloor)

B

-=> KIRKE - 1. sal - for dem, der ønsker at gå i kirke
Yderligere konkretisering:

Aktuelle, påtænkte rejser
2. halvår

24. - 31. august - Teamtur 97 Rumænien
10. - 22. oktober - Teamtur 98 Rumænien/Moldavien
31. nov. - 07. dec. - Teamtur 99 Rumænien
ALT I TRYKSAGER / VISITKORT / FOLDERE / LØSBLADE / HÆFTER / PLAKATER / BANNERE / BØGER / ROLL-UPS M.M.

SOCIALE aktiviteter:
•

LEKTIE -Café, der kan støtte og sikre, at alle elever får størst
mulig chance for at få en god og udbytterrig skolegang

•

AFTENSKOLE tilbud for voksne - lære at læse, skrive, regne
m.m.

•

DEBAT MØDER - afdække muligheder i lokalområdet,opdage
egne talenter - Indføring i demokrati og andelstanker

•

IVÆRKSÆTTERI stimuleres at af dække mulige indtjeningsaktiviteter og dermed at bryde den onde cirkel af tab og
skuffelser
Håb tændes - Håb ser fremad -familier kan se sine børn få
uddannelser, selv indtjene til livets daglige for nødenheder Opleve mange familier klare sig godt i samfundet og i livet

•

Et lokalsamfunds borgere griber håbet, tager ansvar, og
oplever livsvækst. fra håbløshedens sløve apati til håbets
aktive livsglæde

TRYKSAGER
HAR ALDRIG
VÆRET BILLIGERE
FLYERS
A6, FARVETRYK

753-,
K.

0 ST

2.00

VISITKORT
215-,
FARVETRYK

.
STKK.
5000ST
50

FOLDERE
-,
1.374
M65, FARVETRYK

1.000

.

STK

PLAKATER
941-,
A2, FARVETRYK

K.

250 ST

TLF. 87 303 303 · INFO@LASERTRYK.DK
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Nødhjælps- og opsamlingslagre
Frivillige har siden 1991 indsamlet og uddelt nødhjælp i Rumænien til meget trængende børnefamilier, skole og børnehjem, ældrecentre og børnehospitaler.
Nødhjælp var Active Caring ’s første projekt, og det har så
udviklet sig til mange områder og projekter igennem årene.
Active Caring’s lokalforeninger indsamler nødhjælpen, som
bliver sorteret, pakket og transporteret til Rumænien. Udgifterne til transport af nødhjælp til Rumænien bliver dækket
ind via Active Caring ’s frivillige arbejde fra genbrugsbutikker
og loppemarkeder, samt støtte fra medlemmer og andre givere. Antallet af transporter afhænger derfor af overskuddet
fra aktiviteterne og indsamlede midler.
Active Caring har tre opsamlingslagre i Danmark, hvor alt udstyr bliver indsamlet.

Nødhjælpslager Øster Vandet
Elmholmvej 6, Øster Vandet
7700 Thisted
Indlevering: Alle dage - følg skiltning

Nødhjælpslager Ny Nørup
Billundvej 31
Ny Nørup, 7182 Bredsten
Indlevering: onsdag og lørdag, 10-16

Nødhjælpslager Avnbøl
Avnbøløstenvej 62
Avnbøl, 6400 Sønderborg
Indlevering: Alle hverdage 9-15

Fokus på partnerskaber
På vores hjemmeside er alle vores projekter udførligt beskrevet og det er muligt at øremærke sit bidrag til et konkret
projekt. Udover øremærkede bidrag er vi meget afhængige
af vores trofaste partnere, som støtter organisationen og
dermed giver os handlefrihed og grobund til at udvikle og
lave nye tiltag.

100 nye partnere
Et af vores mål for 2019 er at få 100 nye partnere, som vil
støtte Active Caring med et fast beløb hver måned. Vi har
inddelt vores partnerskaber i tre kategorier, hvor man kan
vælge et bronze partnerskab på 100 kr. hver måned, et sølv
partnerskab på 250 kr. hver måned eller et guld partnerskab
på 500 kr. hver måned.
Som partner vil du være med til at sikre kontinuitet i vores
arbejde og gøre det muligt at lægge langsigtede planer med

hensyn til kapacitetsopbygningen de steder, hvor vi arbejder. Du er med til at ændre livsvilkårene blandt mennesker,
der lever under håbløse omstændigheder.
Hvis du endnu ikke er partner, vil vi bede dig overveje at blive det. Du kan tegne et partnerskab via vores hjemmeside
www.activecaring.dk. Det er nemt og enkelt.
Din støtte er fradragsberettiget ifølge ligningslovens § 8a og
du kan til enhver tid opsige dit partnerskab enten telefonisk
eller skriftligt.

ER DU MED? SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDS E-MAIL
Tilmeld dig via www.activecaring.dk
SÅDAN STØTTER DU
Støt Active Carings arbejde via vores
hjemmeside www.activecaring.dk
eller overfør til vores konto i Danske
Bank: AKO konto: 9570 454-56-89372

AKO er godkendt efter ligningslovens
§8A og §12 stk. 3 d.v.s. gaver er fradragsberettigede og der kan oprettes
gavebreve.

Bliv medlem:
Kontingent: kr. 50,- årligt pr. person
kr. 100,- pr. husstand (hjemmeboende børn over 18 år)

