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3 nye børn på børnehjemmet
For tre måneder siden ankom en ny søskende flok til børnehjemmet ”The
Scantuary” i Ocna Mures, Rumænien. Deres kræftsyge mor så ingen anden
udvej, da hendes fremtid er uvis. Børnene modtog nødhjælp fra Danmark og er i
trygge hænder på børnehjemmet.
Diana-Florina (født i 2003), Emanuel Vasile (født 2004), Elayah-Camelius (2007)
er for første gang i deres liv uden deres mor. Deres kræftsyge mor prøvede så
godt hun kunne, at tage sig af børnene, men måtte på grund af progressiv kræft
anbringe børnene på børnehjemmet ”The Scantuary”.
”Det er meget hårdt for børnene at undvære deres mor. De ved at hun er syg, og
hun skal være på sygehuset i lang tid, men de har ingen anelse om, hvornår og
om de skal se hende igen,” siger Adela, daglig leder af børnehjemmet og tilføjer:
”Da børnene ankom til børnehjemmet, var det tydeligt, at de var bange, fordi de
kun kendte til hverdagen med deres mor. Vi observerede hurtigt, hvert barns
tilstand.”
Diana kunne ikke skrive - kun læse lidt. Alt hun tænkte på, var, hvad moderen
gjorde når de ikke var sammen. Diana ønskede at ringe til moderen, da de
ankom til børnehjemmet. ”Hun spurgte sin mor, om hun var ok, og om hun
kunne klare sig uden dem. Diana er dyrebar og lider under uvisheden om
moderen.” forklarer Adela.
Det mellemste barn, Emanuel, kunne ikke læse og skrive som sine
jævnaldrende. Personalet på børnehjemmet opdagede hurtigt, at han havde
mentale udviklings problemer, som der skulle tages hånd om.
”Han er diagnosticeret med ADHD, som giver nogle udfordringer med hans
skolegang. Emanuel kunne desuden ikke spise selv,” siger Adela.
Efter tre måneders træning, gør Emanuel store fremskridt. Han kan nu både
læse og skrive bedre, hans opførsel er forbedret, og han kan høre efter i timen.
Han kan også spise selv.
”Vi har stadig nogle udfordringer med ham, som vi tror på bliver løst med tiden,”
siger Adela. Det yngste barn, Camelius klarer sig godt. Han går i børnehave med
andre jævnaldrende fra børnehjemmet. Han havde ligesom sin bror problemer
med sine spisefærdigheder, men nu klarer han sig godt.
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Årsberetning for 2011
Vi har netop gjort status over nødhjælpstransporterne til Rumænien,
Litauen og Estland i 2011, som blev fordelt på 14 transporter. I arbejdet
med at hjælpe fattige og andre nødstedte mennesker har Sdr. Bork
Nødhjælp (God cares) i 2011 indsamlet og uddelt i alt 277.690 tons
nødhjælp til en anslået værdi af kr. 632.775 kr. Vi sætter den anslåede
værdi lavt af hensyn til modtageorganisationerne.
DANMARK
Opsamlingssteder
Genbrugsbutikker og opsamlingssteder har pakket nødhjælp i klare
sække, hvilket er en stor hjælp for os. Pakke-, sorterings- og
læssearbejdet har fungeret effektivt og det sociale fællesskab er godt.
Haunstrup
Søren og Dorte Kibsgård, Fjelstervangvej 24 gør fortsat et kæmpe arbejde
for nødhjælpen. Hos dem sorteres og pakkes mange sække, som sendes
videre til østlandene. Indimellem hjælper Søren og Dorte også med at
fylde en container til Zambia. Søren tager også sin tørn med
foredragsarbejdet.
PR-arbejde
Repræsentanter for Sdr. Bork Nødhjælp tager jævnligt ud og viser film om
nødhjælpsarbejdet i forskellige foreninger, kirker, skoler mm.
Bespisningsprojektet og sponsor
Der bespises omkring 350-450 børn med ét måltid varmt mad om dagen
fem gange ugentligt. Børnene får i tilknytning til bespisningsprojektet
stadig undervisning i personlig hygiejne samt almindelig skolegang.
Mange af børnene får samtidig skoletasker, tøj og sko fra Danmark. Uden
de trofaste danske sponsorer, der gavmildt giver deres midler til køb af
mad til bespisningsprojektet, var dette projekt stoppet. Nogle af
sponsorbørnene er flyttet, andre er stoppet på grund af alder og nye er
kommet til. Tak til jer der støtter dette arbejde.
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Børnehjemmet ”The Sanctuary”
Børnene er blevet delt op i tre bygninger: Spædbørns-, småbørns- og
skolegruppen. Naboejendommen, der i 1999 blev indkøbt, huser
skolegruppen. Til denne bygning er der også et vaskeri og en stor
samlingsstue. Denne bygning er nu bygget om til en pubertets-afdeling
ved økonomisk hjælp fra private og TIPS & LOTTO. Arbejdet er fordelt
sådan, at huset, der ligger 500 meter derfra ledes af Mimmi Gatea. De 2
andre hjem ledes af Adela, som tager imod de nye børn.
Flere af børnene er snart voksne og er flyttet hjemmefra, de studerer og
videreuddanner sig med økonomisk støtte fra børnehjemmet - dog
arbejder flere med småjob efter skoletid. Når skoleferien begynder,
kommer alle hjem til børnehjemmet som én stor familie.
Litauen
Organisationen ”Levictus” opererer med en radius på ca. 70 km. i og
omkring hovedstaden Vilnius, Litauen. ”Levictus” har i årets løb modtaget
3 sættevogne fyldte med måtter, tøj, sko, hospitalssenge, madrasser,
rollatorer, madvarer, legesager mm. Der blev sendt en del barnevogne, da
der var et stort behov for disse. Lederen, Leocadia, har en del arbejdsløse
til at hjælpe med at fordele nødhjælpen. Leocadia tager sig af mange
hjemløse, fattige samt børnehjem, hvor hun har startet et
bespisningsprojekt og vi er meget taknemlige for dette arbejde.
Estland
Der blev sendt 6 sættevogne til Valga, og de kan nemt bruge flere, da de
sender en del videre til de russiske områder. Kirken tog sig ligeledes i år
af de hjemløse og særligt i december lavede de flere projekter med både
børn og voksne. Pastor Margus Malleus står for et arbejde blandt
hjemløse, arbejdsløse samt et stort børnearbejde med ca. 100 børn. Det
foregår på byens nedlagte hospital, som er doneret til dem. De modtog
Kvik køkkener og har bygget et funktionelt køkken til arbejdet blandt de
hjemløse og fattige. Stålbordene kom fra et plejehjem i Herning. Pastor
Margus og medarbejderne yder en stor arbejdsindsats for de dårligt
stillede og vi har et dejligt samarbejde med dem. Han hjælper dem med
EDB, da alt ligesom her foregår på edb og mange jo ikke ejer sådan en
maskine.
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Tips og Lotto gav til drift 65.449 kr.
Disse midler kom i midten af december. Vi blev taknemlige, da
kassevognen skulle til hovedeftersyn, som kostede 7,827 kr. Desuden
skulle vi indkøbe materialer for kr. 9.363 til at udgive nyhedsbladet,
udskifte kopimaskine og computer for kr. 11.193 til arbejdet med
udgivelse af bladet samt have dækket udgifter til lys, vand og varme mm
på kr. 7.000. Vi havde også udgifter til den statsautoriserede revisor på
29.000 kr. Så disse midler blev brugt godt og vel. Mange tak til TIPS &
LOTTO for gaven.

Hovedregnskab for 2011
17. regnskabsår
Indgåede midler

kr. 572.163

Omkostninger (fadderskabsbørn, fragt)
Autodrift
Lokaleomkostninger (El, vand, varme)
Administration og driftsomkostninger
Revisor, forsikring, kontor m.m.
Tips & lotto midler
Merværdi afgift

kr. 374.665
kr.190.796.
kr.3.265 kr.

Årets resultat

kr. - 65.501

kr.66.304 kr.
kr.65.499 kr.
kr.10.178 kr.

Regnskabet ligger til gennemsyn hos formanden.
Bestyrelsen ser med tilfredshed tilbage på året 2011 og glæder os til de
kommende opgaver, som vor Far i himlen lægger til rette for os.
Vi håber og beder til, at den udvikling Sdr. Bork Nødhjælp er inde i, vil
fortsætte i fremtiden. Tak til vor himmelske Far som giver os midler og
gaver, så arbejdet kan fortsætte med at gro.
Tak til alle medarbejdere og givere ud over hele landet samt tak til
bestyrelsen for et dejligt samarbejde i 2011.
Al ære til Gud.
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Nyt uddannelsescenter undervejs
Et nyt hjælpecenter er undervejs i tilknytning til børnehjemmet the
Sanctuary`s teenagere. Hjælpecentret skal træne og forberede de
unge på den verden og det liv der venter efter børnehjemmet. En
gruppe mennesker har doneret midler til at etablere dette hjælpe
center som er undervejs. De donerede midler er gået til at starte
ombygning af en gammel bygning i Ocna Mures til en workshop med
tre træningsområder med sy værksted, cykelværksted og tømrer
værksted. Kvalificerede lærere og instruktører vil undervise de unge i
de forskellige fag så de bliver uddannede. Målet er, at dette center
forebygger og udruster de unge til at kunne klare sig selv efter
udslusningen på børnehjemmet. Dette center vil blive brugt til at lære
teenagerne de nødvendige værktøjer til at få et godt arbejdsliv og
kunne forsørge sig selv.

Midler og maskiner
På nuværende tidspunkt er bygningen under total ombygning med
sokkel, gulve og vægge. Når bygningen står færdig vil hvert rum blive
indrettet med maskiner og værktøj. Sdr. Bork nødhjælp opfordrer til at
støtte dette projekt som er aktiv nødhjælp – hjælp til selvhjælp. Vi
vægter aktiv hjælp til selvhjælp højt, da uddannelse og arbejdet er en
vej ud af fattigdom. Projektet har brug for midler, sy maskiner, værktøj,
tømrer værktøj og maskiner.
Har du et bidrag ring venligst på tlf. 40270990.
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Afsender:
Sdr. Bork Nødhjælp
Frijsenborgvej 25
7400 Herning
ID NR: 47.742

B
Gør en forskel – giv en gave i dag
Sdr. Bork Nødhjælp – God Cares er Told/skat
godkendt iflg. ligningsloven § 8 A, og § 12, stk. 3.
§ 8 A:
Oplys dit CPR nummer i 2012 og få fradrag i skat fra første krone du
indbetaler til Sdr. Bork (jf. § 8A).
Det maksimale fradrag er fortsat 14.500 kr.
Forpligtelseserklæring – gavebrev § 12, stk. 3
Du opretter en 10-årig kontrakt på et fast beløb eller en %-sats efter egen
indtægt brutto/netto.
Testamente
Du kan testamentere din gave til Sdr. Bork Nødhjælp.
Har du spørgsmål ring venligst på tlf. 40 27 09 90.
Vi er dybt taknemlige for alle gaver og medlemmer.

Tilmelding til skattefradrag
Navn: _____________________________________
Adresse: ___________________________________
Post nummer: ______________________________
Cpr-nummer: _______________________________
Skemaet udfyldes og sendes til:
Frijsenborgvej 25
7400 Herning

