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Kære venner af nødhjælpen!

Så er tiden kommet til en lille forårshilsen. Det blæser og stormer udenfor og man bliver taknemlig for,
at vi har det så godt i Danmark. At vi har i overflod, så vi kan række ud og hjælpe mennesker, der har det
svært.
I 2019 havde vi den glæde at hjælpe tusindvis af mennesker i østeuropa med tonsvis af nødhjælp fordelt
på 13 transporter. Vi sluttede året af med at sende to juletransporter i december og vi er godt gang med
at sende nye transporter af sted. Tusind tak til jer alle sammen for hjælpen og støtten i 2019.

Uddeling af hjælp til udsatte familier. Her ses en glad dreng som
stolt og taknemligt bærer den hjælp familien har fået.

I december var der mange, som valgte at blive medlem ved at betale 200 kr. og derover. Så vi kom i mål
med at nå EUs fastsatte antal på 300 personer, for vi rundede nemlig 359 medlemmer. Herudover har vi
også medlemmer som ikke har oplyst cpr-nummer. Det er flot! Tak til jer alle, der har bakket op om
nødhjælpen. Vi håber, at der også kommer flere medlemmer til i år.
Vi glæder os til at se, hvad 2020 kommer til at byde på. På vegne af Sdr. Bork nødhjlælp og vores
samarbejdspartnere sender jeg en varm forårshilsen.
Med kærlige tanker,
Helene Aas, fmd.
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Nyt fra Valga, Estland
Kære venner i Danmark
Vi er meget taknemlige for hjælpen I sender til os. Vi takker mange gange for juletransporten og februar
transporten. takkehilsner til jer fra Danmark, som har udvist stor generøsitet, siger Margus Malleus.

Tusinde tak for vintertøj og sko.

Jeg er så glad for jeres hjælp – Tusinde tak.

Det går rigtig godt på hjælpecentret, hvor der kommer folk fra Estland og Letland for at modtage hjælp.
Vi oplever stadig, at mange gerne vil hjælpe til med at dele tøj, sko og mad ud til hjemløse, enlige ældre
og børnefamilier. Vi tager imod al jeres nødhjælp fra Danmark med åbne arme. Af hjertet tak.
De varmeste hilsner
Margus Malleus og teamet i Valga

To nye børn på børnehjemmet i Rumænien
På børnehjemmet i Ocna Mures, Rumænien, er vi så glade og taknemlige for jeres trofaste støtte fra
Danmark. Alle er kommet godt ind i det nye år. Der blev holdt en nytårsfest for børnene, og de kunne
nyde en dejlig ferie bagefter, inden skolen startede igen.

Patricias historie:
Patricia er en smuk pige på 8 år, som indtil nu har haft en hård barndom i en familie hvor størstedelen
er alkoholikere. Patricias far døde i 2019 og samme måned blev hendes mor meget syg. Lægerene kunne
ikke rigtig hjælpe moderen som blev sengeliggende.
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Kummerlige forhold
Patricia havde ingen søskende til at hjælpe sig. Bedstemoderen er alkoholiker var derfor ikke i stand til
at hjælpe sin datter eller barnebarn. Patricia måtte derfor selv passe sin syge mor ved at give hende
mad, medicin og skifte ble. Naboerne opdagede situationen og foreslog gentagne gange moderen om at
bede de sociale myndigheder om hjælp, men det ville moderen ikke gå med til.
Patricia forsøgte at passe sin skole selvom hun ofte var for træt og
sulten til at kunne koncentrere sig. I februar 2020 døde Patricias mor
af sin sygdom. De sociale myndigheder blev kontaktet som oplyser,
at Patricias hjem var kummerlige forhold som ikke var værd at leve
under.

Et nyt liv på børnehjem
De sociale myndigheder kom med Patricia til børnehjemmet og vi er så glade for at kunne hjælpe Patricia,
som er en meget sød pige der nu er i færd med at komme sig efter alt det hun har været igennem.
Patricia er tvangsmodnet på grund af de forhold som hun er blevet udsat for. Hun har derfor brug for at
blivet læget efter alt det hun har været igennem. Hun kan nu få en barndom fyldt med næstekærlighed
og omsorg.

Her ses Patricia til sin princesse fødselsdag på børnehjemmet.
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Cosminas historie
Det nyeste familiemedlem på børnehjemmet er søde
Cosmina på 8 år. Cosmina kommer fra en skilmisse hjem hvor
forældrene har været i en hård konflikt over længere tid.
Cosmina har været udsat for omsorgssvigt i en sådan grad, at
hun har svært ved at tale, skrive og læse. Omsorgssvigten har
desværre både skadet Cosmina mentalt og fysisk. Cosmina
har ikke fået epilepsi medicinen og det har medført alvorlige
kramper. Cosmina har ældre søskende, men de er ikke gamle
nok til at tage sig af hende.
Forældrene blev anmeldt til de sociale myndigheder på
grund af omsorgssvigten og de vurdrede, at det var bedst for
Cosmina at komme på et børnehjem. Cosmina er nu færd
med at komme sig efter alt det hun har været igennem. Hun
får nu den rette medicin, næstekærlighed og omsorg. Cosmina har derfor ikke haft nogle anfald efter at
hun er kommet på børnehjemmet.
Børnehjemmet the Sanctuary vil gerne takke Sønder Bork nødhjælp for igen og igen at gøre det muligt
for os at reddet et barn ad gangen via hjælpen fra Danmark.

Husk generalforsamling
Sdr. Bork Nødhjælp – God Cares afholder den årlige generalforsamling d. 17/4-20 kl. 19:00 på
Frijsenborgvej 25, 7400 Herning. Der bliver serveret kaffe og kage i anledningen. Indkomne forslag skal
være formanden Helene Aas i hænde senest to uger inden generalforsamlingen.
Vel mødt!

Oprydningsdag
Vi vil gerne invitere jer alle sammen til en praktisk og hyggelig dag ude i nødhjælpshallen i Sdr. Virum
lørdag den 2/5-2020 kl. 9.00. Vi starter med kaffe og rundstykker, og bagefter går vi i gang med
oprydning ude som inde i nødhjælpshallen. Vel mødt!

OBS – Husk at melde flytning til os
Det vil være en stor hjælp, hvis I vil være så søde at melde flytning til os, så vi kan få oprettet jeres nye
adresse i vores database. Ellers kan vi ikke sende nyhedsbrevet til jer. På forhånd mange tak.

HUSK at oplyse dit navn og CPR.NR. ved pengegaver. Giv gerne din gave via
Sydbank: Reg nr. 7700 Konto nr.: 1123819
eller giro: 582-9380.
Du kan også give via MOBILEPAY på: 62 47 61
Husk navn og CPR. nummer på din indbetaling.
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