Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp
Nødhjælpsbrev nr. 92 – Februar 2021

Kære venner af Sdr. Bork Nødhjælp,
Når du læser dette lille nyhedsbrev, skal du vide, at vi er
så taknemlige til jer alle, der gjorde det muligt at nå i mål
med at få over 300 medlemmer – som SKAT jo kræver,
for at vi kan beholde vore skattefradrag.
Så af hjertet tusind tak for jeres opbakning.
Ude i hallen i Sdr. Vium bugner det med gods klar til
forsendelse, og jeg har en mand gående herhjemme,
som er mere end klar til at køre. Han venter lige på, at isen og sneen forsvinder, så er turen til Rumænien klar
til afgang. Jeg har lige talt med Rachel Akers i Ocna Mures, som fortalte, at de ikke har mere nødhjælp til
uddeling, fordi deres lager er tomt. Så de er i stor bøn til Vor Herre om godt vejr, så Bjarne kan komme af
sted.
For cirka en uge siden ringede Margus Malleus fra Valga i Estland. De beder ligeledes om hjælp og har også
hårdt brug for nødhjælp. Margus fortalte, at der ligesom ligger en ”dyne” af opgivenhed blandt folket – både
pga. COVID-19 men også pga. arbejdsløshed. Selvmordsraten er steget i Estland, hvilket jo er forfærdeligt.
Han beder også om, at vi kan sende en sættevogn derover, fordi de er løbet tør for nødhjælp til uddeling.
Ja, nøden er stor i mange lande, og det er jo ikke det budskab, vi hører om i Nyhederne. Så jeg tænker og
beder til at få hjulene sat i gang og sende alt det, som vi har på lager afsted til mennesker i nød.
Du sidder måske og tænker, jamen hvorfor har I så ikke sendt hjælpen af sted? Svaret er, at mange lande
stadig er lukket. Så vi har ikke haft mulighed for at komme afsted. Men nu åbner de forskellige lande heldigvis
så småt op med ruter, vi må køre. Så det er vi taknemlige for.
I må meget gerne være med til at bede om, at der må være åbent mellem landende i lang tid. Disse
transporter koster jo penge, så vi håber at rigtig mange vil være med til at hjælpe os. Mange bække små gør
en stor å….
Al jeres hjælp og støtte betyder uendelig meget. På forhånd tusind tak for al hjælpen.
På nødhjælpens vegne
Helene Aas
Formand
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Nødråb fra Rumænien – lageret er tomt
Vinteren er hård og skånselsløs på denne tid af året.
Mange rumænere har ikke råd til at betale for brændsel
og kan ikke opvarme boligerne. Mangel på varmt tøj, sko
og tæpper har tømt vores nødhjælpslager i Ocna Mures.
COVID-19 situationen med alle restriktionerne har bestemt ikke
gjort det nemmere for os at række ud til nødlidende gennem
vores samarbejdspartnere i Rumænien. På grund af de lukkede
grænser mellem landene i EU, har det ikke været muligt at køre
transporter til Rumænien.
Det har medført at vores nødhjælpslager i Rumænien er
rungende tomt. Når familierne er ramt af arbejdsløshed, er der
hverken penge til at holde boligerne opvarmet eller til mad og
tøj. Kulden og omstændighederne har således tvunget mange
til at bede om hjælp til varmt tøj og sko, når hjemmene er så
nedkølede.
”Vi står i en kritisk situation, hvor lokalsamfundet har hårdt
brug for nødhjælp, men vi har intet at dele ud, fordi alt er
hentet,” siger Rachel Akers fra Den Gode Samaritaner.
Hos Sdr. Bork Nødhjælp vil vi så gerne sende en transport afsted, nu, hvor grænserne åbner igen i EU mellem
landene. Vi samler ind nu af varmt tøj, sko og tæpper, så vi kan imødekomme opråbet fra Rumænien.
Uddeling af mad via bespisningen fortsætter endnu
Bespisningscentrene er dog åbne hver dag, hvor vores lokale
samarbejdspartner, Den Gode Samaritaner, sørger for at forberede og
uddele mad, selvom der ikke er mere tøj på lageret.
”Selvom vi ikke kan dele nødhjælp ud lige nu, så sørger vi for at
bespisningscentrene holdes i sving. Hver dag forbereder vi ca. 400
måltider til børn i Ocna Mures og landsbyer. Vi bespiser også 20 ældre
personer, som ikke har råd til at købe mad,” fortæller Rachel.
Maden tilberedes og uddeles efter myndighedernes COVID-19
anvisninger, så der tages hensyn til landets nuværende restriktioner.
”På vegne af alle børnene og hele lokalsamfundet her i Ocna Mures
overbringer jeg en dyb tak til alle jer i Danmark, som er med til at
hjælpe os i denne ekstra hårde tid med vinterkulde, COVID-19ristriktioner, fattigdom og arbejdsløshed. Vores medarbejdere gør alt, de kan for at række ud og hjælpe, hvor
nøden og behovene er størst,” slutter Rachel.
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Takkehilsen for maling
Et af bespisningsstederne i Rumænien modtog
en økonomisk gave fra Y-man’s Club i Danmark
til at renovere lofterne og væggene med ny
maling.
Det har længe været et ønske at få sat vægge og
lofter i stand, da der slides meget på
bygningerne, når der er mange voksne og børn
i dagligdagen.
”Vi vil gerne takke Y-Man’s Club for den
økonomiske hjælp til at købe maling, så de
indvendige omgivelser her ikke ser så nedslidte
ud,” siger Rachel Akers fra Den Gode
Samaritaner.
”Vi glæder os alle sammen over den skønne renovering. Det er så inspirerende at få optimeret
indendørsarealerne med en omgang maling. Det er vi alle meget taknemlige for.”
Mens restriktioner og nedlukninger har begrænset andre aktiviteter i hverdagen, har det givet tid til, at
malerruller og pensler kunne svinges, så bespisningscentret er blevet frisket op. Det har længe været
tiltrængt, og nu kan bespisningen stolt vise deres nymalede vægge frem med stor taknemlighed til de danske
sponsorer, som har muliggjort dette. Vi overbringer derfor en stor tak fra Sdr. Bork Nødhjælp og
medarbejderne i Ocna Mures.

Her ses et af de
endelige resultater
fra centret, hvor ny
maling har piftet
væggene op.
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Estland er hårdt ramt
Coronakrisen i Estland tager modet fra mange, som allerede er
hårdt ramt økonomisk pga. den høje arbejdsløshed. Det har
resulteret i en høj selvmordsrate, oplyser vores
samarbejdspartner, Margus Malleus i et telefonopkald til
Helene Aas.
Mens vi i Danmark presses af hjemsendelse og midlertidige
nedlukninger af skoler og detailhandel, er der andre lande i EU,
som har det langt værre end os. Estland er så hårdt ramt, at folk
vælger at tage deres liv. Samtidig stiger behovet for nødhjælp.
”Vi har haft travlt og delt ud til ekstremt mange hænder i denne
COVID-19 tid. Det røre mig dybt at opleve så stor nød blandt
mine landsmænd. Behovet for nødhjælpen fra Danmark er
ekstra stort i denne tid, og derfor ringer jeg med en bøn om
hjælp,” siger Margus til Helene i telefonen.
Han beder os om at sende en lastbil med nødhjælp, så snart
grænserne åbner mellem landene i EU. Det vil vi naturligvis
meget gerne, men vi har brug for tøj, sko og midler til at imødekomme dette behov. Tak om I vil hjælpe os
med at hjælpe familierne i Valga i Estland.

Indkaldelse til generalforsamling
Vi indbyder til generalforsamling den 19/4 kl. 19.00 på Frijsenborgvej 25. Dagsorden ifølge lovene.
Forslag fra medlemmer skal være formanden skriftligt i hænde senest otte dage før.
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