
Kære venner af foreningen ”Hjerte for Afrika”   25. august 2016 

I dette nyhedsbrev fra foreningen kan du læse om: 

• Hvad er vores hvidglødende ”why” (hvorfor) 

• Tak for din støtte 

• Vi mangler KUN de sidste tilladelser i Den Centralafrikanske Republik  

• Arbejdsdage i DK 

• Vi har købt dieselgenerator, fået en traktor og mangler en bil 

• Udrejsedato for Vera og Bent 

• Fradragsberettiget forening 

• Vi mangler en kasserer 

• Vi er kommet på Facebook 

• Book et foredrag 

 

Hvad er vores hvidglødende ”why” 

(hvorfor) 

Foreningen Hjerte for Afrika (HFA) har et ædelt og 

oprigtigt formål – at forbedre dagliglivet for børn 

og voksne i et af de fattigste lande i verden, Den 

Centralafrikanske Republik.  

Nød, krig, uretfærdighed og en forkert fordeling af 

verdens goder må vi reagere på. Som mennesker, 

bosiddende i en del af verden, hvor vi har i overflod 

af alt. I hvert fald materielle ting. 

”Du må selv være den forandring, som du ønsker 

at se i verden” udtalte Mahatma Gandhi.  

Det lyder umiddelbart ”flot og stort”, men behøver 

ikke være det, for er vi mange nok, der bidrager, 

kan vi sammen være med til at gøre en forskel. Og 

”gøre en forskel” er netop grunden til, at Hjerte for 

Afrika, som en humanitær organisation, ud fra et 

kristent livs- og menneskesyn, befinder sig i Den 

Centralafrikanske Republik. Vi vil sende Vera og 

Bent Skindhøj afsted, for at bygge et 

udviklingscenter, nu hvor der igen er fredeligere! 

Med denne hilsen vil vi gerne sige dig EN STOR TAK 

for din støtte til Hjerte for Afrikas arbejde, samt 

informere om, hvad der lige nu fylder i vores 

forening.  
Vi vil skabe fremtid og håb for børn og voksne i CAR 



Tak for din støtte 

Måske tænker du sommetider; 

Sker der overhovedet noget i foreningen, Hjerte 

for Afrika?  

Ja, det gør der – både i Den Centralafrikanske 

Republik og herhjemme i DK.  

Det, som fylder rigtig meget lige nu er blandt 

andet, at få de sidste tilladelser på plads i Den 

Centralafrikanske Republik, så vi kan komme i 

gang med at bygge.  

Herhjemme arbejder vi på at få flere medlemmer og flere økonomiske midler til byggeriet. Et godt og 

stærkt arbejde i Den Centralafrikanske Republik kræver en god og stærk forening herhjemme. Det kommer 

ikke af sig selv, det kræver arbejde og tager tid, men vi er godt på vej. Det glæder vi os over. 

Vi har tidligere udsendt en sommerhilsen og er kede af, at nogle af jer har fået den forståelse, I ikke havde 

betalt jeres medlemsbidrag, selvom I allerede havde gjort.  Vi beklager mange gange. Vi ville bare sige TAK! 

Samtidigt vil vi dog gerne spørge jer, som ikke har betalt medlemsbidraget for 2016 om I fortsat vil støtte 

os? Det har vi meget brug for! Medlemskab koster i 2016 KUN 50 kr og kan betales på konto nr. 9218 

2071737112 eller på Swipp / Mobilepay på 52389522. Så gør det med det samme når du læser disse linjer. 

På forhånd tak. 

 

Vi mangler KUN de sidste tilladelser hos regeringen i Den Centralafrikanske 

Republik  

Vi har købt et jordstykke i Den Centralafrikanske Republik, hvor vi skal bygge udviklingscenteret. 

Vi venter stadig på de sidste underskrifter fra regeringen, så vi kan fritages fra at betale skat af jordstykket 

og de varer som vi indfører i forbindelse med byggeprojektet. Når vi har de sidste tilladelser på plads, kan vi 

blandt andet søge om fondsstøtte og få pakket containere, som skal af sted med byggematerialer.  

En illustration af vores nye udviklingscenter… 

Landinspektøren afsætter grunden 



Arbejdsdage i DK  

Vi arrangerer pt. arbejdsdage I 

Kirketerp ved Suldrup. Vi har for billige 

penge købt stål til spær og søjler til 

vores nye udviklingscenter. Stålet er 

genbrug fra tidligere drivhuse, hos et 

gartneri i Kirketerp, men fuldt ud godt 

og brugbart til vores byggeri i Den 

Centralafrikanske Republik. Det skal 

bare omdannes og tilpasses til 

projektet. Vi kom godt i gang med 2 

arbejdsdage i sommerferien og har 

planlagt 4 arbejdsdage igen lørdag 

den 20/8, lør. 3/9, lør. 10/9, og lør 

17/9. Har du lyst til at deltage er du 

meget velkommen. Det kræver ikke 

specielle forudsætninger. Dog at du 

kan håndtere almindeligt værktøj. 

 

 Tilmelding til sekretariatet på tlf. 30323218 el. 98387330. 

 

 

Vi har købt dieselgenerator,  

fået en traktor og mangler en 

bil 

I Den Centralafrikanske Republik hvor 

vi skal bygge udviklingscenteret, er der 

ingen elektricitet. Det er vi nødt til at 

lave selv og har derfor brug for en 

dieselgenerator, som skal lave strøm. 

Vi har købt en god brugt, som vi skal 

teste inden den bliver sendt til Afrika. 

Vi har fået foræret en brugt traktor, 

som vi skal have transporteret 150 km 

fra Lemvig til Kirketerp. Kan du eller 

kender du nogen, som kan hjælpe 

med transport på en stor trailer eller 

lastbil?  

Ring gerne til sekretariatet på tlf. 30323218 el. 98387330. 

Gamle stållægter kan sagtens bruges igen 

Thorkild overdrager sin traktor til Vera og Bent 



Ligeledes har vi et stort ønske om en brugt firehjulstrækker, meget gerne som en Nissan Patrol GR. (7 

personers) Vi er klar over, det er et stort ønske, men ligeså stor en nødvendighed for Vera og Bent, så de 

kan komme rundt, når de flytter til Den Centralafrikanske Republik.  

Igen – ring til sekretariatet hvis du kan hjælpe, eller kender én som kender én… 

 

 

 

 

 

 

 

Udrejsedato for Vera og Bent  

Til information rejser Vera og Bent en tur til Den Central 

afrikanske Republik fra den 27. september til den 12. 

oktober 2016. De rejser til Den Centralafrikanske 

Republik for at mødes med Evariste og Elysee, som er 

vores ansatte derude. De skal også mødes med diverse 

regeringsfolk, samt planlægge og så småt begynde det 

kommende byggeri.  

 

Fradragsberettiget forening 

Vi vil gerne opfylde betingelserne fra Skat, så Hjerte for Afrika kan blive godkendt, som fradragsberettiget 

forening. Opnår vi det, kan du fratrække eventuelle gaver til foreningen på din selvangivelse, og få en 

skattefordel.   

Deadline for at blive godkendt er 1. oktober 2016. Det er meget snart, men ikke et urealistisk mål at nå. 

Hvis alle medlemmer skaffer bare ét nyt medlem er vi langt over målet. Tak om du vil hjælpe med.  

Status lige nu er: 

• Vi er 225 betalende medlemmer og dermed KUN 75 personer fra den magiske grænse på 300 

betalende medlemmer, som der skal til for at kunne blive godkendt af SKAT, som en 

fradragsberettiget forening. Vil du hjælpe os med at skaffe medlemmer? Tilmelding af nye 

medlemmer via vores hjemmeside, hjerteforafrika.dk, under fanen ”støt os” og ”medlemskab.” 

 

• Der ud over mangler vi 60 personer, der betaler 200 kr., som gave (ud over 50 kr. til medlemskab) 

Er det muligt for dig at støtte os med 200 kr. ud over dit medlemsbidrag på 50 kr.? 

En brugt firehjulstrækker søges... 

Bent, Evariste og Elysee – på vej til møde med regeringen 



Vi mangler en kasserer 

Vi mangler en dygtig kasserer, som kan holde styr på tal og 

varetage foreningens økonomi. Der er indtil videre tale om en 

meget overskuelig, men alligevel vigtig opgave. Er det en opgave 

for dig? 

 

 

 

Vi er kommet på Facebook 

Som noget nyt er vi kommet på Facebook og vil løbende opdatere med nyheder 

mv. Du finder os på facebook ved at søge efter Hjerte for Afrika. 

Giv os et ”like,” kommentér gerne og vær også med til at dele siden, så 

budskabet bliver spredt. 

 

Book et foredrag  

Har du lyst til at høre mere om Hjerte for 

Afrikas arbejde kan du booke et foredrag 

og mærke dit eget hjerte blive rørt, 

inspireret og måske forandret. 

Vi ønsker at inspirere, dele vores passion 

og visioner for foreningens arbejde 

gennem foredrag tilpasset børn, unge og 

voksne. Vi kommer gerne forbi, hvad 

enten I er mange eller få!  Kontakt os, for 

at få en aftale om et spændende foredrag.  

 

Afslutningsvis håber vi dette nyhedsbrev er med til at skabe kendskab og fornyet interesse omkring 

foreningens arbejde. Vi er sikre på at Hjerte for Afrika har en vigtig opgave at udføre i Den 

Centralafrikanske Republik og glæder os til at komme videre med projektet. Tak for din fortsatte støtte. 

Hjælp os med at hjælpe. Sammen kan vi gøre en forskel. 

 

På vegne af bestyrelsen for Hjerte for Afrika 

 

Preben Nørlund, formand 


