
Hjerte for Afrika. 

Formandsberetning for 2015.  

Det er med stor glæde vi kan se tilbage på 2015. Et år, hvor vi trods mange 

forhindringer, dog nåede at komme et stykke nærmere målet med opstart af 

arbejdet i CAR. Ja, vi nåede så langt at få etableret et kontor i Bouar. Det vil 

Vera fortælle mere om. 

Jeg vil starte med at fortælle, at der i bestyrelsen er der sket ændringer siden 

sidste generalforsamling. Henning Klitgaard er af personlige grunde udtrådt af 

bestyrelsen. Per Harslund, der var suppleant, er trådt ind i hans sted. Vi 

glæder os over at have Per med i bestyrelsen. Vi har tidligere været sammen 

med Per og hans kone Anne, - i Nigeria i 3 år. 

Hans Jørgen Jørgensen, der var formand for HFA, har også ønsket at 

udtræde af bestyrelsen og det er derfor jeg, som næstformand, aflægger 

beretning i dag. Vi siger også tak til Hans Jørgen for hans indsats. 

På hjemmefronten fik vi fordoblet medlemstallet i 2015. Vi er taknemlige og 

glade for hver eneste gang vi ser en ny tilmelding. Ved årsskiftet var der 

omkring 200 medlemmer. Siden da er der kommet en del nye medlemmer, 

men vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om alle medlemmer vil forny deres 

medlemskab. Der er stadig en del, der ikke har betalt. Men vi tror vi er på 

rette vej. Hvis alle vil arbejde med og fortælle til andre om Hjerte for Afrika, 

tror vi det vil lykkedes at nå 300 medlemmer før 1. oktober, så vi kan blive 

godkendt hos Skat. Der skal i dag lyde en særlig tak til jer alle for stor indsats 

for at få flere medlemmer. Der er mange måder man kan skaffe medlemmer 

på. Thorkild hjælper folk med deres computerproblemer og opfordrer dem til 

at blive medlemmer af HfA. 

Vera og jeg har haft en del møder. Især her i Nordjylland. Det er meget 

opmuntrende for os at komme ud og fortælle om den befolkning, der har rørt 

vores hjerter og som vi føler vi må hjælpe med at komme tilbage til en normal 

tilværelse  efter de 3 forfærdelige år, de har været igennem. Vi oplever stor 

interesse og forståelse for nødvendigheden af at hjælpe. Som regel kommer 

der også nye medlemmer til efter hvert møde. Så hvis I hører om nogen, der 

har brug for at få en aften besat, så må i endelig sige til. Kan vi ikke, er der 

andre i bestyrelsen, der vil træde til. 



Hvad har bestyrelsen og sekretariatet så arbejdet med det sidste år? Rigtig 

meget tid er gået med at holde tæt kontakt med vores medarbejdere i CAR. 

Daglig kontakt med Evariste, som indtil juni måned boede i grænsebyen i 

Cameroun. Det var der, han var flygtet til med sin familie i 2013 efter 

urolighederne var startet. Familien var, da oprøret startede, i Bohong, som 

ligger nord for Bouar, men på et tidspunkt blev det for farligt for dem at være 

der. De havde på det tidspunkt, de flygtede, allerede måttet forlade deres hus 

og sove i bushen et stykke tid. Vel ankommet til Cameroun, blev det bestemt 

at Evariste skulle tage til Yaoundé og læse IT på universitetet i Yaoundé, 

hovedstaden i Cameroun. Det er vigtigt for HfA at han har en grundlæggende 

forståelse for behandling af IT systemer, da vi regner med at opstille 

computere på centeret til brug for information og fjernundervisning. Evariste 

havde ikke familien med til Yaoundé og var derfor taget hjem til familien i dec. 

2014 for at holde jul sammen med dem. I julen opstod der oprør i byen. 

Cameroun var ikke glade for alle de folk der var flygtet fra CAR, Det betød at 

alle Centralafrikanere fik rejsepåbud. De skulle blive, hvor de var. De måtte 

ikke rejse rundt i Cameroun. Evariste kunne således ikke forsætte på 

universitetet. Det var dog endnu ikke sikkert at rejse tilbage til CAR. Vi fik 

sendt et fransk-engelsk kursusmateriale til ham. Han kunne så bruge tiden til 

at forbedre sit engelsk. 

Sikkerhedssituationen blev en smule bedre i området af Bouar midt på året. 

Der var stadig oprørsgrupper der mishandlede folk, røvede og plyndrede og 

der var også stadigværk overfald på vejene. Trods alt dette, blev bestyrelsen 

enige om at give Evariste tilladelse til at flytte hjem til Bouar. Der blev bedt 

meget for Evariste og hans familie. Ville de nå frem i god behold. De blev 

beskyttet hele vejen og nåede godt til Bouar, hvor de havde et hus, som de 

havde boet i før urolighederne. Huset trængte dog til lidt vedligehold. 

I september rejste vi til CAR for at tale med ministeriet for Plan og 

Internationale Affærer. Vores mål var at få toldfritagelse for indførsel af varer. 

Vi fik foretræde hos ministeren, så processen blev sat i gang.  

Derefter tog vi til Bouar for at besøge Evariste og evt. finde en grund til 

centeret. Det fandt vi. Vi boede hos Evariste. Det var dejligt at besøge ham. 

Vores tur vil Vera fortælle mere om. 



Vores anden medarbejder i Bangui, Elysee, der arbejder på at skaffe alle 

tilladelser var selvfølgelig med os de dage vi var i Bangui. Han har en 

fremragende sans for at snakke med embedsmænd og kender nogle i alle 

ministerier. 

Vi har jo i dag tilladelse til at arbejde i CAR og er anerkendt som NGO. Det vi 

mangler, er tilladelse til at indføre varer toldfrit og få fritagelse for betaling af 

købsskat af vores grund. Skatten, som er en engangsbeløb, er på kr. 62.000. 

Det mener vi ikke er rimeligt, vi skal betale. 

Vi har modtaget et 5 sider langt dokument fra Ministeriet for Plan og 

Internationale Affærer. De tilbyder os toldfritagelse for indførsel af varer og 

fritagelse af skat på grunden. Opholdstilladelse til fast udenlandsk personale. 

Fri visa til volontører og andre der kommer for at give en hånd med. For at få 

det skal vi hvert ½ år sende en aktivitetsrapport til dem. Endvidere skal de 

ansatte på centeret lønnes efter gældende regler i CAR. Vi har underskrevet 

papirerne for en måned siden og mangler nu underskrift fra de 4 ministre der 

skal underskrive dokumentet. Vi er meget spændte på hvor lang tid det vil 

tage. 

Det sidste i sagen er, at der lige har været valg. Der er valgt en ny Præsident 

og der er roligere i landet end der har været længe. Vores medarbejdere 

derude har tillid til, at det er den rigtige, der er valgt. På valgdagen var der 

nogenlunde ro. Evariste fortalte, at det var en rigtig dejlig oplevelse at kunne 

gå hen og stemme, uden at der blev løsnet et skud. 

Vi håber meget at den nyvalgte Præsident, Faustin Toudera, vil arbejde for 

folket. Han er tidligere matematik professor og 58 år. Hans hovedemne under 

valgkampen har været bekæmpelse af korruption. Han har efter valget bedt 

befolkningen følge ham i hans kamp for at skabe forsoning mellem alle parter 

og bedt alle om at hjælpe med at hele sårene efter den værste krise i landets 

historie.  

For os betyder det, at vi muligvis må underskrive et nyt dokument med 

Ministeriet, da der også med den nye Præsident bliver udpeget nye ministre. 

Det betyder der skal andre navne på dokumentet. Elysee har stadig en uge til 

få dem underskrevet inden omskiftningen ske. 



I bestyrelse har vi gennemgået projektet, vi har planlagt at bygge. Er det 

stadig samme opgaver vi skal går ind i? Skulle vi ændre noget? Mener vi, 

efter den udvikling der har været i landet, at behovet stadig er det samme. Ja, 

det mener vi. Behov for rehabilitation er enorm. De mange børn og voksne 

der har oplevet volden, drab og mishandling har stor brug for hjælp. Behov for 

Information og adgang til undervisning er stadig det samme. Hjælp til bedre 

livsvilkår er der stadig brug for. Derfor mener vi, at det vi har planlagt, også er 

det rigtige at fortsætte med.  

Nåede vi så det vi havde håbet i 2015. Ved sidste generalforsamling til 

indledningen, gik Helle ud fra lignelsen, ”Jesus stiller stormen på søen” hvor 

Peter træder ud af båden på Jesus befaling og går på vandet hen mod Jesus. 

Helle sammenlignede vores start af foreningen med, at vi nu efter mange års 

søgang med en tilskyndelse til at arbejde for befolkningen i CAR, med 

foreningens start, var trådt ud af båden og ud på vandet. Kunne vandet så 

bære foreningen oppe i 2015? Ja, det føler vi bestemt. Vi har gennem året 

følt os båret. Når én dør lukkede, blev en ny åben. Når vi på rejsen i CAR 

hørte om uroligheder og overfald, følte vi os ikke utrygge. Midt i det alt 

sammen, følte vi os trygge og at vi var, hvor Gud ønskede os. Det betød ikke 

at vi var sikre på der ikke ville ske os noget, men at det var Gud der havde 

herredømmet. 

At foreningen er blevet båret oppe, er også på grund af den støtte i alle har 

ydet. Bestyrelse, medlemmer og alle der har givet en hjælpende hånd. Uden 

jer var det ikke muligt. Tak for forbøn og gaver.  

I 2015 blev der knyttet flere bånd mellem os og nogle flere folk i CAR. En 

lokal komité er i støbeskeen. Komiteen skal arbejde frivilligt sammen med 

centerets ledelse. Vores håb er at båndet mellem os og det Centralafrikanske 

folk må knyttes endnu tættere og at vi må være med til at hele deres sår. 

 

 


