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”Nytårsfortsættet – vi vil så gerne afsted!” 

Januar måned er tidspunktet for ”nytårsfortsætter.” Efter en god og 

dejlig julehøjtid, er det for mange af os tid til at tabe sig et par kiloer, 

arbejde mindre, dyrke mere motion og være mere sammen med 

familien. Eller der kan være mange andre ting, som man kan have 

ønske om, skal være anderledes i begyndelsen af det nye år. 

I Hjerte for Afrika er vores ”nytårsfortsæt,” at vi rigtig gerne vil sende 

Vera og Bent afsted til Den Centralafrikanske Republik. Det har vi 

arbejdet på gennem flere år og særligt gennem det sidste års tid. 

”Vi er nu mere klar end nogensinde før til at sende Vera og Bent 

afsted til Afrika! ” 

Herhjemme i DK er de første containere blevet købt, hvoraf én er ved at blive indrettet som midlertidig 

bolig for Vera og Bent. Stålspærene er bearbejdede, svejset og malet, tagpladerne er ankommet og 

mangler nu bare at blive pakket sammen med de mange øvrige byggematerialer, der skal købes.  

Ude i Den Centralafrikanske Republik er der støbt fundamenter til det nye udviklingscenter og de fritlagte 

mure vidner nu bare om, at de mangler næste etape; at få bygget et hus ovenpå. Men selvom resten af 

byggeriet pt. afventer vores ankomst, er der liv og glade dage på grunden. Den lokale styregruppe er meget 

engageret og tager godt hånd om stedet og håndværkerne. Og børn, der spiller fodbold, er med deres 

glæde og begejstring eksempler på, at der er store forventninger til fremtiden! 

For at vi kan komme videre med byggeriet, skal der ankomme byggematerialer fra Danmark. Først via 

shipping fra Århus til Douala i Cameroun og dernæst omkring 1200 km’s kørsel fra havnen til destinationen i 

Bouar i Den Centralafrikanske Republik.  

”Det eneste som holder os tilbage er, at vi mangler penge.” 

Vi mangler 300.000 kr. som sammenlagt med de 300.000 kr.- vi har på bankbogen er lige akkurat nok til at 

vi kan finansere projektet lige nu. Men så bruger vi også alt, hvad vi har!  



Gavebreve eller andre indbetalinger 

Derfor fortsætter vi i det nye år med at søge fonde og spejder efter alle de muligheder der er, for at det kan 

lykkes for os. Derfor udsendte vi også før jul et brev til alle jer medlemmer, i håb om at i vil overveje, at 

tegne et gavebrev eller binde jer for månedlige beløb. Så vi kan få skabt et godt og solidt fundament, også 

for vores økonomi! For næst efter engangs investeringen kommer efterfølgende driften af centret. Vi har 

brug for stabilitet i økonomien ved gentagne indbetalinger for, at det kan lykkes. Vil du være med? 

Tak til jer, der allerede har benyttet jer af muligheden for at tegne gavebrev eller månedlige tilsagn. Tak om 

endnu flere af jer vil overveje? Store som små beløb er mere end velkomne. Vil du hellere indbetale et 

engangsbeløb, er vi også meget taknemlige. Alle indbetalinger kan foretages på konto 9218 2071737112 og 

gavebreve kan tegnes ved at anvende formularen, som kan ses af julebrevet eller på vores hjemmeside. 

 

Kontingentet for 2018 er 50 kr. - 

Vi minder også om, at det er tid for indbetaling af kontingent for 2018. 

Kontingentet er igen i år på 50 kr. som kan indbetales på samme konto- 

nummer, som før angivet eller på mobilepay 52389522. Sender du 250 

kr.- hjælper du os fortsat med at opfylde betingelserne hos Skat til at 

forblive en fradragsberettiget organisation. Det skal vi dokumentere 

hvert år. På forhånd tak for din indbetaling! 

 

Til kalenderen – 17. marts, generalforsamling 

Foreningens generalforsamling bliver den 17. marts 2018. Der udsendes særskilt indkaldelse med nærmere 

oplysninger omkring tidspunkter. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen til en spændende dag, hvor vi 

glæder os til at fortælle om sidste nyt omkring foreningens arbejde.  

 

Følg os på facebook og hjemmeside 

Du finder os på Facebook, hvor vi opdaterer med 

nyheder mv. Søg Hjerte for Afrika. Giv os et ”like,” 

kommentér gerne og vær med til at dele siden, så 

budskabet bliver spredt. Følg os også på vores 

hjemmeside http://www.hjerteforafrika.dk/ 

Tak 

Tilsidst et stort og dybfølt tak for al den støtte vi 

har modtaget og fortsat modtager. Også TAK for 

mange gode ord og opmuntringer undervejs. Uden 

jer intet HFA og uden HFA intet udviklingscenter på 

vej i Den Centralafrikansk Republik. Hjælp os at 

hjælpe. Sammen gør vi en forskel! 

På vegne af bestyrelsen 

 
Preben Nørlund, formand Vera og Bent Skindhøj, HFA’s stiftere 

Børn der spiller bold, på tørt græs, på grunden i Den 

Centralafrikanske Republik… 

Der såes frø og tænkes på fremtiden… 


