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…så det nu vi har brug for din praktiske hjælp! 
 

Kære venner af foreningen  

Så det nu vi har brug for din praktiske hjælp og vi håber rigtig meget, at 

nogen af jer har mulighed for at give en hånd med? 

Mens Vera og Bent stadig er i Den Centralafrikanske Republik, for at 

forberede byggeriet, er vi herhjemme i gang med at skaffe hjælp, så vi 

kan få containerne afsted i juli måned 

Følgende er således en oversigt over hvad vi har brug for hjælp til! 

I uge 24 har brug for hjælp til: 

• Der skal hentes vandtanke hos Belki i Fårup. Tankene skal afhentes den 14. og 15. juni. Det er ca. 3 

ture frem og tilbage. Der er 1 tank i Kirketerp der skal med til Fårup.  

• Der skal hentes varer hos Gjern Tømmerhandel, som skal fragtes til Kirketerp 

I uge 25 har vi brug for hjælp til: 

• Vi skal have 2 af de 4 containere læsset færdigt i begyndelsen af uge 25, da vi har bestilt 2 

yderligere containere. De kan ikke alle stå i gården. Vi skal bruge 2-3 pers. pr. dag 

• Vi har vinduer der skal spray males i svejsesamlingerne. Der skal bruges 2 personer hertil i 2 dage.  

• Til beboelsescontaineren har vi brug for en snedker/handyman til at lave dør/vindues parti m.m. 

Det går der nok et par dage med 

• Vi skal have hentet ca. 100 bøger som vores Vera og Bents franske veninde har samlet sammen til 

dem. Er der nogen der kunne tage denne tur i løbet af uge 25 eller 26? HfA betaler selvfølgelig 

brændstof? Spørg Vera i uge 24 for nærmere detaljer omkring sted! 

I uge 26/27 har vi brug for hjælp til: 

• Færdigpakning af de sidste 4 containere. Vi skal gerne bruge 2-3 personer pr. dag og gerne nogle 

der kan overnatte. Det er muligt at lave sovesal i gildesalen! 

Generelt har vi brug for: 

• Hjælp til mad til alle dem som kommer forbi! 

 

TAK om du vil overveje om du kan hjælpe på den ene eller anden måde? En enkelt dag eller to eller måske 

har du kun nogle få timer? Alt sammen er meget velkomment og vil vi være meget taknemlige for! Skriv 

eller ring til Vera som er tilbage i DK igen i begyndelsen af uge 24. Vera træffes på 30323218 

Hjælp os at hjælpe. Sammen gør vi en forskel, for en lokalbefolkning i Den Centralafrikanske Republik som 

virkelig trænger til vores hjælp! 

 

Mange gode sommerhilsner fra 

Bestyrelsen for Hjerte for Afrika 


