
Kære venner af Hjerte for Afrika. 

Jeg har fået lov til at skrive dette nyhedsbrev, fordi vi har de 

allerbedste nyheder, og dem vil vi så gerne dele med alle jer! 

Vi har fået alle godkendelser i hus og alle 5 containere, i alt 65 

tons, er blevet hentet fra vores gårdsplads i denne uge. 

 

Det har været nogle seje uger, med meget snak 

på telefon og mange e-mails til Elysee, vores 

mand i hovedstaden. Han har rendt rundt fra det 

ene kontor til det andet, skrevet breve til ministre 

og klaget over, at behandlingen tog så lang tid og 

forklaret, hvor gerne vi vil have tingene af sted, 

så hjælpearbejdet kunne komme i gang. 

 

 

 

Vi har samtidig haft travlt med at pakke, 

indkøbe og tigge os til de ting, vi manglede, 

og vi har, - igen -, oplevet, hvor stor 

hjælpsomhed, der er. Det er vi bare så 

taknemlige over!  Vi tror, vi har dét med, vi 

skal bruge; det kan dog være lidt svært at 

huske, hvad vi startede med at pakke 

sammen for mere end 1 år siden. Vi håber, vi 

kan få én container mere af sted næste år 

med det, vi har glemt og med det, som vi ikke har fået plads til i denne 

omgang. 

Vores medarbejdere i Afrika har også fulgt 
vores anstrengelser, samtidig med de har 

fortsat byggeriet af muren omkring grunden i 
Bouar.  De er klar til at modtage os og 

containerne. 



Vi kender ikke den præcise dato for 

ankomst af containerne til Bouar, men 
vi ved, de vil ankomme til Douala i 

Cameroun den 18. okt. Der skal de 
gennem toldmyndighederne, som nok 

tager en 5-7 dage, for derefter at blive 
læsset på lastbiler og fragtes til Bouar i 

Den Centralafrikanske Republik. Det 

tager mindst 1 uge, måske længere.  

Vi er klar til at rejse derud, det bliver 

nok omkring begyndelsen af nov. 

Så hermed starter det! Det vi har arbejdet på, i lang tid. Vi kan slet ikke sige 

nok TAK til alle jer der, på den ene eller anden måde, har hjulpet med at 

komme så langt. Det har været så fantastisk at være med på denne lange 
rejse, selv om det somme tider har trukket lige hårdt nok i vores tålmodighed. 

Til alle jer, der har været her i Kirketerp, enten for at arbejde, aflevere ting og 
sager, givet et ekstra bidrag eller været forbi med en opmuntring og tid til en 

kop kaffe sammen med os: 

TAK ALLE SAMMEN! 

Vores lokale gruppe i CAR, som jo til dagligt følger arbejdet der, fortæller, at 

befolkningen ser frem til, at vi kommer tilbage og især til, at vi kommer i gang 

med projektet. 

En af de ting, som befolkningen meget hurtig vil opleve som en del af vores 

tilstedeværelse er, at der kommer rent vand. Vi har fået en aftale med et 
brøndborefirma, som har lovet at starte på boringen snarest muligt. Vi har en 

Grundfos pumpe og solceller med i containerne, ligesom der også er en ekstra 
vandtank. Det vil betyde rigtig meget for befolkningen, at der komme rent 

vand. 

Der er også kommet et forslag fra lokalgruppen om at hjælpe de familier, som 

har taget et eller flere forældreløse børn til sig. Det drejer sig mest om de 
børn, hvis forældre er blevet slået ihjel under de voldsomme uroligheder der 

har været i CAR siden 2013. De fleste har dårlig nok penge til at klare deres 
egen familie men har alligevel valgt at hjælpe disse børn. Vi vil gerne kunne 

hjælpe disse familier til at sende børnene i skole og give dem en sund kost. Vi 
håber, de kan komme på centeret sammen med andre børn, og vi derved kan 

få lov til at følge dem på nærmere hold.  

Det bliver ikke opgaver, vi kommer til at mangle, og dagene er ikke længere 

der end alle andre steder. Vi er taknemmelige over, at vi begge har det godt 



og har kræfter, men vi håber at flere vil tage udfordringen og oplevelsen op og 

melde sig som volontør hos os. Vi har brug for mange hænder!  

Det er en stor glæde, at vores første volontør har meldt sig og regner med at 

komme midt i nov. Det er Casper Bach. Han er gartner, tømrer og 
ejendomsfunktionær. Måske lidt overkvalificeret, men det tager vi med. Vi 

kender ham og hans talenter og glæder os meget over hans tilbud om at 
komme og hjælpe i 4 uger. Han har sparet sin ferie op, og fordi det er til et 

humanitært formål, fået lov til at tage 4 sammenhængende uger. 

Vi håber, der igen bliver mulighed for rejsebreve.  Jeg glæder mig til at 

fortælle jer om vores oplevelser og hvordan arbejder skrider frem. 

Mange kærlige hilsner 

Bent og Vera 

(med kufferterne næsten pakket) 

 

 

 

 NB: Er der nogen som har tid, i uge 38, til at 

hjælpe med at rydde op på de ting, som skal 

med næste gang vi sender containere afsted? 

Giv evt. besked til Vera på 30 32 32 18. 

Se evt. www.hjerteforafrika.dk – Vælg Afrika i 

øverste sorte linje, - herunder Om CAR. Glem 

ikke at rykke nedad. (eller direkte: 
https://hjerteforafrika.dk/paa-vej/) Her kan 

man tydelig se lokaliteterne Douala, Bour 

Bangui osv. , brug evt. + og – 
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