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Med denne sommerhilsen vil vi gerne orientere dig om: 

• Nu er alle tilladelser på plads i CAR 

• Vi er i gang med at støbe fundamenter i CAR  

• Gi´ en container til Hjerte for Afrika 

• Vi har brug for frivillige hænder der kan hjælpe til 

• Tak for din fortsatte støtte 

 

Nu er alle tilladelser på plads… 

Nu er alle tilladelser på plads, i forhold til regeringen i Den centralafrikanske Republik og endelig kan vi 

komme i gang med at bygge udvilkingscenteret. Dermed kan vi realisere vores vision om at gøre en forskel 

for børn, unge og voksne, i en del af verden, som trænger til vores hjælp på grund af krig, nød og 

uretfærdighed. 

 

Vi er allerede i gang med at støbe fundamenter… 

 

Faktisk er vi allerede i gang med at støbe fundamenter til det nye udviklingscenter. Arbejdet varetages af de 

lokale på stedet med en dygtig murer, Pierre, i spidsen for arbejdet og vi forventer således at støbe-

arbejdet er færdigt i begyndelsen af juli. Der er ligeledes oprettet en lokalkomite, som er kommet rigtig 

godt i gang. De går meget akivt ind i projektet om, hvordan det nye udviklingscenter kan komme 

lokalbefolkningen bedst mulig til gavn. 



Gi’ en container til Hjerte for Afrika… 

Det fører os til næste skridt i processen som er 

indkøb og forsendelse af byggematerialer fra DK til 

Den Centralafrikanske Republik. Vi har brug for, i 

første omgang, 4 stk. containere og de to første er 

allerede ankommet til Kirketerp. De skal pakkes og 

fragte byggematerialer ud til stedet, samt dernæst 

indbygges i udviklingscentret. Senere skal der fragtes 

yderligere 4-6 containere afsted med inventar.  

Vil du gi’ en container eller tilskud til en container? 

Vi kan købe brugte containere til omkring 8-10.000 

kr. pr. stk. i anskaffelse, men når fragten skal regnes med ”door to door” kommer vi desværre op på et 

beløb på 70-80.000 kr. pr. container. Vi er i gang med at undersøge alternativer, søge fonde m.m. Men 

umiddelbart ser det ud som et meget stort beløb vi skal forsøge at skaffe og vi har derfor brug for at spørge 

jer, meget konkret, om I vil hjælpe os med at realisere det? Ring evt. til sekretariatet og aftal nærmere på 

tlf. 30323218 el. 98387330. 

 

Vi har brug for frivillige hænder der kan hjælpe til… 

Vi er ved at lægge sidste hånd på stålarbejdet til 

tagkonstruktionen i det nye udviklingscenter. Vi kan 

dog stadig godt bruge frivillige hænder der hjælper til 

med at bære og løfte på plads samt male. Ligeledes 

regner vi jo med at turen snart kommer til, at skulle 

pakke containere. Så hold dig endelig ikke tilbage med 

at tilmelde dig. Ud over hyggeligt arbejdsfællesskab 

sørges der for fuld forplejning med god mad og drikke 

undervejs fra Veras fantastiske køkken.  

Tilmeld dig hos Vera og aftal nærmere på tlf. 30323218 

el. 98387330. 

 

Tak for din støtte fortsat… 

Til sidst skal der lyde en stor tak for fortsat støtte og opbakning til foreningens arbejde. Uden jer er det ikke 

muligt! Hjerte for Afrika har en vigtig opgave at udføre i Den Centralafrikanske Republik og glæder os meget 

over hvor langt vi er nået indtil videre. Så tak for din fortsatte støtte. Vi har lige nu brug for en ekstra og 

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

 

Bedste sommerhilsner fra bestyrelsen for Hjerte for Afrika 


