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Fantastisk… ja, vel nærmest et Guds mirakel! Det er store ord vi bruger, 

og det er der en helt bestemt grund til. For inden længe regner vi med 

at kunne sende containere afsted mod Den Centralafrikanske Republik. 

Måske husker du sidste nyhedsbrev, fra først i januar hvor vi skrev, at vi 

manglede penge – rigtig mange penge! 

Inden for bare den sidste måned er vi blevet bevilliget et stort 

støttebeløb af offentlige midler fra CISU. Vi har modtaget et par store 

private indbetalinger, modtaget to større private lån - på meget 

favorable vilkår, samt modtaget rigtig mange private indbetalinger. Heraf er flere med tilsagn om 

indbetaling af månedlige beløb.  

Det betyder, at vi nu er i stand til at kunne sende containere med byggematerialer afsted. Vi kan gå i gang 

med næste etape; At få bygget et hus ovenpå de fundamenter, der står og venter på os i Den Central-

afrikanske Republik. Det glæder vi os rigtig meget over og er enormt taknemlige for. Ikke mindst 

lokalbefolkningen, som kommer til at opleve, at det vi så længe har snakket om og arbejdet på, det sker lige 

om lidt.  

En stolt murer foran vel udført arbejde! 



Vi er ikke helt i mål, med hensyn til økonomien, men er dog så langt, at vi tør tro på det vil lykkes for os. 

Derfor har vi frimodighed til at gå videre og gå i gang med at sende containere afsted… 

En kæmpe tak til alle jer der støtter os.   

Tak også, om der er endnu flere af jer, der vil overveje at støtte os med et beløb? Gerne som et fast 

månedligt eller årligt beløb, så vi kan komme helt i mål med økonomien. 

50, 75 eller 100 kr. pr. måned (eller andet beløb – helt efter dit eget valg) kan blive til mange penge, hvis 

der er nok af os der vælger at indbetale et fast månedligt eller årligt beløb. Tak om du vil overveje det? 

Gaver kan som altid og på letteste vis indbetales på mobilepay 52389522 eller på konto 9218 2071737112.  

Husk navn og medlemsnummer når du indbetaler. 

 

Arbejdsdage – nu hver fredag og lørdag 

Der er rigtig meget praktisk arbejde forbundet med 

containerforsendelserne. Måske du har tid til at hjælpe 

med at gå til hånde, mens containerne pakkes? Det er en 

kæmpe hjælp, hvis nogen vil hjælpe med at bære 

materialer frem til containerne, mens Vera og Bent 

pakker dem.  

Eller måske du kan bage en kage, bage boller eller lave et 

måltid mad, som er let at tage op af fryseren? Der er 

rigtig mange maver som skal mættes, når der skal 

serveres morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe til 

arbejdsdagene. Det vil derfor være en kæmpe hjælp for 

Vera, hvis hun ikke altid skal sørge for maden. Tak til jer 

der allerede har hjulpet og tak om der er andre der også 

vil overveje at hjælpe! 

 

Har du husket at tilmelde dig til generalforsamlingen? 

Foreningens generalforsamling er 17. marts og der er allerede udsendt dagsorden. Kom og vær med til en 

spændende dag, med beretninger fra året der gik samt planer for det kommende år. Vi løfter bl.a. sløret 

for, hvornår Vera og Bent rejser afsted mod Den Centralafrikanske Republik. Tilmelding er 10. marts til 

generalforsamling og til spisning. Kom og vær med – vi glæder os til at se dig! 

 

Tak 

Tilsidst og endnu engang - et stort og dybfølt tak for al den støtte vi har modtaget og fortsat modtager. 

Også TAK for fortsat mange gode ord og opmuntringer undervejs. Uden jer intet Hjerte for Afrika og uden 

Hjerte for Afrika intet udviklingscenter på vej i Den Centralafrikansk Republik. Nu er det lige før det sker! 

Hjælp os med at hjælpe. Sammen gør vi en forskel! 

Mange gode hilsner fra  

Bestyrelsen for Hjerte for Afrika 


