
Nyhedsbrev for Hjerte for Afrika   

           15. januar 2019 

Her kan du læse om: 

• Tak for et fantastisk 2018. 

• Støt os i et nyt 2019 med mange udfordringer. 

• Er du vores nye voluntør fra omkring maj eller sommeren?  

• Gavebreve eller andre indbetalinger. 

• Kontingent for 2019 er fortsat 50 kr.- 

• Til kalenderen – 13. april, generalforsamling 2019. 

• Følg rejsebrevene på vores hjemmeside. 

Tak for et fantastisk 2018. 

Mens disse linier skrives er Vera og Bent nu rejst tilbage til Bouar i 

den Centralafrikanske Republik, efter en kort juleferie herhjemme i 

DK. De er rejst ud i begyndelsen af uge 2 sammen med vores tømrer 

og voluntør Casper Bach Jensen. Han skal hjælpe dem med byggeriet gennem den næste måneds tid.  

2018 har været et rigtig spændende år for Hjerte for Afrika, men samtidigt også et udfordrende år.  

Opsummeret: I 2018 er det lykkedes for os at få containerne sendt afsted fra DK indeholdende 

byggematerialer, værktøj, maskiner, solceller, generator, legetøj, husholdningsmaskiner, boligtilbehør og 

meget mere. Forud for dette, har der været et kæmpe logistik arbejde med at måle, pakke og veje, for alt 

som skulle sendes afsted skulle kunne dokumenteres overfor de afrikanske toldere.  

Forud for dette igen, har der været økonomien som skulle på plads. Takket være indbetalinger af såvel små 

som store gaver og lån fra jer medlemmer, samt tilskud af offentlige midler, er det lykkedes for os at få 

økonomien til at hænge sammen. Så når vi ser tilbage på 2018 fyldes vi af glæde og taknemlighed over, at 

alt dette har kunnet lade sig gøre. En stor TAK skal lyde til alle jer som har været med til at gøre det muligt! 

Støt os i et nyt 2019 med mange udfordringer. 

Status her i begyndelsen af det nye år er; at alle 5 containere nu langt om længe er kommet frem til 

destinationsstedet i Bouar. Men lad os bare sige – det har været en lang og sej kamp at nå dertil. Med 

forsinkelser på transporten af containere på op til halvanden måned, samt uforudsete ekstra udgifter har 



vores tålmodighed og ikke mindst Vera og Bents gentagne gange været sat på prøve. Men nu er det så 

endelig lykkedes. De 5 containere er kommet frem og vi kan komme videre med byggeriet. 

Vi har taget hul på et nyt år med masser af nye og endnu ubrugte muligheder og mange udfordringer. Vi 

glæder os rigtig meget over en lokalbefolkning i Bouar som bare har taget projektet til sig. Ikke mindst også 

en ivrig lokalkomite og dygtige afrikanske medarbejdere, der fra dag 1 har taget ejerskab på projektet og nu 

er med til at realisere det. Samtidigt kan vi dog også se, at vi får brug for rigtig meget hjælp i 2019 – såvel 

praktisk som økonomisk.  

Vores dygtige afrikanske medarbejdere hjælper til med at tømme de 5 containere, med 

byggematerialer, der nu langt om længe er kommet frem til Bouar, i Den centralafrikanske Republik. 



Er du vores nye voluntør fra omkring 

maj eller sommeren? 

Som nævnt indledningsvis er Casper Bach Jensen 

rejst med ud for at bygge på udviklingscentret i en 

måneds tid. Fra februar rejser Tobias Hygum 

afsted og skal hjælpe os cirka et par måneder 

frem. Når Tobias rejser hjem igen har vi brug for 

en ny praktisk person med håndværkererfaring 

der kan hjælpe til med byggeriet i minimum en 

måneds tid eller gerne længere. Er det dig? Så 

skriv til Helle på hclangdahl@gmail.com eller ring 

på 2223 3644 for nærmere detaljer.  

Gavebreve eller andre indbetalinger. 

I 2019 har HFA et budget på omkring 525.000 kr.- 

svarende til en månedlig udgift på 44.000 kr.-  

Når det offentlige tilskud fra CISU trækkes fra, er der stadig rigtig mange penge som skal samles ind. Derfor 

fortsætter vi også med at søge fonde og spejder efter muligheder så det kan lykkes for os at realisere. Tak 

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

endnu flere af jer vil overveje? Store som små beløb er meget 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 er på vores hjemmeside. 

Kontingentet for 2019 er fortsat 50 kr. - 

Vi minder også om, at det er tid for indbetaling af kontingent for 2019. Kontingentet er igen i år på 50 kr. 

som kan indbetales på samme konto-nummer, som i ovenstående eller på mobilepay 5238 9522. 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 – 13. april, generalforsamling 2019. 

Vera og Bent kommer til Danmark igen sidst i marts. Derfor afholder vi foreningens generalforsamling 

lørdag den 13. april om eftermiddagen. 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 foreningens arbejde. Ikke mindst Vera og Bent, som vil have helt friske nyheder og billeder med 

fra byggeriet i Afrika. Det bliver en spændende dag! 

Følg rejsebrevene på vores hjemmeside. 

Følg os på http://www.hjerteforafrika.dk/  Hvor du jævnligt kan læse friske nyheder fra Den 

Centralafrikanske Republik. Lige nu er der 15 rejsebreve slået op fra oktober til nu. Vera og Bent er rigtig 

gode til at beskrive oplevelserne, ”så det næsten er som er man der selv.” Læs dem og skriv også gerne en 

hilsen til Vera og Bent. Det varmer med en hilsen, når man er langt hjemmefra. 

Til sidst en STOR TAK for al den støtte vi har modtaget og fortsat håber på at modtage. Uden jer intet Hjerte 

for Afrika og uden Hjerte for Afrika intet udviklingscenter på vej i Den Centralafrikanske Republik. Hjælp os 

med at hjælpe fortsat. Sammen gør vi en forskel! 

På vegne af bestyrelsen for HfA - Preben 

Casper m.fl. bygger en ovn… 
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