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           Juli 2019 

Her kan du læse om: 

• Sommerferien er over os 

• Status fra Den Centralafrikanske Republik 

• Vi mangler 100.000 kr.- til container – kan du bidrage? 

• Kontingent for 2019 er fortsat 50 kr.- 

• Følg ”os” på vores hjemmeside og på facebook 

 

Sommerferien er over os. 

Mens disse linier skrives er det sommerferietid i Danmark.  

Mange af os holder sommeferie og nyder samværet med familie og 

venner i ind -og udland. Tid til at slappe af og være sammen. Tid til at 

restituere og lade op, inden et måske travlt nyt halvår. 

I Hjerte for Afrika glæder vi os over, at Vera og Bent fornyligt er vendt tilbage til Danmark til en tiltrængt 

sommerpause fra byggeaktiviteterne i Den Centralafrikanske Republik. Sammen med dem er Thorkild Houe 

Andersen og Torben Andersen (begge fra bestyrelsen) ligeledes vendt hjem, efter deres 5 ugers ophold, 

hvor de har hjulpet til med byggeriet. Velkommen hjem til jer alle! 

Så langt er vi med udviklingscentret i Bouar, i Den Centralafrikanske Republik (billedet er fra omkring 1. juli 

så der er sket rigtig meget siden da)  



Status fra Den Central Afrikanske Republik. 

Byggeri og uddannelse: Måske følger du rejsebrevene på vores hjemmeside? Måske ikke? Men ellers kan vi 

fortælle om et særdeles aktivt første halvår. Byggeriet af udviklingscentret skrider planmæssigt fremad. Der 

mures, saves, skrues, hamres og svejses på livet løs, af såvel vores afrikanske som vores danske 

medarbejdere.  

 

Der foregår meget byggeaktivitet såvel udendørs som indedørs. De afrikanske medarbejdere har blandt 

andet lært at håndtere og montere gipsplader på stålskellet. En for dem ukendt byggemetode med brug af 

ukendte byggematerialer, men en rigtig vigtig oplæring og uddannelse. Et af projektets formål også; at 

dygtiggøre og oplære lokalbefolkningen i almindeligt montagearbejde og håndværk. 

 



 

Der er stor byggeaktivitet indendørs.. 

 

 

Samarbejde.. 



Rent drikkevand: Et af første halvårs højdepunkter har været, at få vandtårnet med de 4 tanke op at stå og 

støbt fast til fundamentet. Der er rigeligt med vand fra brønden, som blev boret sidste år. Ca. 100-150 

personer fra landsbyen og mere end 100 hustande kan NU hente rent og friskt drikkevand 2 gange om 

dagen. TÆNK LIGE ENGANG – rent drikkevand. Det som for os, i vores del af verden, er den største selvfølge 

er nu blevet en ”hverdagsmulighed” for lokalbefolkningen i området. FANTASTISK! Det i sig selv er en 

kæmpe milepæl. Det er første skridt på vejen til bedre sundhed! 

 

Vandtårnet – tæt på.. 

 

Vandtårnets placering – lidt på afstand og i forhold til udviklingscentret.. 



Forældreløses børn samling: Et andet højdepunkt er samlingen af forældreløse børn, som den afrikanske 

lokalkomite har valgt at ville hjælpe. Det er fantastisk med en lokal komite, som bare tager aktivt del i at 

ville bruge de muligheder udviklingscentret giver, indenfor de rammer, der allerede er bygget. Således er 

samlingen af 23 forældreløse børn, i alderen fra 2-12 år, allerede i gang. Formålet er at give dem et sted og 

et tiltrængt frirum til at være børn med leg, hygge, samvær og nærvær midt i en ellers hård tilværelse. 

 

Ja, det giver kolossal god mening at være med i Hjerte for Afrikas arbejde med at bygge et udviklingscenter 

i den Centralafrikanske Republik. Og ja, der sker for tiden store fremskridt, som du kan læse. Men vi vil 

gerne meget mere og håber derfor du fortsat vil hjælpe og støtte os? 

 

Vi mangler 100.000 kr. til forsendelse af container – kan du bidrage? 

I 2019 har Hjerte for Afrika et samlet budget på omkring 525.000 kr.- alt incl.  

Som nævnt ved generalforsamlingen 2019, vil vi meget gerne sende endnu en container afsted 

indeholdende resterende stål til hegn, snedkermaskiner samt en lille traktor med harve og plov. Skal det 

realiseres i indeværende år, skal der bruges anslået 100.000 kr. af ovenstående budget til indkøb og 

forsendelse.  

Med en traktor og plov vil vi kunne opdyrke det jordstykke som tilhører HfA. Her kan dyrkes afgrøder som, 

kan bruges i undervisning til sundere ernæring og som kan være til glæde og gavn for lokalbefolkningen. Og 

ikke at forglemme; oplære og uddanne afrikanske medarbejdere i at bruge maskinerne. Tænk lige over, 

hvor stor betydning det allerede har haft for lokalbefolkningen med ny brønd og rent drikkevand! 

Vil du være med til fortsat at øge fremskridtene i Den Centralafrikanske Republik? Det håber vi du vil, så de 

fremadrettet også kan begynde at dyrke jorden mere effektivt.  

Du kan indbetale på konto 9218 2071737112 eller bruge mobilepay via telefonen på 5238 9522. Overvejer 

du at tegne et gavebrev og dermed muligheden for at få skattereduktion, kan du finde formularen på vores 

hjemmeside her https://hfagaver.dk/ 

 

https://hfagaver.dk/


Kontingent for 2019 er fortsat 50 kr.- 

Vi gør opmærksom på at kontingentet for 2019 igen er 50 kr. Hermed en lille påmindelse til jer, der endnu 

ikke har betalt for 2019. Kontingentet kan indbetales på konto 9218 2071737112 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, at vi kan opfylde. Og det er rigtig vigtigt, 

at vi når i mål med dette hvert år. Så på forhånd tak for din indbetaling! 

 

Følg ”os” på vores hjemmeside og på facebook 

Følg os på http://www.hjerteforafrika.dk/ og du finder os også på Facebook, hvor du kan læse friske 

nyheder fra Den Centralafrikanske Republik. Fik du ikke lige læst rejsenyt nr. 4 og nr. 5 som begge er fra juni 

måned 2019 er det stadig muligt. 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. Lige nu er de som sagt 

hjemme på sommerferie, men rejser jo afsted igen. 

Til sidst en STOR TAK for fortsat støtte. Uden jer intet Hjerte for Afrika og uden Hjerte for Afrika intet 

udviklingscenter, som snart står færdigt i Den Centralafrikanske Republik. Hjælp os med at hjælpe og 

fortsat sprede håb. Sammen gør vi en forskel! 

Fortsat go’ sommer… 

På vegne af bestyrelsen for HfA – Preben 

 

 

Fra Hjerte for Afrikas generalforsamling i april 2019 i Kirketerp 

http://www.hjerteforafrika.dk/

