
ÅRSRAPPORT  2014   

1302 Mechka, 1303 Dupnitsa  

og 1307 Lukovit 
 
 
Her følger en kort beretning om det forgangne år på børnehjemmene i 
Dupnitsa, Mechka og Lukovit i Bulgarien.  
 

Også i 2014 kan jeg berette godt og glædeligt nyt fra Verdens Børns 

projekter og fra børnene i Bulgarien. Det samme kan man desværre 

ikke sige om landets politik og økonomi, og uden produktion og nye 

arbejdspladser er der ikke gode fremtidsudsigter for de unge. Det var 

naivt at tro, at udviklingen ville ske nemt og hurtigt, så foreløbig satser 

vi på et give vores børn en god barndom, med skolegang og mulig-

heder for uddannelse.  

Alle 3 projekter har gode ledere og råd til ordentlig mad, har søgt og 

fået penge til fritidsbeskæftigelser og modtager desuden fortsat gaver 

og forsendelser med tøj og sko, computere, julegaver m.m.  

De glade børn ved mine årlige besøg er altid en dejlig oplevelse. Og 

alle er meget taknemmelige for deres sponsorer, al hjælp fra Danmark 

og mit bulgarsk, da ingen lærte fremmedsprog under kommunismen.  

 

SKOLE & KOSTSKOLE i MECHKA 
 
Ligger 130 km nordøst for Sofia og der er 55 sponsorerede børn . 

Op til 40 kan bo på kostskolen, ca. 80 romabørn bor hjemme og går  

på skolen, og 20 unge er under uddannelse i eller nær Pleven. 

 

Peter Konov er en dygtig og kreativ leder og har rigeligt at lave: Skolen 

er stor og gammel, og vi søger hvert år hjælp til renovationer eller 

fornyelser. Takket være donationer har vi i år kunnet renovere slidte 

gulve og købe et nyt køkkenkomfur, og Peter Konov er meget 

taknemlig for al hjælp fra Danmark. Skolens økonomi er ringe, men det 

er alligevel en god skole med mange tilbud og aktiviteter. Dem søger 

han projektstøtte til, og desuden hjælper Verdens Børn med skolemad, 

materialer og forsendelser fra DK. Det motiverer romafamilier til at 

sende deres børn i skole, og en obligatorisk forskoleklasse hjælper 

med at integrere dem og lære dem bulgarsk.  

Oprettelse af 9.+10. klasse er blevet forsinket igen, da en landsbyskole 

har lav prioritet i Bulgarien, men 9. og 10. klasse, med faglig 

uddannelse, vil være meget værdifuldt for omegnen og en økonomisk 

hjælp til skolen, som får bevilling efter elevtal. Uddannelsen vil 

desuden give romapiger fremtidsmuligheder, da de ikke får lov til at 

besøge fagskolen i byen Pleven og i stedet gerne bliver gift efter 

8.klasse! Men interessen for faglig og endog videregående uddannelse 

er meget stor, og vi hjælper nu 18 unge! For første gang fik en gruppe 

elever en ferieuge ved Sortehavet, som de aldrig havde set. Det var en 

stor oplevelse for dem. 

Der er is til alle  

madmor 

Glade skolepiger 

Mechka børn på strandferie ved Sortehavet 

 
Skolestart i Mechka 



BØRNEHJEM & TERAPICENTER i LUKOVIT 
 
Ligger 110 km nordøst for Sofia, og Verdens Børn sponsorer 21  

af de nuværende ca. 30 børn. 

 

Året 2014 bragte store forandringer: Som planlagt blev det store 

børnehjem lukket. Der er ikke mere så mange invalide børn, der 

efterlades på børnehjem, og de skal nu bo i mindre boligenheder,  

helst i nærheden af slægtninge. Derfor er nogle børn blevet flyttet.  

Andre er blevet adopteret, de fleste  til USA.  

Med EU-støtte blev der bygget 2 nye bolighuse til de handicappede 

børn i byen, og Verdens Børn støtter også 3 unge fra Lukovit under 

uddannelse i andre byer! Det sker efter aftale med lederen, Tsekova, 

og bliver administreret via Verdens Børn. 

Samtidig med de nye børnehuse blev der indrettet et stort terapi- og 

socialcenter i byen, til vores og andre handicappede børn i byen. 

Børnene skal så vidt muligt integreres og gå i byens skoler. 

Siden 2010 er der også en EU-sponsoreret ungdomsbolig i Lukovit. 

Den er til børn, som skal forlade hjemmet på grund af alder og er 

meget populær. Derfra kan de unge både færdes i byen og tage en 

uddannelse. 

 

BØRNEHJEM & BØRNECENTER I DUPNITSA 

 
Ligger 60 km syd for Sofia. Der bor 50 børn på hjemmet, andre 

kommer der om dagen, og Verdens Børn sponsorerer 41 børn. 

 

Vores dygtige leder Krassimira er altid forud med nye tiltag og socialt 

arbejde. Video-afhørings- rummet er i brug, der kan hjemmets børn, og 

andre børn, få behandlet sager uden at skulle i retten.  

Fritidscentret, med professionel frivillig arbejdskraft, er en stor succes. 

Børnene vinder priser ved såvel teater- og sportsbegivenheder i andre 

byer, og i værkstedet laves der meget forskelligt til både basarsalg og 

fest, så nye materialer kan købes: I 2014 blev det igen til forskellige 

redskaber til værkstedsarbejde og alle børnenes fritidsaktiviteter.  

Tak for sponsorgaven, som gav børnene mulighed for en sommer-

udflugt med kultur og fornøjelser. 

Efter en del besværligheder har vi nu både en drenge- og en pigebolig 

til unge, som skal forlade hjemmet når de fylder 18. Krassimira takker 

for donationerne, som gjorde renovering og indretning af pigeboligen 

muligt! Kommunen betaler driften, efter endelig godkendelse nu i 

januar 2015. 

 

TAK FOR STØTTEN I 2014 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle vore faddere og sponsorer for 

deres hjælp i det forgangne år. Jeres sponsorater og gaver er af stor 

betydning og giver muligheder, som er til gavn for børnene og gør en 

stor forskel i deres liv. 

 

Med venlig hilsen, Astrid Møller,  Projektansvarlig Bulgarien 

Nyt terapi/socialcenter og børnebolig bagved 

Nyt strik og julegaver fra Danmark 

Elev på fagskole i byen Troyan  

 
På sommerudflugt 


