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Kære fadder.
Her følger en kort beretning om det forgangne år på børnehjemmene i Dupnitsa, Mecha og Lukovit i Bulgarien.

Verdens Børns 3 projekter i Bulgarien har igen vist
fremgang i 2012. Børnene har en tryg hverdag med
muligheder for udvikling og uddannelse, og lederne er
meget taknemmelige for den hjælp og støtte de får og er
meget afhængige af: Vores donationer, sponsorater og
hjælpeforsendelser. De klarer de mange udfordringer og
tillægjobs takket være en stor arbejdsindsats.
Myndighedernes henvisning af udsatte børn med sociale
problemer er en stor opgave, men til gengæld er den
obligatoriske skolegang et fremskridt, og især mulig-
heden for en faglig gymnasieuddannelse. Den er blevet
en stor succes på alle vores projekter og fungerer fint. Vi
støtter nu 22 unge via uddannelsesfonden og sponsor-
gaver - og jeg elsker denne opgave!

Jeg glæder mig allerede til mit næste projektbesøg, til at
høre om fremgang og nye initiativer trods krisetider, og
især til mødet med børnene! Dem har jeg fulgt i årevis,
og det er dejligt at se, at de trives, selvom de ofte
kommer fra kummerlige familieforhold.

Tre små piger spiser is

BØRNEHJEM & BØRNECENTER I DUPNITSA

Hjemmet i Dupnitsa, 60 km syd for Sofia, er fuldt besat
og fungerer fint  med sine 3 boligenheder og de mange
aktiviteter i vores Børnecenter i byen. De varetages af
frivillige, og børnene elsker dette fristed, hvor de bl.a.
tegner, syr, arbejder med computer og laver musik-
teater. Årets forestilling blev en stor succes med 1.
præmie og gæstespil, endog i udlandet! For børn med
problemer er disse aktiviteter særligt værdifulde.
Takket være den efteruddannelse hun fik af Verdens
Børn, er vores leder Krassimira blevet koordinator for
kommunens forældrekontakt og socialarbejde og har
nu fået ansat en socialrådgiver og en psykolog.
Da alle børn går i skole, kan de nu være i gang med en
faglig gymnasieuddannelse, inden de fylder 18 år og skal

forlade børnehjemmet. Derefter hjælper vi dem til at
færdiggøre skolegangen. I 2012 fik 9 unge 120 kr. i
månedlig uddannelsesstøtte af Verdens Børn.

Leg på vippen under den årlige ferie i Rila bjergene

Krassimira har i år vundet et EU-Projekt til en bolig for
18-20 årige. En lejlighed lige overfor Børnehjemmet
sættes nu i stand, og derefter overtager bystyret driften.
Da vi også har en anden lille ungdomsbolig, slipper vi
fremover for lejeudgifter. Det er en rigtig god nyhed!

Julefesten blev en stor dag, også fordi forsendelsen fra
Danmark med dynejakker, vintertøj og støvler var an-
kommet. Især de årlige julegaver fra Thomasskolen samt
de nye, farveglade strikkevarer fra Hytebjerg kirkes
tirsdagsklub vækker glæde til julefesten!

Julemanden kom på besøg under den årlige julefest i Dupnitsa

Jeg håber, at 2013 igen bringer fremgang, og håber at
kunne hjælpe med uddannelse, materialer til skole og
fritidsaktiviteter, og at der igen kan spares op til en
sommerlejr. Disse 5 feriedage i bjerghytten og julen er
årets højdepunkter for børnene.
Måske er der også håb om nogle nye sponsorater og
mere fremgang i Bulgarien og i verden?
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SKOLE & KOSTSKOLE I MECHKA
På hjemmet i Mechka, 130 km nordøst for Sofia, er
lederen Peter Konov meget glad for Verdens Børns
hjælp og sponsorstøtte, samt for forsendelserne fra
Danmark. Udover sko og tøj gør computerne lykke, og i
denne vinterforsendelse især en alsidig printer og gaver
til skolens festlige juleafslutning.

Julefesten i Mechka

Vi har nu 52 sponsorerede børn i Mechka, men der er
over 100 børn, og vi håber på flere sponsorater i 2013,
og måske fondshjælp til renovering af sportspladsen?
Mechka er en fattig landsby med mange romaer, og
skolen får for lidt kommunal støtte. Men Peter Konov
gør en stor indsats og søger penge til projekter. I år
fik han godkendt en forskoleklasse til børn på 5 år.
Udover forberedelse til skolestart lærer romabørnene
bl.a. bulgarsk og bordskik.

Kreativitet med papir og saks blandt eleverne i Mechka

Skolen venter stadig på godkendelse af 9.og 10. klasse.
Det vil give lokale børn mulighed for mere skolegang,
flere skoleelever og derved en bedre driftsøkonomi. At
skolen takket være sponsorpengne kan tilbyde et varmt
måltid er meget udslagsgivende for især fattige romaer.
Via et andet projekt kan unge få aftenundervisning for at
indhente manglende skolegang - og måske få et job.

En årelang indsats har ført til, at der nu er 11 unge, som
gennemfører en faglig gymnasieuddannelse med støtte
fra Verdens Børn. Endnu skal det foregå i Pleven, og det
gør det for dyrt for mange, trods hjælp til bøger og trans-
port. Kristian, hvis far var vietnameser, vil studere
kinesisk! Alle disse opgaver bliver omhyggeligt forvaltet
af Peter Konov, så han har nok at se til!

BØRNEHJEM & SKOLE I LUKOVIT
2012 har været et roligt år på hjemmet i Lukovit. Der
bliver ikke mere afleveret så mange handicappede børn
som før i tiden, og de anbringes nu oftest i familiernes
kommune. Så bygningen i Lukovit er blevet for stor, og
fremtiden vil bringe store forandringer. Det er planen, at
handicappede børn fremover skal bo i boligenheder og
helst gå i kommunal skole. Så enten skal der bygges
familiehuse på hjemmets grund eller andetsteds i byen.
Da børnene lider af fysiske handicaps, skal der også
arrangeres træning og lægehjælp via hospitalet.
Det bliver sikkert en stor og vanskelig opgave, men
børnene vil givetvis blive glade for en integration i
bylivet. Jeg forventer at høre nyt ved besøget i april.

Julemanden nåede også til børnene på børnehjemmet i Lukovit

Handicappede børn får enten mulighed for en egnet,
statslig læreplads eller kommer på vokseninstitution.
Så udgår de af Verdens Børns sponsorordning og giver
plads til nye sponsorbørn.
Men nogle enkelte ønsker at nå videre. I år er Stefka
gået i gang med en computer-uddannelse i Lovetsh.
Hun er kørestolsbruger og glad for støtten via en
sponsorgave. Og Ani i Sofia afslutter sit magistratur
og arbejder, trods et svært handicap. Dygtige piger!

Den årlige ferieudflugt i Lukovit

Alle børnene har i løbet af sommeren været på en
afvekslende 2-dages udflugt og har nyt turen.

TAK FOR STØTTEN I 2012
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle vore faddere og
sponsorer for støtte, sponsorpenge og gaverne i det
forgangne år. Alt er af stor betydning, og midler til
skolematerialer  og aktiviteterne er til gavn og glæde for
børnene og gør en stor forskel i deres liv.

Med venlig hilsen, Astrid Møller, projektleder Bulgarien


