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Kære fadder.

Her følger en kort beretning om det forgangne år på

børnehjemmene i Dupnitsa, Mecha og Lukovit i
Bulgarien.

I Bulgarien har året 2011 betydet nye arbejdsområder og
sociale tiltag som har givet lederne travlhed udover
deres lederjob. Det er positivt og tidskrævende at skulle
deltage i kurser og, møder, at søge og realisere projekter
udover samarbejdet med Verdens Børn og de unge som
får uddannelsesstøtte eller udsluses i samfundet.
Bevillingerne blev igen beskåret, mens priserne stiger:
Derfor bliver sponsorpengene og støtten fra Verdens
Børn, samt mine forsendelser med tøj, sko, skoletasker,
computere og meget andet taget imod med stor taknem-
melighed.

Nogle af børnene fra Lukovit børnehjemmet på udflugt

Jeg glæder mig til at besøge projekterne igen i år, at høre
om de nye aktiviteter og se børnene - nye, gamle og dem
under uddannelse.

BØRNEHJEM & BØRNECENTER I DUPNITSA

Hjemmet i Dupnitsa, 60 km syd for Sofia, er fuldt besat
med 50 børn. De bor i boligenheder efter aldersgrupper.
Verdens Børn betalte vor leder Krassimira’s kurser i
sociale kompetencer, og det er hun meget taknemlig for:

Glade børn med vintertøj fra Danmark

Især nye børn har ofte brug for social rådgivning og psy-
kologisk hjælp for at fungere på hjemmet, i skolen og i
børnecentret. Også store børn med problemer og unge
som skal forlade hjemmet, har gavn af råd og vejledning.

Vi spiller teater

De forskellige aktiviteter på børnecentret er meget popu-
lære: computer, sport, engelsk, madlavning, forskellige
værkstedssysler, samt teater/musical. Her til Jul var der
forestillinger i byen, samt salg af børnenes egne produk-
ter, for at samle penge som kan bruges til nye materialer
- vintertøj fik de jo fra Danmark!
De fleste unge søger nu en faglig uddannelse, da de kan
se, at det giver deres ældre søskende og venner bedre
muligheder. Socialkontoret og børnehjemslederen arbej-
der sammen. Regelmæssig skolegang er blevet det nor-
male, og børnene har det godt.

Vi håber på en god fremtid og flere arbejdspladser, da
der er et stort nyt mineralbad i den nærliggende landsby
Sapareva Banya, og en ny lift helt op til 2000 m. i de
fantastiske Rilabjerge. De er begge populære både hos
turister og bulgarere, og bare turen fra Dupnitsas som-
merhede op i den friske luft er en oplevelse.
Der er allerede nye hoteller og restauranter, men hele
omegnen mangler virksomheder.
Opsparing og gaver skal bruges til skolematerialer og
igen til 6 feriedage i bjerghytten. Det er altid er en stor
oplevelse for børnene, og nogle af de unge under
uddannelse håber at kunne komme med.
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SKOLE & KOSTSKOLE i MECHKA

I Mechka er der over 100 børn, deraf 51 med sponsorer.
Det er en meget fattig egn, og børn af enlige med sociale
problemer eller af storfamilier med usle boligforhold,
kan blive henvist til kostskolen.
Det er et stort pionerarbejde at være skoleleder i Mech-
ka. Mange romabørn, taler ikke bulgarsk og mangler op-
bakning hjemmefra. Nu er der indført børnehaveklasse
som forberedelse til skolen. Det er et stort fremskridt,
ligesom engelsk som valgfag i skolen er det. Vi startede
med 1, siden 2 små privathold, men med computere til
under-visning og fritidsbrug er engelsk blevet et
populært fag, og i år er der ansat en lærer. Engelsk er
vigtigt for senere uddannelse. Vi har allerede over 10
unge som går på fagligt gymnasium i Pleven. De får
støtte fra Verdens Børn til transport og bøger.

Julefest i skolen

Peter Konov må altid slås for ekstrabevillinger til faste
udgifter som lønninger, opvarmning og forbedringer, og
søger penge til egnede projekter. Skolen i Mechka regn-
er med at få bevilget 9. og 10.klasse i 2012. Det vil gøre
det muligt for flere børn at få en længere skolegang.
I år startede et 3-årigt projekt vedrørende tolerance med
megen kulturel oplysning og mange aktiviteter. Der gen-
nemføres sportsstævner, trods skolens ubrugelige sports-
plads, som ønskes istandsat siden 2001
Der er ikke råd til rejser eller ferie i Mechka. Skolen og
fritidscentret er landsbyens bedste tilbud, ligesom de
daglige aktiviteter, festerne med traditionelle spil, musik,
teaterforestillinger og skoleafslutningen i juni.
Verdens Børn’s driftsstøtte er uundværlig og meget
værdsat. Den har også muliggjort en nødvendig tyveri-
alarm, multimedia-undervisningsudstyr samt en lov-
pligtig branddør, hvor pengene ikke fulgte med.

Vi farver påskeæg

BØRNEHJEM & SKOLE I LUKOVIT

På hjemmet i den lille by Lukovit, 110 km nordøst for
Sofia, bor 49 børn under gode forhold. De har fysiske
eller psykiske hadicaps, men er nogenlunde selvhjulpne
og går i skole på hjemmet. Der er en børnehave, hvor der
også går nogle handicappede børn udefra.

Lilia i børnehaven

Hjemmet har terapi- og træningsfaciliteter, og i år har en
øjenlæge og en tandlæge undersøgt børnene. Evelina fik
et nyt støttekorset for sponsorpenge fra Verdens Børn.
Der er nye børn, da handicappede børn stadig bliver for-
ladt af forældrene. Men der er også børn som bliver
adopteret, oftest til USA eller Italien, og det er jo dejligt.
Staten sørger for uddannelse, og har besluttet at bygge
boligenheder til invalide børn. I Lukovit er planlagt 2
mindre huse på grunden i 2012.
I byens ungdomsbolig bor 8 af vore unge over 18 år.
Ani, vor student fra hjemmet, afslutter sin uddannelse i
Sofia med en magistergrad. Hun får 120 kr. om måneden
i uddannelsesstøtte fra Verdens Børn, arbejder, går til
sport og er både glad og taknemmelig.

Børnene har igen været på en sponsoreret sommerferie
ved Sortehavet eller på udflugter i omegnen
Julefesten blev forberedt med pynt og en forestilling:
Det er årets elskede højdepunkter.

TAK FOR STØTTEN I 2011
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle vore faddere og
sponsorer for deres hjælp i det forgangne år. Deres
støtte er af stor betydning og giver mulighed for indkøb
og aktiviteter som er til gavn og glæde for børnene.

Med venlig hilsen, Astrid Møller, projektleder Bulgarien


