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Kære fadder. 

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

 

Året 2013 er gået godt for vores projekter i Bulgarien, 

selvom landet lider under den økonomiske krise, mangel 

på fremgang, arbejde og god ledelse. Men takket være 

hjælpen fra Verdens Børn har vores børn både mad, 

skolegang, fritidsaktiviteter og mulighed for uddannelse, 

og hermed chancen for en bedre fremtid. 

Der er planlagt en ny skolelov, og især i Mechka vil 

udvidet skolegang give bedre muligheder for fattige 

børns læring og bedre økonomi for skolen. 

Alt dette giver vores ledere meget at arbejde med. De 

sender en stor tak for al støtte fra Danmark, også for 

gavehjælp til renoveringer, uddannelse, skolematerialer 

og de velkomne forsendelser af tøj, sko, julegaver m.m. 

fra især Thomasskolens indsamling. Julen og sommerens 

udflugter er en stor oplevelse, som alle glæder sig til. 

Jeg glæder jeg mig til at se børnene og alt det nye til 

projektbesøget i april!  
 

 
Sommer forsendelsen gennemgås i Dupnitsa 

 
BØRNEHJEM & FRITIDSKLUB I DUPNITSA 
 

I Dupnitsa, 60 km syd for Sofia, har det igen været et 

travlt år. Hjemmet er altid fuldt besat og børnene har 

meget forskellige behov. Der er social- og psykolog-

hjælp til skolegang, til de mange aktiviteter, det daglige 

liv, udflytningerne samt adoptioner. Det hele styres af 

vores dygtige leder Krassimira. Hun er meget aktiv,  

søger selv nye muligheder og takker for støtten fra 

Danmark. Hun elsker børnene og de trives, er alle  

meget aktive og har mange interesser. Især teater- og 

musical-opførelser giver børn med problemer gode 

udviklingsmuligheder. At vinde præmier og optræde i 

andre byer gør lykke. Og at sælge de selvlavede sløjd-

varer på basaren giver mulighed for at købe noget nyt 

for pengene. I år blev det til den ønskede drejebænk til 

ler med ovn, og til nogle bolde. 

 
Kreativitet i Dupnitsa: Ny keramik ovn (t.v.) og ler drejebænk (t.h.) 
 

Igen i år har den store udfordring været at renovere 

boligen til de store unge, som skal fraflytte hjemmet og 

færdiggøre deres faglige skolegang: En slem storm- og 

vandskade ødelagde kvistlejligheden, og en bolig til 

pigerne skal også sættes i stand. Takket være gaver fra  

tøjfirmaet Trasborg og Svendborg lokalforening er vi 

dog kommet godt i gang med renoveringen. 
 

Socialmyndighederne sender nu udsatte børn på børne-

hjemmet og gerne inden skolestart. Disse børn vil ofte 

ende med at få en faglig uddannelse, mens de bor der, og 

inden de fylder 18.  

Endnu bor de fleste af vores unge under uddannelse 

udenfor hjemmet. De klarer sig fint og er glade for 

støtten til bøger, transport og bolig. De skal dog også 

have et job, og det kan være svært at få i et land med 

manglende produktion og stor arbejdsløshed. 
 

 
Børn og lærere til teaterfestival i Sofia 
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SKOLE & KOSTSKOLE  i MECHKA 
 

På hjemmet i Mechka, 130 km nordøst for Sofia, mang-

ler de kommunens støtte, og det er vores fattigste pro-

jekt. Men Peter Konov er en meget god og initiativrig 

leder, og han er meget glad og taknemmelig for fadder-

skabsordningen og al støtten fra Verdens Børn. Den 

hjælper ikke kun på driftsøkonomien og den vigtige 

madordning i skolen, men også til at give børnene 

fritidsaktiviteter og til at integrere de fattige romabørn i 

skolens undervisning. I den dertil oprettede forskole- 

klasse lærer de bl.a. bulgarsk. 
 

 
Engelskundervisning på skolen i Mechka 
 

Konov søger også om EU- og statsprojekter til sports-  

og kulturaktiviteter. Han har en god medarbejderstab, så 

børnene i Mechka har det godt. Ved den kommende 

skolereform håber han at få bevilget 9.og 10 klasse, da 

det vil betyde bedre økonomi og bedre skolegang. Nu 

skal børnene køre til byen Pleven for at få disse faglige 

skoleår, som er nødvendige for at få arbejde. Mange har 

ikke råd til det, men interessen er stor. Verdens Børn 

giver ti unge støtte til bøger, transport eller bolig, og 

denne opgave tager lederen sig også af.  
 

Der er ikke penge til ferie i Mechka, men nogle klasser 

kommer på udflugt til byen, og alle elsker årets fester 

med teater, musik, sportsaktiviteterne - og at modtage 

forsendelserne med tøj, sko og julegaver fra Danmark. 

I Mechka håber vi på udvikling og flere sponsorater ! 
 

 
Der leges meget koncentreret med julegaverne 

BØRNEHJEM & SKOLE I LUKOVIT 
 

På hjemmet i Lukovit, 110 km nordøst for Sofia, er der  

i årenes løb sket mange forandringer. Staten sørger nu 

bedre for de unge handicappede, computeren har givet 

dem nye fremtidsmuligheder, og byen har også fået en 

ungdomsbolig. Verdens Børn støtter nu det tredje af 

vores handicappede sponsorbørn med en uddannelse! 
 

 
Julespillet gør stor lykke i Lukovit 
 

Ved mit besøg i år blev der talt om store forandringer: 

Hjemmets børn skal ifølge regeringen og en ny lov i 

2014 flyttes til mindre boligenheder nede i byen. 2 

bolighuse og et aktivitets- og træningscenter er allerede 

under opførelse, og det er planen, at børnene så vidt 

muligt skal integreres i byens skoler og børnehave. Det 

vil give store forandringer, og alle håber det bedste!  

Den nuværende børnehjemsbygning er blevet for stor, da 

der er ikke så mange forladte handicappede børn mere. 

Og de skal helst anbringes i forældrenes kommune. 
 

  
Sommer udflugten til ZOO er et af årets højdepunkter 
 

Også i år har hjemmet fungeret godt. Fester og sommer-

udflugter blev forberedt og afviklet til stor glæde for 

børnene, og skolens sløjdtimer har fået hjælp til 

materialer. 

 

TAK FOR STØTTEN I 2013 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle vore faddere og 

sponsorer for deres hjælp i det forgangne år. Deres støtte 

og gaverne til skolematerialer og uddannelse er af stor 

betydning og giver børnene muligheder for udvikling og 

en bedre fremtid. 
 

Med venlig hilsen, Astrid Møller, projektleder Bulgarien 


