ÅRSRAPPORT 2015 Bulgarien
1302 Mechka,1303 Dupnitsa,1307 Lukovit

Kære faddere !
Året 2015 har bragt meget nyt på Verdens Børns 3 projekter i
Bulgarien. Takket være vores dygtige ledere får børnene en god
barndom, skolegang og uddannelse, trods landets problemer med
arbejdsløshed, manglende visioner og alt for langsom fremgang.
Hjælpen og gaver fra Danmark giver mulighed for ordentlig mad,
fritidsaktiviteter, skolematerialer m.m., og forsendelserne med
vintertøj, computere og julegaver modtages altid med stor glæde.
Is til alle

Alle 3 projektledere søger desuden EU- eller Staten om penge til
kurser, stævner og forbedringer. Glade børn er altid en dejlig
oplevelse ved mine årlige besøg. Alle er meget taknemmelige for
deres sponsorer, al hjælp fra Danmark, og at vi kan tale bulgarsk
sammen. Børn lærte ikke fremmedsprog under kommunismen, så
vores ledere håber, at jeg lever længe endnu! Men nu er Kamelia
blevet frivillig i Verdens Børn. Hun har fået indblik i dokumenterne og
skal med på projektbesøg næste gang. Vi har tidligere fortalt om, at
hun er opvokset på børnehjemmet i Dupnitsa, kom på besøg hos sin
danske sponsorfamilie og nu studerer og bor i Danmark.

Velkomst i Mechka

SKOLE & KOSTSKOLE I MECHKA
Ligger 130 km nordøst for Sofia og der er 54 sponsorerede børn. Op
til 40 kan bo på kostskolen, ca. 80 romabørn bor hjemme og går på
skolen, og 18 unge er under uddannelse i eller nær byen Pleven.

Glade børn i Mechka viser fingermaling

Julegaver fra Danmark

Den nye legeplads på sportspladsen i Mechka

Vores leder Peter Konov er dygtig og kreativ og har rigeligt at lave.
Det er en god skole med mange aktiviteter, men statens økonomiske
støtte til landsbyskoler er ringe, og der mangler altid penge til drift,
vedligeholdelse og renovationer. Peter søger EU eller Staten om
penge til samfundsrelevante projekter og er meget taknemmelig for al
den hjælp han får fra Danmark til bl.a. skolemad og skolematerialer,
og for forsendelserne med computere, sko, tøj og andet.
Det og den obligatoriske forskole hjælper med at motivere romabørnene til skolegang. En strandferie og Verdens Børn’s gave til en
legeplads blev årets begivenheder!
Oprettelsen af 9.+10. klasse er omsider vedtaget til start i 2016. Flere
elever vil forbedre skolens økonomi, som er ganske trængt.
Romabørn, især piger, som ofte bliver gift efter 8.klasse, vil kunne få
en faglig uddannelse. De får nemlig ikke familiens tilladelse til at tage
den i byen, men kan så gøre det lokalt. Mange unge er interesserede
i fagligt gymnasium, og vi støtter 18 unge med forskellige uddannelser i byen Pleven og omegn. Heldigvis er disse faglige gymnasieuddannelser gratis i Bulgarien, men det er vanskeligt for de unge,
især med bolig- eller transportudgifter. Det er en stor hjælp for dem at
få sponsorpengene og et uddannelsestilskud fra Verdens Børn.

BØRNEHJEM & TERAPICENTER I LUKOVIT
Ligger 110 km nordøst for Sofia, og Verdens Børn sponsorer 21 af de
nuværende ca. 30 handikappede børn.

Nu skal vi på udflugt !

Året 2015 bragte igen store forandringer. Dagcentret til vores og
andre handicappede børn i socialcentrets stueetage blev færdigrenoveret og er i brug nu. Børnene skal så vidt muligt integreres og
gå i byens almindelige skoler. Første sals renovation betalte EU, og
den bruges til træning og terapi af ”vores” børn fra de 2 boligenheder,
og Tsekova leder stadigvæk det hele. Fritidsaktiviteterne og sommerudflugten er alle børn særlig glade for.
Børnene har mulighed for at få en faglig uddannelse. Med sponsorpengene og lidt uddannelseshjælp fra VB kan de endog få en højere
computeruddannelse, og VB støtter nu 3 meget taknemmelige
studerende i forskellige byer! Det sker efter aftale med lederen og
administreres via Verdens Børn.
Byen har også en ungdomsbolig til unge handicappede, som har
forladt hjemmet på grund af, at de er blevet voksne.

Det nye terapirum i Lukovit

BØRNEHJEM & BØRNECENTER I DUPNITSA
Ligger 60 km syd for Sofia. Der bor 50 børn på hjemmet som Verdens
Børn sponsorerer 43 af, og andre børn kommer der også om dagen.
I Dupnitsa er der igen nyheder, da vores leder Krassimira er så aktiv
og socialt engageret. Hun er blevet bedt om også at lede et nyt,
nærliggende hus, doneret af EU, for 12 børn med vanskeligheder.
Hun har indvilliget, da nogle af vores børn får skole-, læge-og
psykologhjælp der. De går jo alligevel til fritidsaktiviteterne med
vennerne på deres gamle hjem - så disse børn er rigtig glade!

Den nye lejeplads i Dupnitsa er taget i brug

I børnehjemmets gård er de nye VB-donerede legeredskaber nu sat
op, og de bliver flittigt brugt af henrykte børn! Frivillige leder fortsat
forskellige fritidsaktiviteter, skolegang og faglig uddannelse er under
kontrol. Børnene har det godt og takker for gaver og hjælpen, især for
julegaver og mulighed for sommerdage i bjerghytten!
Krassimira har også vundet et EU-projekt til solfangeranlæg på
børnehjemmets tage, og det glæder hun sig til, da det vil nedbringe
varmeudgifterne.

TAK FOR STØTTEN I 2015
Egne værker vises stolt frem

Jeg vil her gerne sige tak til 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. Alle 3
projekter har kunnet lave ferieudflugter igen i år, og det er noget
børnene virkelig elsker og ser frem til og takker varmt for!
Med venlig hilsen,

Astrid Møller,
Ferieudflugt for børnene i Dupnitsa

Projektansvarlig Bulgarien

