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Modtagelse i Mechka 
 

 
Ny i skolen 
 

 
Skolestart i Mechka 

Kære faddere 
 

Også i 2017 har børnene på Verdens Børns projekter i Bulgarien haft 

det godt - med dygtige ledere som har omsorg for dem, med hjælpen 

fra sponsorer og donationer til brug for børnenes skolematerialer og 

med økonomisk støtte til mad, fritidsaktiviteter og ferieudflugter.  

De unge under uddannelse har fået støtte til bøger, transport m.m. 

Igen i år fik jeg 2 forsendelser sendt af sted med blandt andet tøj, sko, 

computere og gaver, som især kom fra Thomasskolens indsamling og 

Hyltebjerg kirkens fine strikkevarer - og som blev støttet af et billigt 

transporttilbud fra speditionsfirmaet Neptun A/S. Tak til alle givere fra 

vores glade børn, fra taknemmelige ledere og fra mig.  

Det er altid en fornøjelse at besøge projekterne, og da jeg taler 

bulgarsk, har jeg god kontakt med alle. Jeg ser frem til mit næste 

besøg i april og til fremtidsplanlægningen med lederne. De har jo et 

stort ekstraarbejde med at administrere pengene og gaverne fra 

Verdens Børn, udover deres nye statslige opgaver. 

Lederne i Bulgarien forsikrer mig om, at projekterne uden hjælpen fra 

Danmark ikke ville kunne klare sig, og at de ikke ville kunne give 

børnene en så god barndom som nu. Så jeg vil fortsætte arbejdet, så 

længe jeg kan, trods min høje alder og tiltagende træthed. Fremtiden 

har vi dog allerede set på nu med en aftale med en engelsktalende 

kontaktperson i Bulgarien. Hun vil være en stor hjælp i den fremtidige 

kommunikation. 

Der er desværre ikke store fremskridt i den bulgarske økonomi, plan-

lægning og administration, og kommunernes støtte til 

børnehjemmene er stadigvæk meget ringe.   

 

SKOLE & KOSTSKOLE i MECHKA 
 
Projektet ligger 130 km nordøst for Sofia, i en fattig egn uden industri 

og jobmuligheder, og det gør derfor skolens tilbud af mad og støtte til 

skolebørnene særlig vigtigt. Der går 130 børn på skolen i Mechka, 

og15 er under uddannelse eller pendler til fagskolen i Pleven. 

Verdens Børn sponsorerer 50 børn, og der er desuden 4 

projektsponsorater. 

Socialkontoret henviser børn fra socialt svage eller børnerige familier 

med dårlige forhold til kostskolen. 

I flere år er skolen blevet lovet de obligatoriske 9.og 10. klasser som 

giver faglige uddannelsesmuligheder, men det er udsat igen. Disse 

klassetrin er især vigtige for romapigerne, som ellers ikke får 

uddannelse, da de ikke får lov at tage til byen! Kommunen giver ikke 

nok hjælp til landsbyskoler, og landets dårlige økonomi gør det kun 

værre.  

Den nye leder Simeonova har det ikke nemt. For at hjælpe hende 

fortsætter den pensionerede leder Peter Konov med at stå for indkøb 

til skolen og udbetalinger til de unge under uddannelse i Pleven. 

Verdens Børn  har i årenes løb givet mange unge mulighed for at få 

en faglig uddannelse, som de ikke kan få i Mechka - og derved en 

bedre fremtid. Det er godt med både nye og erfarne kræfter, og Peter 

Konov fortjener stor tak for sin store indsats. 
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Fritid i gården 
 

 
Skolearbejde ved computerne 
 

 
Fødselsdag for Nasko 

 
Udflugt til museum i Lovech 

BØRNEHJEM & BØRNECENTER I DUPNITSA 
 

Dupnitsa er en levende by med smuk natur og bjerge i nærheden, der 

ligger 60 km syd for Sofia. 

Der bor 41 børn på hjemmet, nogle af dem i en ny boligenhed med 

mulighed for psykologisk støtte. Andre børn, som i 2016 blev sendt 

hjem til deres familie i romakvarteret, er endnu ikke vendt tilbage. 

Heldigvis kommer de stadigvæk på hjemmets fritidscenter efter 

skoletid og får frokost, toiletartikler og et bad, og de tager del i 

aktiviteterne sammen med de andre børn.  

Vores leder Krassimira gør også en indsats for de børn som har brug 

for særlig omsorg. Hun har nok at se til og at kæmpe for. Der er kun 

lidt hjælp at få fra kommunen, så reparationen af en akut vandskade 

på hjemmet blev doneret af Verdens Børn.  

Alle er meget glade for og afhængige af hjælpen fra Danmark, både 

sponsorater, donationer og forsendelsen med vintertøj, støvler og 

sko. Støtten bruges til skolematerialer, til fritidscentrets aktiviteter, til 

deltagelse i nationale sportsstævner og teaterfestivaler og til de 

elskede feriedage i bjergene om sommeren.   

 

BØRNEHJEM & TERAPI CENTER i LUKOVIT 
 

Lukovit ligger 110 km nordøst for Sofia, og er Verdens Børns ældste 

projekt i Bulgarien. Det lå tidligere i en stor bygning med mange 

handicappede børn og egen skole. Nu består børnehjemmet af to 

boligenheder til 15 handicappede børn og et socialcenter med 

mulighed for træning og behandling. Centret bruges også af byens 

børn, og hvis det er muligt, bruger projektets børn byens skoler.  

EU har givet megen støtte til hjemmet og i 2010 også til en ungdoms-

bolig for handicappede unge i byen. De nuværende forhold er et stort 

fremskridt sammenlignet med tiden før 1991. De unge har nu mulig-

hed for at få en uddannelse, og de kan få en lille pension.  

Siden Verdens Børns første computerkurser med brugte computere 

har mange unge udnyttet muligheden og fået hjælp til uddannelser, 

og der er også solstrålehistorier med unge, der har taget en højere 

uddannelse!  

Børnehjemmets leder, Tsekova, har dygtige medarbejdere og er glad 

og taknemmelig for Verdens Børns hjælp. Ud over toiletartikler og 

medicin giver det mulighed for materialer til mange fine arbejder og til 

den årlige, højt elskede sommertur!  

Der er færre handicappede børn på hjemmet end før, fordi flere 

forældre beholder børnene hjemme, og nogle bliver bortadopteret.    

 

TAK FOR STØTTEN I 2017 
 

Også i år vil jeg afslutningsvis sige hjertelig tak til både faddere og 

projektsponsorer for deres hjælp i det forgangne år. Alle sponsorater 

og gaver er til stor gavn for både børnene og for hjemmene. De giver 

mulighed for oplevelser, som børnene virkelig elsker og takker for!  

 

Med venlig hilsen, 

Astrid Møller 
Projektansvarlig Bulgarien 


