
 
 
 

 
 

 

 

 
Skolestart i Mechka 
 

 
Min egen tegning 
 

 
Spisetid i Mechka: 2 retter og meget brød 
 

 
Den traditionelle modtagelse i Mechka 

 

Kære faddere, 
 
På mine projektbesøg i 2018 fik jeg som altid en hjertelig modtagelse 

og fik bekræftet, at børnene trives, og at lederne er meget aktive, 

glade og taknemmelige for hjælpen fra Verdens Børn. Den giver 

børnene en barndom med sund mad og gode fritidsoplevelser. 

Projektlederne og børnene beder mig sige hjerteligt tak for gaverne, 

sponsorpengene og transporterne med tøj, sko, computere og andet 

fra Thomasskolen og Hyltebjergkirkens strikkeklub. 

Vores ledere gør et stort arbejde, jeg har god kontakt med alle: Det 

foregår på bulgarsk, og jeg glæder mig til besøget i 2019. 

 

Der er flere børn på skolen i Mechka, eftersom der igen er både en 

forskoleklasse og en 8.klasse. Der er færre små børn på hjemmene i 

Dupnitsa og Lukovit, men vi hjælper til gengæld flere børn med faglig 

uddannelse. Disse unge får støtte til bøger, transport m.m., da en 

uddannelse er nødvendig for overhovedet at kunne få arbejde. Der er 

stor arbejdsløshed i Bulgarien, især uden for hovedstaden Sofia.  

På hjemmene anbringes oftest romabørn og børn med sociale eller 

familieproblemer via de sociale myndigheder. 

Det er jo en god udvikling, men desværre er kommunens hjælp ringe 

og statens problemer mange og store. 

 
SKOLE & KOSTSKOLE i MECHKA 
 

Projektet ligger 130 km nordøst for Sofia, i en fattig egn uden job-

muligheder, og det gør skolens tilbud af mad og andet til skole-

børnene særlig vigtigt. Der går 139 børn på skolen, inkl. en forskole-

klasse, som integrerer romabørn, og socialkontoret henviser børn fra 

socialt svage eller børnerige familier med dårlige boligforhold til 

kostskolen.  

Skolen holder til i en stor, gammel bygning, og efter nedskæring af 

skoleklasser blev driften for dyr, især opvarmningen. 

Heldigvis er der i år igen bevilget 8. klasse på skolen, og fremover vil 

der også være 9.+10. klasse med nogle faglige uddannelsesfag.  

Det er vigtigt for skolens budget og især for romapiger, som ellers 

ikke kan få en uddannelse, da de ikke får lov at tage til byen.  

Allerede i år er der derfor færre børn, som pendler til fagskoler i 

Pleven og omegn. 

Men kommunens manglende støtte og landets dårlige økonomi gør 

det vanskeligt at køre en landsbyskole, og uden støtten fra Verdens 

Børn ville hverken skolen eller børnene klare sig. Alle er meget 

taknemmelige, især skolens nye leder Ts. Simeonova og den 

pensionerede leder Peter Konov, som iflg. aftale med Verdens Børn 

fortsat administrerer pengene fra Danmark, ordner madindkøb og 

andet til skolen og især tager sig af de unge under uddannelse i 

Pleven og af deres udgifter. Det fungerer godt, og Peter Konov 

fortjener megen tak for sin store indsats.  
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Julefest i Dupnitsa 
 

 
Børnene udpakker forsendelsen fra  Danmark 
 

 
Julefest i Lukovit 
 

 
Socialcentrets træningslokale i Lukovit 
 

 
Fritid med Lego fra Danmark 

BØRNEHJEM & BØRNECENTER I DUPNITSA 
 

Børnehjemmet ”Olga Stoyanova” ligger i Dupnitsa, 60 km syd for  

Sofia, i en egn med smuk natur og bjerge. 

Projektet består af 2 huse: Det gamle børnehjems hovedbygning, 

som nu fungerer som bolig for 30 børn, og en ny bygning til børn og 

unge, som har brug for psykologisk hjælp og omsorg. Alle børnehjem 

i Bulgarien skal laves om til sådanne boligenheder, men i Dupnitsa er 

der nu en ledig bygning på børnehjemmet, mens hjemsendte roma-

børn ikke kan komme tilbage på grund af kommunens besparelser! 

De kommer dog dagligt på hjemmets fritidscenter efter skoletid, er 

glade for mad, toiletartikler og et bad, og de tager del i aktiviteterne 

sammen med de andre børn.  

Vores leder Krassimira holder af alle disse børn, trods problemer og 

meget ekstra arbejde. En lille udslusningslejlighed, som hun fik stillet 

til rådighed af kommunen, er ubrugelig, så nu sparer hun op til 

istandsættelsen. Hun er meget glad for og afhængig af hjælpen fra 

Danmark, både sponsorater, donationer og forsendelser med 

vintertøj, sko og andet. Pengene bruges til mad, skolematerialer, 

fritidscentrets aktiviteter og til de elskede sommerudflugter i bjergene 

nær byen. 

 
BØRNEHJEM & TERAPI CENTER i LUKOVIT 
 

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

projekt i Bulgarien. Det lå i en stor bygning, men består nu af 2 

boligenheder til i alt 30 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, i 2010 også til en ungdomsbolig for 

handicappede unge i byen. De nuværende forhold er et stort 

fremskridt i forhold til tiden før 1991. Børnene kan nu blive boende i 

flere år på hjemmet og har mulighed for en uddannelse og en lille 

pension. Siden Verdens Børns første levering af computere og et 

kursus har mange udnyttet muligheden og fået hjælp til uddannelser i 

dette fag, endog med solstrålehistorier om højere uddannelse!  

Børnehjemmets leder, V.Tsekova, har dygtige medarbejdere og er 

glad og taknemmelig for Verdens Børns hjælp. Sponsorpengene 

bruges til medicin, toiletartikler, materialer til hånd- og fritidsarbejder 

og til den årlige, højt elskede sommerudflugt!  

Der kom ikke små børn til Lukovit i år. Der er færre handicappede 

børn i Bulgarien end før, og de skal helst bo på et hjem nær familien. 

Nogle forældre kan beholde børnene eller tage dem hjem.,  

 
TAK FOR STØTTEN I 2018 
 

Afslutningsvis vil jeg takke både faddere og sponsorer for deres 

trofaste hjælp i det forgangne år. Alle sponsorater og gaver er til stor 

gavn og glæde og giver både hjemmene og børnene mulighed for 

oplevelser, som de virkelig elsker og er taknemmelige for!  
 

Med venlig hilsen,  

Astrid Møller 
Projektansvarlig Bulgarien 


