
  
ÅRSRAPPORT 2020 - Bulgarien 

1302 Mechka,1303 Dupnitsa,1307 Lukovit 

 
 

Nødhjælp fra Danmark, sommer 2020 

 

2020 Ny boligenhed i Dupnitsa 

Hjælpepakker uddeles august i Mechka 

  

Kære faddere                                       

Året 2020 har også i Bulgarien været vanskeligt pga. covid-19, 

både med lukninger og samfundsproblemer. Heldigvis har vi ikke 

haft megen sygdom, men isolationen og skolelukninger har været 

svær for alle. 

Vores ledere har hjulpet med uddeling af mad m.m. under 

månedlange skolelukninger og i august via en hjælpegave fra 

Verdens Børn. Det har alle vores modtagere været meget glade og 

taknemmelige for.  

Peter Konov, pensioneret leder, fik hjælp til at køre varerne ud til 

de fattige familier på landet omkring Mechka og mulighed for 

istandsættelser på skolen, og Krassimira (leder) kørte selv ud med 

hjælp til udsatte familier i Dupnitsa og fik indrettet de nye 

boligenheder.  

I Lukovit blev børnene og de unge ikke hjemsendt, men måtte leve 

isoleret og forstod det ofte ikke . 

Det er  dejligt, at vores ledere tager sig af det hele trods deres 

mange statslige opgaver.  

Da jeg ikke har kunnet besøge projekterne i 2020, må jeg bede 

sponsorerne om tålmodighed: Jeg fik kun nogle breve og fotos, og 

vi tør ikke bruge post. Men børnene har det godt, sender hilsner og 

min forsendelse med vintertøj, gaver, julehilsen og nogle 

computere er ankommet og modtaget med stor glæde! Tak til mine 

nye lokale donorer, til Hyltebjergs trofaste strikkeklub og til Fa. 

Neptun for fortsat transportstøtte. 

Jeg håber at tage på projektbesøg i 2021 med den nye VB-

medarbejder Rumyana Dimova, at kunne fortælle nyt og få lavet 

gode billeder - og at børnene  igen kan få udflugter og ferieture.  

SKOLE OG KOSTSKOLE i MECHKA 

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

industri og jobmuligheder, og det gør skolens tilbud af mad o.a. til 

skolebørnene særlig vigtigt. Der går 130 børn på skolen, og 

socialkontoret henviser børn fra socialt svage eller børnerige 

familier med dårlige boligforhold til kostskolen. Landets økonomi er 

blevet værre med øget arbejdsløshed på grund af Corona 

epidemien, men projektet klarer sig takket være Verdens Børns 50 

sponsorer, de 5 projektsponsorer, samt støttebeløb og gaver.  

Nu har skolen 9. og 10.kl. med nogle faglige uddannelser og derfor 

færre unge som uddannes i Pleven by. Det er godt både for skolen 

og især for romapiger, som ikke må tage væk fra deres egen 

landsby. 

Den nu pensionerede leder, Peter Konov, administrerer fortsat 

pengene fra Danmark og hjælper Ts. Simeonova med indkøb af 

mad o.a. til skolen. Desuden tager han sig af de unge og deres 

udgifter under uddannelse i Pleven og omegn og  fortjener stor tak.  

Peter og jeg har god kontakt og håber begge at kunne fortsætte, 

ligesom Vlado Georgiev i Sofia, som tager sig af de studerende 

der. 

 



 

Nye børn i Dupnitsas nye boligenhed 

Jul i Dupnitsa med gaver fra Danmark 

Gaver til aktivitetscentret i Lukovit 

Lukovits nye multimedieprojektor, en VB-gave 

 

BØRNEHJEM OG BØRNECENTER I DUPNITSA 

Projektet ligger 60 km syd for Sofia. Dupnitsa er en levende by 

med smuk natur og bjerge i nærheden. 

I år blev det store gamle børnehjem lukket, og nu er der 3 nye 

boligenheder: En for børn fra 5 -15 år, en for store op til 18 år og 

en for børn med vanskeligheder/handicap, som bl.a. får hjælp af 

en psykolog. Desuden er der 2 udslusningsboliger til brug for piger 

og drenge, som skal forlade hjemmet, men hvor de nu kan bo, 

mens de færdiguddanner sig eller søger job.   

Der bor i øjeblikket ca. 30 børn, men kommunen henviser nye 

børn, oftest børn med familiemæssige eller psykiske problemer til 

stedet. Vi tager os også af hjemsendte romabørn. De støttes bl.a til 

at fortsætte i skolen og komme på hjemmets fritidscenter efter 

skoletid, får frokost, toiletartikler, et bad, og deltager i centrets 

aktiviteter. Desværre forsømmer staten dem.  

Vores leder Krassimira holder af alle disse børn og vil også hjælpe 

dem i fremtiden, så hun har nok at se til og at kæmpe for.  Hun er 

meget glad for og afhængig af hjælpen fra Verdens Børn, både 

sponsorater, donationer og forsendelserne fra Danmark. Pengene 

bruges til skolematerialer, til fritidscentrets aktiviteter og i år til 

inventar til de nye boligenheder. 

BØRNEHJEM OG TERAPICENTER i LUKOVIT 

Projektet ligger 110 km nordøst for Sofia, og er Verdens Børns 

ældste projekt i Bulgarien, med to boligenheder til 15 børn og et 

socialcenter med mulighed for træning og behandling, som også 

bruges af byens børn.  Projektets børn går i kommuneskole, hvis 

det er muligt. Der er også en ungdomsbolig for handicappede unge 

i byen, og de nuværende forhold er et stort fremskridt i forhold til 

før 1991. Handicappede unge kan få mulighed for en uddannelse, 

en bolig og en lille pension – de har ofte bedre vilkår end andre 

børnehjemsbørn. 

Siden Verdens Børns første computerkursus har mange lært 

tekniske fag og siden fået uddannelser i Sofia – og det er de meget 

glade for! Børnehjemmets leder, V. Tsekova, har dygtige 

medarbejdere og er meget taknemmelig for Verdens Børns hjælp: 

Pengene bruges til toiletartikler og medicin og giver mulighed for 

materialer til smukke fritidsarbejder og forhåbentlig igen til den 

årlige ferieudflugt i 2021.  

Der er færre handicappede børn end før: Flere forældre kan 

beholde børnene eller tage dem hjem, og nogle bliver 

bortadopteret. 

TAK FOR STØTTEN I 2020 

Som omtalt i medlemsbladet stiger det månedlige fadderbidrag 

med 20 kroner fra 2021. Vi håber, at I som faddere har forståelse 

for denne nødvendige stigning, som er den første i 10 år. 

Afslutningsvis vil jeg sige hjertelig tak til alle faddere, gave- og 

projektsponsorer for deres hjælp i det forgangne år. Den har 

gavnet alle under årets mange problemer og givet både børnene 

og hjemmene muligheder for oplevelser og støtte - det takker de 

for!   

                                        Med venlig hilsen 

Astrid Møller 
Projektansvarlig Bulgarien 

  


