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Is ved projektbesøgene gør altid stor glæde 
 

 
Også i år var der skolematerialer til alle 
 

 
Glade piger i Mechka 
 

 
Der var dejligt vejr i skolegården  

 
 
 
 
 

 

Kære fadder og projektstøtter 

Året 2021 har igen været vanskeligt for alle pga. covid-19, 

også i Bulgarien. Skolerne har været lukkede i perioder, men 

heldigvis har vi ikke haft megen sygdom på projekterne. Vi 

har kunnet hjælpe med mad og skoleopgaver under 

skolelukningerne, og det har alle modtagere været meget 

glade og taknemmelige for. Det er dejligt at vores ledere 

tager sig af det hele trods risikoen og deres mange opgaver.  

Verdens Børn kan ikke besøge Bulgarien før 2022. Nye 

medarbejdere skal lære de 3 bulgarske projekter at kende, 

forny vores aftaler med dem og introducere en ny 

projektansvarlig for Lukovit, som skal oplæres. 

Men da vores mangeårige leder Peter Konov døde d. 3.9.21 

skulle der ordnes problemer i Меchka ang. ny ledelse og 

pengeoverførsler fra Verdens Børn. Derfor rejste jeg på et 

par dages projektbesøg i oktober og fik lavet en ny, 

midlertidig aftale med vores dygtige administrator af Verdens 

Børn pengene, Kiril K., og lederen, Tsvetoslava S., som han 

hjælper og oplærer.  

Der var ingen sygdom og dejligt vejr i Bulgarien. Men vejene 

er dårlige, og det er trættende at rejse -  jeg faldt og har haft 

rygproblemer siden! 

 

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 nu over 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 4 

projektsponsorer samt støttebeløb og gaver.  

Skolens 9. og 10. kl. med to faglige uddannelser i murerfag 

og syning fungerer, og alle er glade for denne mulighed og 

for de   nyindrettede værelser med god inventar.  

Det er også godt for skolens økonomi med flere elever, da 

kommunens betaling til disse øger budgettet. Det giver 

desuden romapiger, som ikke må tage væk fra deres hjem, 

mulighed for at få en erhvervsuddannelse i Mechka.  

 

 

 

 

 

 

 

  

      



 

 
Ny bolig med smuk spisestue i Dupnitsa 

 

 
Gaver modtages altid med glæde 

 

 
I terapi 

 

 
Julefest i Lukovit 

 

 

 

BØRNEHJEM OG BØRNECENTER I DUPNITSA 

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

med herlig natur og bjerge i nærheden. 

Der er 3 nye boligenheder: En for børn fra 5 -15år, 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, og kommunen henviser nye 

børn til stedet, ofte børn med familiemæssige eller 

psykologiske problemer. Men vi tager os også af hjemsendte 

sponsorbørn, som staten forsømmer, og som ikke ville 

kunne gå i skole uden vores hjælp til skolematerialer og tøj. 

De kommer på hjemmets fritidscenter efter skoletid, får 

frokost, toiletartikler, et bad og deltager i centrets aktiviteter.  

Vores leder, Krassimira, holder af alle disse børn, vil hjælpe 

dem til en god fremtid og håber også at få sponsorer til de 

nye børn. Hun er meget glad for hjælpen fra Verdens Børn, 

både for sponsorater, donationer og forsendelserne med 

gaver fra Danmark.  

 

BØRNEHJEM OG TERAPI CENTER i LUKOVIT 

Projektet ligger 110 km nordøst for Sofia, og er Verdens 

Børns ældste projekt i Bulgarien, nu 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. Siden 1991 

kan de unge få en uddannelse eller blive boende under 

uddannelsen. De kan få 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 nogle har siden fået uddannelser i Sofia.    

Børnehjemmets leder V.Tsekova  er meget taknemmelig for 

Verdens Børns hjælp: Pengene bruges til toiletartikler og 

medicin og giver mulighed for materialer til fritidsarbejder og 

forhåbentlig igen til den årlige ferieudflugt i 2022. Der er ikke 

mange nye børn: Flere forældre kan beholde børnene, nogle 

bliver bortadopteret og desuden prøver myndighederne at 

placere dem i nærheden af familien. 

 

TAK FOR STØTTEN I 2021 

Afslutningsvis vil jeg sige hjertelig tak for hjælp i det 

forgangne år til alle faddere, gave- og projektsponsorer, til 

Hyltebjerg kirke og strikkeklub samt til Fa. Neptun for billig 

transport. Gaverne har gavnet alle under årets mange 

problemer, og både børnene og lederne takker for oplevelser 

og støtte!   

                                        Med venlig hilsen 

Astrid Møller 

Projektansvarlig Bulgarien 

  

 


