
  

ÅRSRAPPORT 2022 - Bulgarien 
1302 Mechka, 1303 Dupnitsa, 1307 Lukovit 

 

 
Igen i skole 
 

 

 
Mechkas systue bruges flittigt 
 
 

 
Det nye hus med værksted og hvilerum 
 

 

 
I murerlære 

 
 

Kære faddere og projektstøtter 

Trods vanskelighederne har vores projekter og børn i 

Bulgarien det godt, og skolerne er i gang. 

Ved næste besøg skal projektaftalerne med Verdens Børn 

fornys, da der både er nye navne og nye adresser. Jeg har 

dog bedt om hjælp til administrativt arbejde i Verdens Børn 

og takker Hans-Jørgen Pedersen for at give den, selv om 

han nu blev VB-formand. Han vil også overtage arbejdet som 

projektansvarlig for Lukovit efter vores projektbesøg i 

Bulgarien nu til foråret. Så  får jeg igen besøgsfotos og 

børnebreve til sponsorerne. Jeg sender stadig lidt hjælp, 

computere og gaver fra Danmark og takker mine donorer, 

Hyltebjergs strikkeklub og Fa. Neptun for transportstøtten. 

Det er dejligt, at vores ledere trods deres mange statslige 

opgaver tager sig af det hele, og de håber fortsat på 

sponsorers støtte til hjælp i deres arbejde for børnene. 

 

SKOLE og KOSTSKOLE i MECHKA 

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

industri og jobmuligheder, og det gør skolen og tilbud af 

skolemad o.a. særlig vigtig. Der går 164 børn på skolen, og 

børn fra socialt svage, børnerige familier med dårlige 

boligforhold kan henvises til kostskolen. Projektet klarer sig 

takket være Verdens Børns 50 sponsorer, projektsponsorer 

samt støttebeløb og gaver.  

Skolens dygtige administrator Kiril Kirilov er også 

borgmester og fortsætter at arbejde med Verdens Børn efter 

ildsjælen Peter Konovs død. Kiril fortjener stor tak, da han 

tager sig af de studerende og hjælper den nye leder 

Tvetislava Simeonova. Hun var lærer på skolen tidligere. 

Skolen har nu 9. og 10.klasse med faglige uddannelser til 

syerske og murer og derfor færre unge som uddannes i 

Pleven by. Det er især  godt  for romapigerne, som ikke må 

tage væk fra deres egen landsby. 

Skolens fest- og gymnastiksal er blevet istandsat, og der 

blev købt en tiltrængt ny bil til vareindkøb og transport. 

Der blev også bygget et lille hus i gården med værksted i 

den ene og hvilerum for personalet i den anden ende. 

Desuden har de unge under mureruddannelse lavet en 

tilbygning, et arbejdsrum til ledelsen i forbindelse med 

kontoret. Jeg så dem på arbejde ved mit korte besøg i 2021  

Alle glæder sig og venter på projektbesøget fra Danmark, 

hvor vi skal forny aftalen/agreement med Verdens Børn.  

 

 
 
 



 

 BØRNEHJEM og TERAPICENTER i LUKOVIT  

Det er Verdens Børns ældste projekt i Bulgarien og ligger 

110 km nordøst for Sofia. Der er nu to boligenheder, hver til 

14 handicappede børn. Hvis muligt går de i kommuneskole 

og deler træningscentrets gode muligheder for børn med 

byens andre handicappede unge. De får enten hjælp til 

uddannelse og en lille pension, eller de kan blive boende. 

Der er også en egnet ungdomsbolig i byen, og disse unge er 

gerne interesserede og egnede til computeruddannelser. 

Da de handicappede børn nu oftere kan blive hos familien 

eller kan bo i nærheden af den, er der ikke så mange børn 

som før 1991. Det er et stort fremskridt! 

Børnehjemmets leder, V.Tsekova, er meget taknemmelig for 

Verdens Børns hjælp, som bruges til toiletartikler, medicin, til 

smukke fritidsarbejder og gerne til den årlige ferieudflugt. 

 

BØRNEHJEM i DUPNITSA, 3 boligenheder og aktiviteter  

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

by med smuk natur og bjerge i nærheden. 

De tre nye boligenheder fungerer godt og er hjem for børn 

fra 5 -15 år, for store op til 18 år eller for børn med 

vanskeligheder/handicap, som bl.a. får hjælp af en psykolog. 

Desuden har vi to udslusningsboliger til brug for piger og 

drenge, som skal forlade hjemmet og hvor de kan bo, mens 

de færdiguddanner sig eller søger job. 

Der bor i øjeblikket ca. 38 børn, og kommunen henviser nu 

oftest nye børn med familiemæssige eller psykologiske 

problemer til stedet. Vi tager os desuden af de romabørn, 

som blev hjemsendt, og som staten forsømmer. De støttes til  

fortsat skolegang og kommer på hjemmet  efter skoletid for 

at få frokost, toiletartikler, et bad og deltage i aktiviteterne.  

Vores flittige leder Krassimira tager sig af alle, klarer også 

socialt arbejde og  deltager i kommunale kurser for 

at kunne give børnene bedre fremtidsmuligheder. 

Børnene på hjemmet starter nu et engelskkursus med 

materialer købt for en flot sponsorgave, vi fik her til jul. 

Krassimira er meget glad for og afhængig af  både 

sponsorater, donationer og forsendelserne fra Danmak.  

 

TAK FOR STØTTEN I 2022 

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 giver både 

børnene muligheder for oplevelser og  hjemmene støtte til at 

opfylde ønsker. Alle takker, og vi håber på nye sponsorer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Astrid Møller 

Projektansvarlig  

  

 
Lukovit, fritid i gården  
 

Lukovit, Emona vandt sportspræmie 
 

 
Dupnitsa, festmad  
 

 
Dupnitsa,materiale til engelskkursus 
 

 
Dupnitsa, glade børn med is 
 
 


