ÅRSRAPPORT 2019 Bulgarien
1302 Mechka,1303 Dupnitsa,1307 Lukovit
Kære faddere

I skole

Også i 2019 har besøget på Verdens Børns projekter i Bulgarien
været en positiv oplevelse: Børnene har det godt og får omsorg efter
behov, da lederne er meget engagerede og dygtige, og min kontakt
med dem alle, på bulgarsk, er god og værdsat.
De siger tak og forsikrer mig, at de uden hjælpen fra Verdens Børn
ikke ville klare sig og ikke kunne give børnene en god barndom.
Hjemmene mangler støtte fra staten og er derfor særligt
taknemmelige for hjælpen og gaver fra Danmark, for mine årlige
forsendelser med computere, for Thomasskolens store indsamling af
tøj, sko, skole-materialer m.m. og for de fine varer fra Hyltebjergkirkens flittige strikkeklub. Også en stor tak til NeptunTransport for
årelang støtte.
Alt dette giver mulighed for skolegang, bedre mad, nyanskaffelser,
fritidsaktiviteter og endog en ferietur.
Det glæder mig især at kunne give de unge støtte til uddannelse, med
bøger, transport m.m. Flere tager en videregående uddannelse, og
de er meget glade og takker hjerteligt!

Ny første klasse

Der er desværre ikke megen fremskridt i den bulgarske økonomi og
stadig brug for hjælp. Så jeg fortsætter, så længe jeg har kræfter til
det og glæder mig til mit næste besøg til april. Men jeg er også glad
for den aftale med engelsktalende efterfølgere, som vi har lavet.
Her vil jeg sige tak til alle givere fra glade børn og fra taknemmelige
ledere. Lederne har alle meget ekstraarbejde med at administrere
pengene og gaverne fra Verdens Børn, udover deres mange
problemer og statslige opgaver.

SKOLE OG KOSTSKOLE i MECHKA

Opvaskemaskine – gave fra VB

Ny systue til 9. klasses faguddannelse

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.
Verdens Børn sponsorerer 50 børn, og der er 4 projektsponsorer.
Landets økonomi er dårlig, og kommunen giver ikke nok hjælp, men i
år fik skolen den lovpligtige 9.klasse med faglig uddannelse, og det er
godt både for skolen og især for romapigerne, som ikke må tage 9.
klasse udenbys. Med hjælp af donationer og en stor gave fra Verdens
Børn blev der indrettet et nyt klasseværelse og en systue.
Den nu pensionerede leder Peter Konov fortsætter med at
administrere pengene fra Danmark og hjælper Ts. Simeonova med
indkøb af mad o.a. til skolen, og desuden tager han sig af de unge og
deres udgifter under uddannelse i Pleven og omegn: Han fortjener
stor tak, og vi håber begge at kunne fortsætte lidt endnu.

BØRNEHJEM OG BØRNECENTER I DUPNITSA

Forsendelse af julegaver

Projektet ligger 60 km syd for Sofia. Dupnitsa er en levende by med
smuk natur og bjerge i nærheden.
Der bor nu 30 børn på hjemmet. En del af dem i en ny boligenhed
med mulighed for hjælp af bl.a. en psykolog. Kommunen henviser
børn med familie- eller psykologiske problemer til stedet.
Nogle af hjemmets børn blev sendt hjem til familien i romaslummen –
af sparehensyn, mens der bliver bygget en ny boligenhed: Det gamle
børnehjem skal lukkes i 2020. Disse romabørn kommer på hjemmets
fritidscenter efter skoletid, får frokost, toiletartikler, et bad, og deltager
i centrets aktiviteter. Desværre vil der blive mindre plads på den nye
boligenhed til små romabørn – staten forsømmer dem.
Til gengæld har projektet nu 2 udslusningslejligheder til piger og
drenge, som skal kunne færdiggøre en uddannelse, når de skal
forlade hjemmet. Dupnitsa fik i år en stor gave til renoveringen af
drengeboligen fra Verdens Børn.
Vores leder Krassimira holder af alle disse børn og håber også at
kunne 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 af sponsorater, donationer og forsendelserne fra Danmark.
Pengene bruges til skolematerialer, til fritidscentrets aktiviteter, til
deltagelse i nationale sports- eller teaterfestivaler og til den elskede
sommerudflugt.

BØRNEHJEM OG TERAPI CENTER i LUKOVIT
Sommerudflugt til Borovets

Fritidsaktiviteter

Projektet ligger 110 km nordøst for Sofia, og er Verdens Børns
ældste projekt i Bulgarien. Nu er der 2 boligenheder til i alt 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 fra 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 fået hjælp til
at lære tekniske fag med solstrålehistorier om højere uddannelser!
Børnehjemmets leder, V.Tsekova, har dygtige medarbejdere og er
glad og taknemmelig for Verdens Børns hjælp: Pengene bruges til
toiletartikler og medicin og giver mulighed for materialer til smukke
fritidsarbejder og til den årlige, højt elskede ferieudflugt!
Der er færre handicappede børn end før: Flere forældre kan beholde
børnene eller tage dem hjem, og nogle bliver bortadopteret.

TAK FOR STØTTEN I 2019
Jeg vil sige hjertelig tak til både faddere og projektsponsorer for jeres
hjælp i det forgangne år. Alle sponsorater og gaver er til stor gavn for
både børnene og for hjemmene og giver mulighed for oplevelser, som
børnene elsker og takker for!

Årets udflugt

Med venlig hilsen

Astrid Møller
Projektansvarlig Bulgarien

