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Nødhjælpskasse

Det er vanskeligt at forestille sig…….
hvilke problemer, det kan medføre, når fattige rumænske
(børne-) familier rammes af sygdom eller ulykke, kommer ud
for et aktuelt behov i forbindelse med f. eks. briller,
høreapparat, medicin eller hvad, det måtte være.
Der er næsten aldrig økonomiske muligheder for fattige
rumænske familier for at imødegå en sådan situation eller
hændelse.
Oftest er der heller ikke hjælp at hente hos stat eller kommune.
Det prøver Foreningen til støtte for Rumænien – af 2003
at råde bod på.
Vi har oprettet to nødhjælpskasser – én i Orsova og én i Dubova,
hvorfra akut nød som netop beskrevet, kan afhjælpes – en
smule!
I Orsova administreres ”nødhjælpskassen” af sygehusdirektør/
overlæge Lucian Vadastreanu og i Dubova af familien Marian,
Carolina og Mihai Ghiorghita – i samarbejde med præsten i
Dubova.
De nævnte personer – som foreningen kender og har stor
tillid til – har mulighed for at opdage behovene og påse, at
hjælpen bliver givet, hvor den er mest påtrængende.
Foreningen har fyldt kasserne op med hvad der svarer til
10.000 Dkr. i hver. Det er nu vor opgave at holde kasserne
fyldt op med penge i takt med det, der bruges af dem.
Der er stor kontrol med disse kasser, således skal hver udbetaling være en éngangshjælp, - den skal gives, hvor der
ikke ydes dækning fra stat eller kommune, og den skal være
velbegrundet. I hvert enkelt tilfælde skal vi således have op-

lyst: årsag, modtager og beløbsstørrelse, og der skal foreligge
kvittering fra pågældende nødhjælps-modtager.
Foreningen anser dette projekt som værende meget væsentligt, og vi appellerer til alle, som har sympati for hjælpearbejdet
for Rumænien om at give et bidrag til dette projekt.
GOD IDÉ:
Hvis man – som flere allerede har gjort – måtte ønske at
tegne sig for et abonnement på f. eks. 100 kr. pr. måned til
dette formål, vil dette være endog særdeles velkomment.
Det kan virke mindre forpligtende end en direkte adoptionsaftale, som foreningen også har på programmet – se
speciel folder derom.
Det må konstateres, at det er blevet overordentlig vanskeligt
at få indsamlet, opbevaret og afsendt effekter –(ting og sager)
til Rumænien. Derfor er PENGEMIDLER mere og mere det,
som viser sig at være den allerbedste hjælp, vi kan give til
vore fattige, rumænske venner - og så skaber penge tilmed
omsætning og aktivitet i Rumænien.

