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Så er året ved at være gået.  
Vi får stadig masser af gode 
ting, både nyt og brugt, men 
penge får vi ikke mange af. 
Nogle gange er der positive op-
levelser, når der pakkes tøj på 
Dienesminde.  
En dag kom en ældre dame 
med hendes afdøde mands tøj. 
Der blev snakket om at vi ingen 
penge havde til transport. Ef-
terfølgende kom hun tilbage 
igen, denne gang for at give 
foreningen en pæn pengegave. 
Hun ville være sikker på at 
mandens tøj kom til Hviderus-

land, da det var hans ønske. 
Det ville være dejligt hvis flere 
havde den tanke, for mange 
bække små gør en stor å.  
Vi mangler stadig medlemmer, 
så kom op af stolene og snak 
med familie, naboer og venner 
om at blive medlem og støtte 
en god sag.  
Gavebidrag modtages også 
gerne, da vi ingen penge har, 
men 5-7 læs nødhjælp, som er 
klar til afgang. 
 
Glædelig jul samt et godt nytår. 
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Tiden er nu inde til at gøre sta-
tus for året der snart er gået. 
For ikke at starte med det ne-
gative vil jeg starte med det 
positive selvom vi under tiden 
synes at det negative er i over-
tal. Den største positive overra-
skelse har været, at jeg fik et 
nyt halstørklæde fra Victoria, 
der sidder på et Russisk børne-
hjem.  
Det var også en stor overra-
skelse at få besøg af Lene, der 
var her med et hold af døve 
børn fra Pinsk i 1996. Trods 
hendes handicap klarer hun sig 
glimrende og er nu en stor og 
flot pige i stedet for den lille 
forpjuskede mus fra børne-
hjemmet. Det er selvfølgeligt 
også dejligt når Kola kommer 
og præsenterer sin kone, fordi 
hun skal se hans far. Samtidigt 
er det en stor glæde for både 
chaufførerne og mig at se hvor 
glade de bliver, når vi kommer 
til socialcentrer og børnehjem 
med ting de må få.  
Det var en stor oplevelse for 
mig at være indlagt på hospita-
let i Hviderusland, for at se de-
res høje lægelige standard. Og 
det var utroligt så pænt og 

venligt de behandlede alle pati-
enterne. I den tid jeg var ind-
lagt kom jeg meget rundt på 
hospitalet og mødte mange ting 
jeg kunne nikke genkendende 
til, deriblandt undertøj, som de 
har fået for over 10 år siden, 
der nu blev brugt som klude for 
deres guldskrubber. Det giver 
en erfaring, når man har set alt 
dette indefra i 14 dage, til at 
forstå, hvad de har mest brug 
for. Og det er MEGET.  
Det negative er at vi ingen pen-
ge har, ellers kunne vi sagtens 
finde mere at hjælpe dem med. 
Både chauffører og pakkefolk, 
der er ivrige efter at hjælpe, så 
vi håber at danskerne i løbet af 
kort tid vil finde til lommerne 
og finde et par skillinger frem. 
Så vi kan få endnu mere gang i 
det hele. Selvom det kan se 
sort ud opgiver vi ikke!  
Vi har konstateret i Letland, at 
der er skoler, der intet nyt har 
fået i 50 år. Vi har set børne-
hjem, der ikke engang har en 
hel tallerken at spise af. Skive-
området står højt i mange øst-
europæiske lande. Lad os nu se 
om folk ikke vil til at leve op til 
værdigheden.  
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Vi er kommet til landsbyer. 
hvor chaufførerne ikke altid har 
været klar over, hvor de skulle 
hen. Der kommer i løbet af kort 
tid folk, som spørger om vi har 
brug for hjælp, selvom det er 
nat. Engang holdt de parkeret 
på en hullet vej ved en skole. 
Da skolen åbnene, blev der po-
steret vagter, som skulle for-
hindre at chaufførerne ikke blev 
forstyrret i deres søvn. Det er 
som om at dag og nat intet be-
tyder når vi kommer på besøg.  
Dette må være en af forklarin-

gerne på hvorfor vi fortsætter! 
Vi er taknemmelige for alle de 
ting af forskellige arter som vi 
modtager, samt for alle de fri-
villiges hjælp. 
 
Derfor tror vi der kommer end-
nu en jul.  
 
Glædelig jul til alle .  
 

 Mange venlige hilsner  
 Dan Dissing Madsen.  

Besøg fra Hviderusland 

Dansetruppen Pribuzhie var på 
turne i oktober måned. 
Turneen startede med besøg 
på Færøerne. For mange af 
børnene var det første gang de 
var ude at 
sejle, hvilket 
var en ople-
velse i sig 
selv.  
Ugen efter 
var de rundt 
i Jylland, 
lige fra Aal-
borg til Bil-
lund. 
De havde 

indlogeret sig på Mors i et spej-
dercenter. Turen har været en 
stor succes, hvor de optrådte 
for fulde huse alle steder. 
 

 


