PA K K E H A L
Al arbejdet med indsamling, sortering og pakning
af ting, vedligeholdelse af bil samt kørsel til modtagerne foretages af frivillige, ulønnede personer.
I mange tilfælde pensionister og efterlønsmodtagere.
Hver tirsdag mødes en gruppe personer og sorterer og pakker tøj m.m..
Alle er velkommen til at møde op mellem kl. 9.00 14.00. Her er der mulighed for at aflevere ting og
evt. få en snak med pakkefolkene.
Foruden tøj bliver vi doneret med meget hospitalsudstyr som senge, kørestole, rollatorer m.m.
Hospitalet i Brest, Hviderusland har modtaget meget udstyr. De videreformidler mange ting til de
mindre hospitaler i regionen.
Ukraine er også bland modtagere af hospitalsudstyr.
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Økonomi:
Foreningen søger midler gennem fonde hvor vi
modtager flere donationer.
Medlemskontingentet er en meget vigtig del af
foreningens indtægter.
Udover disse modtager vi gaver fra især medlemmer, men også andre foreninger støtter os.

HISTORIE

TRANSPORT

BLIV MEDLEM

Foreningen Dienesmindes Venner blev startet i
1991 af ægteparret Ellen og Dan Dissing-Madsen
på deres går nord for Skive.

Foreningen kører hvert år mange læs nødhjælp. De seneste 30 år især til Hviderusland,
men også Letland, Litauen og Ukraine modtager nødhjælp. Lige pt er koncentrationen omkring Ukraine.

Medlemskab af foreningen koster 300 kr. pr. år.

Målet var at hjælpe børn i østeuropa, især fra Hviderusland.

Indbetal på FI-indbetalingskort

+ 73 <

+ 80388314 <

Kontooverførsel kan også benyttes.

Foreningens bus hentede børnene i Hviderusland
og kørte dem på ferieophold på Dienesminde,
hvor de opholdt sig ca. 14 dage inden bussen kørte retur og hentede et nyt hold børn.

Oplys navn, adresse og evt. e-mail adresse.
Som medlem modtager du vores medlemsblade.

I dag er bussen solgt og vi har kun lastbilen tilbage.
Igennem mere end 25 år har vi haft et samarbejde
med en musik- og dansegruppe fra en skole i
Brest i Hviderusland. De har gennem mange år
besøgt Danmark, hvor de har optrådt med musik
og dans på plejehjem, kirker, haller og andre lokationer hvor det har været muligt at lave optræden. Turen til Danmark har altid betydet meget
for eleverne.

Transporterne foretages primært i egen lastbil
der køres af egne medlemmer. Der er altid 2
chauffører med på hver tur.
Nødhjælpen leveres hos vores samarbejdsorganisationer, der så videreformidler til trængende, oftest i samarbejde med de lokale
myndigheder.
Hospitalsudstyr udgør en stor del af vores leveringer.
Hvis afstanden er meget stor, lejer vi en trækker/ trailer, der tager returlæs med. Dette
kan som regel gøres billigere end egen transport. Hver tur tager ca. 1 uge.

Antallet af transporter afhænger af hvad penge vi har til rådighed.
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