ADVENTISTKIRKENS NØDHJÆLP 2021
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hjælpeaktion.dk

Giv en flygtningefamilie
en ny start

Hjælpeaktion er Adventistkirkens indsamling, som i mere end 110 år har
støttet verdens nødlidende. Hjælpen
støtter og driver projekter i mere end
130 lande.
I ADRA Danmark arbejder vi ud fra
det kristne livssyn om at udvise
næstekærlighed. Vi rækker ud til de
svageste og de, som lider nød.
Derfor er din støtte ikke øremærket,
men bliver sendt dertil, hvor behovet
og mulighederne er størst lige nu.
Indsamlede midler fra Hjælpeaktion går
blandt andet til flygtningefamilier i
Uganda.

Nødhjælp og
udviklingsprojekter: 93 %
Administration: 4 %

Sådan brugte ADRA
Danmark pengene i 2020

Fundraising og
kommunikation: 3 %

Læs mere på www.adra.dk

ADRA gav Roza fra Yemen nyt håb
“Nu arbejder jeg igen som
hushjælper, mens min datter
syr for folk. Jeg er sikker
på, at vi er på vej i en
god retning,” siger Roza.
Roza begyndte at arbejde i
ADRA’s Cash for Work-projekt.
Krigen har ødelagt infrastrukturen i Yemen, så skrald hober
sig op i byerne.
Bag sløret gemmer sig en kvinde,
der har været udsat for krigens
rædsler.
Roza hedder hun, og er mor til
fire børn, som hun prøver at give
en tryg opvækst. Det er en næsten umulig opgave, når man bor
i Yemen.
Familien flygtede til et sikrere
område, efter at en granat havde
ramt den ene af hendes sønner,
og hans arm måtte amputeres. Et
simpelt træskur var det eneste
sted, de kunne finde husly.
Rozas mand havde ødelagt sin ryg
og kunne ikke arbejde, så Roza
måtte søge arbejde som hushjælper.
”Jeg var ved at være helt nedbrudt, og havde mistet håbet,
men så henviste en af de familier, jeg arbejdede for, til
ADRA,” fortæller hun.

I projektet får udvalgte personer løn for at rydde gaderne
for affald. Indsatsen forebygger
sygdomme, og giver folk en følelse af værdighed, når de selv
kan tjene penge fremfor at se
sig som passive ofre.
Roza fik både nyt håb, og råd
til at købe en symaskine. Nu syr
hendes datter for folk, mens hun
selv igen arbejder som hushjælp.
”Jeg er sikker på, at vi nu er
på vej i en god retning. Tak til
ADRA for jeres hjælp.”

Vær med til at forvandle nøden
til håb og udvikling!
Dit bidrag går til udviklings- og
nødhjælpsprojekter i blandt andet
Uganda, Sydsudan og Yemen.

Så langt rækker pengene:

for

140 kr. kan en familie i Uganda plante en have

En flygtningefamilie i Uganda kan få frugttræer, såsæd
og redskaber, så de kan skaffe mad på bordet.

for

200 kr. kan en familie i Yemen få et hygiejnesæt

Nødhjælpen er livsvigtig, og et hygiejnesæt med bl.a.
baljer, sæbe og tandbørster hjælper en familie med at
hindre sygdom.

500

Det betyder, at familien kan få råd til mad, medicin
og transport.

Støt via

MobilePay 86080

eller overfør din gave via netbank konto 4440 4260262459

ADRA Danmark

Concordiavej 16

2850 Nærum

tlf. 4558 7700
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for
kr. kan en familie på 7 personer i Sudan
få dækket sine basale behov i 1 måned

