
Ziyodullo har brug for genoptræning
Da Ziyodullo var spæd, kunne han ikke holde 
op med at græde. Bedstemoderen vuggede ham 
frem og tilbage, men intet hjalp. Han vejede 
for lidt, og efterhånden som han blev ældre, 
fulgte hans udvikling ikke med. Han kunne 
kun kravle, og familien holdt ham skamfuldt 
indendøre, så naboerne ikke skulle se ham.
Nu er seksårige Ziyodullo begyndt at få hjælp 
fra Mission Østs medarbejdere og kommer 
i det lokale børnehjørne. Men forholdene 
er dårlige. Rummet er lille og koldt, og der 
mangler stimulerende legeredskaber til børne
ne. Børnehjørnet har brug for renovering, før 
Ziyodullo kan få den nødvendige behandling 
og stimulering.

Et børnehjørne er helt afgørende for de børn, 
som bliver født med handicap i Tadsjikistans 
fattige landområder. Uden børnehjørnerne får 
de nemlig ikke den nødvendige hjælp.
I Tadsjikistan gemmer mange forældre skam
fuldt børnene i hjemmene. Derfor går Mission 
Østs mobilteam fra dør til dør, finder børnene 
og genoptræner dem. Men afstandene er store, 
og børnene har brug for lokale steder at få 
behandlingen.  

Børnehjørnerne er indrettede i offentlige 
bygninger med stimulerende redskaber, og her 
kan børnene lære, lege og få terapi af Mission 
Østs medarbejdere. Desuden kan forældrene 
mødes, tale sammen og støtte hinanden.
Men børnehjørnerne er i dårlig stand, og man
ge steder mangler der lys, varme og terapeutisk 
udstyr. Der er stort behov for hjælp, så børnene 
kan få den behandling, som ingen andre giver 
dem.
Sammen kan vi hjælpe disse børn og give dem 
håb om et bedre liv.

Børnehjørner  
giver nyt håb

Dilnoza vil gerne lege med de andre
Seksårige Dilnoza er glad, når hun kan lege 
med de andre børn i det lokale børnehjørne 
og få den nødvendige stimulering. Men 
rummet er for lille til de mange børn, og der 
er kun få legeting. Om vinteren kommer kun 
få børn, fordi det er bidende koldt, og der 
mangler opvarmning. 
Siden Dilnoza blev født, har familien skam
fuldt holdt hende indendøre, og hun kunne 
ikke lege med sine jævnaldrende. Dilnoza 
havde problemer med at gå og kunne ikke 
holde fast på ting. Derudover havde hun 
adfærdsvanskeligheder, som gjorde hver
dagen svær for familien.  
Med Mission Østs børnehjørne har Dilnoza 
nu fået chancen for både at møde nye venner 
og få den nødvendige stimulering. Men der 
er brug for hjælp, så rummet kan fungere, og 
Dilnozai kan få den hjælp, hun behøver.



 

 
 

 

 
 

Børnehjørner  
i Tadsjikistan

Giv børn med  
handicap et bedre livSådan støtter du

Børnehjørnerne har brug for:
•	 nye	gulve

•	 maling

•	 vinduer/døre

•	 elektricitet	og	belysning

•	 varmesystemer

•	 legetøj/bøger

•	 terapeutisk	udstyr

•	 møbler

•	 computere	og	tilbehør

Ønsker du at give Tadsjikistans børn med 
handicap et bedre liv, kan du overføre beløbet 
til Y’s Men International Region Danmarks 
skat mester på reg. nr. 2380 kontonr. 
8478810971 med angivelse af afsender og 
cprnummer. Beløbet giver skattefradragsret 
efter gældende regler. 

Målet for indsamlingen er 150.000 kr. Det 
rækker dog kun til renoveringen af børne
hjørner i 5 landsbyer, selvom 8 landsbyer 
faktisk har brug for hjælp.

For yderligere informationer:
Tjenesteleder Jens Nielsen 
Hestehave 7 
7100 Vejle 
Tlf. 2246 5707 
Email: Jens7ni@gmail.com

Mission Øst i Tadsjikistan
Mission Øst begyndte at arbejde i Tadsjikistan i 
1997, hvor landet var ødelagt af borgerkrig.  
I dag er der nogenlunde stabilitet, men selvom 
levevilkårene er forbedrede, lever cirka 60 
procent af befolkningen stadig under den 
nationale fattigdomsgrænse. 
Tadsjikistan bliver anset for at være den 
fattigste af de tidligere Sovjetrepublikker. 
Mange mænd rejser til Rusland for at prøve 
at finde arbejde, hvilket efterlader kvinderne 
alene tilbage med ansvaret for børnene og 
husholdningen.
Mission Øst fokuserer på at forbedre adgangen 
til forskellige ydelser for kvinder og børn med 
handicap. Derudover arbejder Mission Øst på 
at styrke lokale organisationer, som derefter 
bedre kan varetage de svagestes interesser.

Mission Øst er en dansk hjælpeorganisation, 
der arbejder for at hjælpe de 2/3 af verdens 
fattige, som bor i Østeuropa og Asien. Mission 
Øst arbejder med både nødhjælp og langsigtet 
udviklingshjælp og har som mission at hjælpe 
sårbare mennesker og støtte lokalsamfund, så 
de kan hjælpe sig selv. Mission Øst arbejder 
i Afghanistan, Armenien, Nepal, Nordkorea, 
Pakistan, Rumænien og Tadsjikistan.
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