HCR Nyt forår 2019

Bestyrelsen ønsker alle venner og interesserede
et rigtig dejligt forår med en velsignet påske og pinse.
Vi siger tak for alle de flotte donationer, I har givet, som kan støtte Connie Meyers sociale og humanitære arbejde i
Moskva. Vi har især givet til familieprojekter med børn. Vi har også fået pæne gaver ved indsamlinger i forbindelse
med arrangementer. Vi siger tak for donationerne ved foredragene senest i Bethlehemskirken 24. februar, hvor vi fik
indsamlet næsten 500 kr, som også vil komme til at gå til børnefamilier.
Også i år holder HCR basar både i Bethlemskirken og i Karlslunde Strandkirke.
Kom og støt vores humanitære arbejde. Køb donerede gaver og russisk folklore. Basar i Bethlemskirken d.7. april
efter gudstjenesten, som begynder kl.10. Du er også velkommen til at komme direkte til basaren ca. kl.1213:30.Basar i Karlslunde Strandkirke, Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde, d.26. maj efter gudstjenesten som
begynder kl.10.30

I december blev repræsentanter fra vores bestyrelse inviteret til Malteserordenens juleconvent, en meget højtidelig
begivenhed. Her fik vores formand, Ellen Margrethe Krabbe, overrakt en donation på kr. 5.000 til hjælp til aktiviteter
til børnene. De er givet videre til børnerige familier til det formål efter aftale med Connie Meyer.

Vi takker for denne donation og de andre donationer, som er med til at holde arbejdet i Moskva i gang. Hvis dine
donationer til HCR skal være fradragsberettigede (op til 15.900 kr. i 2018), skal de betales via Dansk Missionsråd eller
Lærernes Missions Forening bedes venligst mærkes “ HCR”. Oplys også venligst navn og cpr.nr.
Dansk Missionsråd:

reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354

Lærernes Missions Forening:

reg.nr 9570 Kontonr: 0008000484

Skriv Dit Navn + “ HumanCare Russia“

(HCR har CVR nummer 33428685)

Ellers direkte på HCR´s konto i Oikos:

reg.nr. 8418 kontonr. 8920009191

Kontingentet: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister. Vi siger tak for at
modtage det inden d.1. april. Kontingenterne betyder, at vi kan blive ved med at eksistere som organisation.
Indbetales på HCR ´s konto i Oikos: reg.nr. 8418 kontonr. 8920009191

Connie Meyers beretning fra Moskva
Vi har fejret jul og nytår og jul og nytår. Først den 24, 25 og 31 december og derefter russisk jul og ”det gamle” nytår
den 7. og 14. januar.
Takket være salg ved basarer i Danmark har vi kunne købe gode julegaver, som er delt ud til ni børn. Alle blev meget
glade og overraskede over en ekstra gave og forældrene sender deres varmeste tak til HCR for gaverne.
Katjas lille Savva blev et år den 8. januar og fik sin jule- & fødselsdagsgave, som han blev så glad for. Han stavrer nu
rundt på sine små ben og kommunikerer med lyde, grimasser og arme som møllehjul. Hans mor forstår det hele, vi
andre nyder synet af den lille purk.
Lilias lille Sergei blev et år i begyndelsen af februar.
Tatianas lille Masha er blevet 8 måneder.
Polina, knapt to år blev lykkelig over dukken, der taler, når den trykkes på maven. Polina havde 39 i feber og faldt
hurtigt i søvn efter at have pakket gaven ud.
Ilya, 4½ år, Polinas storebror, var kommet sig over sæsonens forkølelse med feber og gik hurtigt igang med at samle
den nye LEGO-bil.

Yderligere har fire søskende, Viktor, Liza, Sasha og Gosha, med stor begejstring modtaget julegaver.

Mine meget gode venner, Irina og Aleksey blev bedsteforældre for femte gang den første marts, da datteren
nedkom med søn nr. to. Den ældste datter har tre piger.
Årets første måneder er altid præget af forkølelse og med mange mennesker i små lejligheder, kører det ofte i ring.
Denne periode er smittefaren stor i offentlige transportmidler, hvor der hostes og nyses.
Jeg er fortsat medlem af IWC (International Womens Club), hvor jeg er med i Charities Bord Committee, der støtter
26 forskellige projekter. Jeg er koordinator for fire projekter, hvoraf et af dem er at støtte fr. Pavels ældste lillebror
med penge til indkøb af mad til de fire mænd, der bygger kirken om fra at være en total ruin til en smuk kirke.

Et andet af mine projekter er at støtte dr. Dmitry Zinenko, pædiatrisk neurokirurg og professor. For 31 år siden
begyndte han, som den første i Rusland, at behandle børn med hydrocephalus (væske i hovedet). Hans kolleger var
meget afvisende og mente, at disse børn fortsat kunne anbringes på børnehjem. Men dr. Zinenko fortsatte med
behandlingerne og arbejdede fortsat på, at behandlingen skulle overtages af staten og det er den nu efter 30 års
ihærdigt arbejde. Så der er lang vej igen før cerebral parese (total lammelse af nyfødte) og epilepsi bliver overtaget
at det offentlige.
Det er meget vigtigt for mig at støtte dr. Zinenko’s arbejde – både via IWC, men også som HCR´s medarbejder i
Moskva. Rusland har 48 regioner og i de 38 er der ikke en pædiatrisk neurokirurg med licens til at operere. Derfor
inviteres dr. Zinenko til at operere i de 38 regioner og ofte må han medbringe en del af det nødvendige udstyr. Hans
hjælp til børn med svære handicaps er med til at støtte fremtidens Rusland.

Yderligere er jeg koordinator for brandsårsafdelingen på et børnehospital og et dagcenter for mentalt handicappede
unge.
Jeg er også medlem af SWEA (Swedish Women Educational Association) -mest som ”fyld”, så SWEA ikke nedlægges i
Moskva. Den svenske Ambassade har et rum, hvor svenskerne kan stille alt det, de ikke længere har brug for og vi
har adgang til at hente/tømme rummet. Her er mange rigtig gode sager fra køkkentøj til børne- & voksentøj, som
modtages med glæde af vores familier.
Julen varer lige til påske, men ind i mellem kommer fasten, som i Rusland indledes med ugen ”Matzelitza”. Det er
ugen, hvor alt kød er spist op og man spiser pandekager, inden den store faste begynder og varer til påske, som i år
er den 28 april i den russiske kirke.
Støtten til HCR´s arbejde i Moskva og omegn er stadig meget vigtig. Vi når ud til mennesker, der ikke modtager støtte
fra andre sider og vi takker hjerteligt for hver en krone, der doneres til arbejdet.
Fra Moskva ønsker vi alle en rigtig glædelig påske med den russiske proklamation:

KRISTUS ER OPSTANDEN !!!
JA! HAN ER SANDELIG OPSTANDEN !!!
Connie Meyer
Moskva
marts 2019

André Terekhov
Vi fortalte om André Terekhov, der har fået hjælp til sin uddannelse som jurist på et betalings universitet. Vi vil gerne
fortsat vil støtte ham, da de unges uddannelse - og senere arbejde - fortsat er det sociale netværk i Rusland.
Andrés sender her sin personlige hilsen til HumanCare Russias venner

Dear friends,
I am very glad that I can write to you.
I am okay. I hope you are doing well, too.
I am a fourth-year student at the University.
I try to study well and I succeed.
This year I am going to finish my studies at the University.
I need to prepare for the final exams and diplom work.
After my basic education I want to do something new,
think about journalism.
I would like to take this opportunity to thank you once again
for your help and support.
I wish you joy and happiness.

Always yours,
Andrew.

