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Årsrapport 2019
Årets gang
Det har været et travlt år. Vi har hentet
mange skolemøbler fra nærmest hele Sjælland. Vores lager har det meste af året været fyldt med skolemøbler og mange andre
effekter.
Først på året var vi så presset på plads, at
vi måtte starte med at sende på 0-bevillinger allerede i januar. Det var et samarbejde
med Viomis, som er en organisation i Danmark, hvor unge danske muslimer leverer
nødhjælp fra Danmark til udsatte områder
i verden. Der er i alt sendt 10 containere
med skolemøbler til Syrien i løbet af året.

Desuden 4 stk. 0-bevilling containere til Marokko i samarbejde med Al Hiba Forening i
Høje Tåstrup i løbet af året.
Efterfølgende i marts åbnede Genbrug til
Syd for bevillinger, og der er i alt afsendt
32 containere fra depotet. Så der har været
meget travlt.
DMRU bestemmer hvor GTS-bevillingerne
skal hen, og vi bestemmer selv over 0-bevillingerne. På trods af det er depotet til
stadighed fyldt til randen med effekter til
afsendelse, og heraf mange skolemøbler.

HGs trøjer i Marokko.

Københavnske bycykler i Zimbabwe

... og i Marokko.

Ansvarlige for at varerne har den rigtige kvalitet er hos Hans, Erling og Ole. Bente har i
året haft travlt med at skrive forsendelseslister.

Vi har også haft besøg af dansk-marokkansk
konsul fra Marokko. Han var meget imponeret over vores arbejde, og håber på et stadigt godt samarbejde.

Viggo er ny mand på symaskiner, og sammen med Grete istandsætter de symaskiner
i det ”nye” værksted.

Til stadighed kræver vi af samarbejdspartnere i modtagerlande, at de skal rapportere
til os, når effekterne er kommet frem. Det
kan f.eks. gøres med fotos til os. Denne
dokumentation kommer direkte på Nødhjælpsdepotets facebookside.

Cykelværkstedet er blevet lidt større, der er
tre arbejdspladser til reparation af cykler, og
det er Hans, Erik og Bent der har travlt der.
Vi har fået cykler fra DSB, lokale boligselskaber, produktionsskolen i Nykøbing Falster og
Københavns Cykler. Så der er også meget
travlt.
Der er også et godt samarbejde med alle
værksteder under Genbrug til Syd.
En gang årligt i oktober holdes der årsmøde
med alle værksteder og de frivillige organisationer, der har samme formål som os,
nemlig at sendt nødhjælp til fattige lande.
Vi har haft besøg af UFF – Else-Hanne. Hun
havde gæster med fra Zimbabwe. Vi har et
godt samarbejde med Else-Hanne.
Læsning af container.
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Skolemøbler fra Fuglebjerg i Tanzania.

Trine og Kaj i Zanzibar.

Der bliver arbejdet på depotet mandag og
tirsdag formiddag.

Ny bil

Derudover bliver der også af og til pakket
forsendelse i weekenden.
Der holdes bestyrelsesmøde ca. 4 gange om
året.
Bestyrelsen har ansvaret for at alt fungerer.
Formand Hiba er meget aktiv og det samme
er Ole O.
I øvrigt er alle meget flittige, og der skal fra
formand og bestyrelse lyde stor ros til hele
personalet for deres fantastiske arbejde
gennem hele året.

Ole og den nye bil.
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Vi har 2019 købt en ”ny gammel bil”. Vi har
sparet i mange år og endelig lykkedes det.

vi skal i 2020 ikke bruge så mange penge på
transport fra fremmed vognmand.

Den gamle var godt og vel slidt.

Det er vi meget glade for, og håber den
”nye” bil kan holde i mange år.

Den nye er lidt større, og derfor er der for
os bedre kapacitet til at afhente effekter, og

Nødhjælpsdepotet udleverer effekter i Danmark til f.eks. flygtninge og folk, der har

Forsendelser i perioden
Udenfor EU – antal containere
2 Ghana
bev.nr. GTS 18-73		
3 Syrien
0-bev. ANTI/AL Hiba
1 Myanmar
bev.nr.GTS 18-65
2 Marokko
0-bev.ANTI/AL Hiba /Nador
2 Zimbabwe bev.nr.GTS 18-116
2 Zimbabwe bev.nr.GTS 19-19
7 Syrien
0-bev.ANTI/Viomis
1 Burkina Faso bev.nr.GTS 19-12

1 Afganistan bev.nr.GTS 19-20
2 Marokko
0-bev. (Taroudant/Al Hiba)
1 Guinea
bev.nr.GTS 19-74
1 Senegal
bev.nr.GTS 19-91
		
Indenfor EU – antal trailere
1 Ukraine
0-bev. Selandia/Slagelse
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Fremtiden
Vi forventer at fortsætte med samme gode
kadance i 2020.
Formanden ønsker for 2020, at alle forsendelser pakkes på værksteder.
Vi har i vores lokale Ugeavis indrykket en
meget flot annonce, der oplyser hvor meget vi har sendt i løbet af 2019 og som også
efterspørger frivillige hjælpere, som vi har
brug for flere af i Næstved på Nødhjælpsdepotet.
Vi er også meget aktive på Facebook, som
er tilknyttet vores hjemmeside.

Budget og regnskab for 2019

Den danske ambassadør i Marokko på besøg.
hårdt brug for effekter fra os. Frivillige foreninger i Næstved Kommune og nabokommuner har også af og til brug for effekter fra
Nødhjælpsdepotet.
Mange af de flygtninge, der bor i Næstved
Kommune, har fået hjælp i form af effekter
fra os.

Projektrejse
Vi har besøgt Zanzibar i 2019.
Kaj og Trine tog afsted til Zanzibar den 25.
marts 2019 og kom retur den 3. april 2019
efter en spændende tur.
De skulle se hvorledes vores fremsendte
effekter var taget i brug – GTS 18-52/Ali.


Den container var desværre låst i havnen,
og blev først frigivet ca. dagen efter deres
hjemrejse.
De kunne rapportere, at der var meget brug
for det fremsendte. Og folk var meget glade
og taknemmelige for det fremsendte. Og
der er meget brug for alt, der kan sendes
frem til Zanzibar.
Ali var en god guide på hele turen, og der var
arrangeret flere besøg på skoler m.m. hver
dag. På disse besøg kunne det konstateres,
at effekterne fra tidligere fremsendelser var
kommet frem til rette vedkommende.
Der er udarbejdet særskilt rapport fra turen.
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Vi har overskredet budgettet med kørsel, da
der har været meget at afhente og vi ikke
selv har haft mulighed for at afhente det
hele selv og derfor har brugt vognmand
udefra. Det tænker vi vil blive afhjulpet i
2020 i og med vi har købt bil der er større,
end den vi tidligere havde.

Budgetopfølgning er et fast punkt på hvert
bestyrelsesmøde.
Vi har revisor til regnskabet.

Generalforsamling
Der har været afholdt generalforsamling
den 8. april 2019
Der foreligger godkendt referat og regnskab.
Bestyrelsen er valgt. Efter konstitueringen
ser den således ud:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Fundraiser:
Ideprojekt m.m.:

Hiba
Ole Olsen
Iben
Ida
Trine
Kaj

Afsluttende bemærkninger
Vi er meget taknemmelige for de samarbejder vi har.
Det gælder de aktører der bevilger os penge
lokalt såvel som nationalt.
Det gælder alle, som trofast kontakter os
– skoler, virksomheder, organisationer, institutioner, foreninger, offentlige myndigheder, private m.fl. Og det er både med gode
brugbare effekter samt økonomisk støtte.
På bestyrelsens vegne
Nødhjælpsdepotet i Næstved
Danish Relief Group
Sign. Hiba M. Belhaiba
Januar 2020
Læsning af container.
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Kaj og Trine.
Frivillige læsser container.
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