Rumænien er blandt Europas fattigste lande, og
mange familier lever i stor fattigdom. Pensionister,

mennesker med handicap eller kronisk sygdom,
enlige forældre og romaerne er særligt udsatte.

NØDHJÆLPSLAGERET I FAGET
DET GØR DE LOKALT
I Faget, en mindre by ca. 200 km. inde i Rumænien, bor
familien Emerich Cornel på en lille landejendom. For
godt 20 år siden brændte en del af ejendommen. BBS
har hjulpet familien med økonomiske midler til genop
bygning af det nedbrændte og har nu gennem de sidste
ca. 10 år brugt denne bygning som ”gennemgang
slager”.
Der er gået i hundredvis af ton nødhjælp (tøj, hospi
talssenge, rullestole, cykler, handikapcykler, byggema
terialer etc. etc.) gennem denne bygning og til store dele
af Rumænien.
Emerich Cornel, en ildsjæl som vi er dybt taknemmelige
for, har formidlet det hele og er nu efterhånden kendt
over store dele af Rumænien.
DET GØR BBS
BBS indsamler tøj, fodtøj, symaskiner, hospitals og
handicapudstyr, senge, cykler og meget andet i Dan
mark og transporterer det til lageret i Faget.

BBS betaler ca. 1.200,00 € (9.000,00 kr.) årligt til
dækning af diverse udgifter, ikke mindst til den brænd
stof der bruges til distribuering af hjælpen.
DET KAN DU GØRE
Til stadighed vil BBS gerne modtage godt og brugbart
handikapudstyr som trehjulede cykler kørestole, elek
triske kørestole, armstokke o.l. Når det gælder brugt
tøj, har vi for nuværende faste leverandører.
Se en liste over særlige behov på www.bbsnet.dk/behov.
Økonomisk støtte
Støt via din netbank: Kortart: 73 kreditornr.: 81 82 21
74. Mærk overførslen CORNEL.
Når du mærker overførslen, går beløbet fortrinsvist til
det projekt, du angiver, og altid til BBS’ arbejde med
nødhjælp og understøttelse af mission, kirke og sam
fund i Rumænien

Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd
til mennesker, kirke og samfund i Rumænien  på grundlag
af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem,
der hjælper lokalt. Læs mere på www.bbsnet.dk.

