
Beretning for 2020 i Holstebro Nødhjælp 
 

Året 2020 har været i mærkeligt år, Corona har ”drillet” os det meste af året. 

Vi har ikke haft meget hjælp fra kriminalforsorgen, der måtte ikke sendes folk i 

samfundstjeneste!!! 

Så bestyrelsen har, måtte tage en ekstra tørn – Tak for det. 

De genbrugsbutikker vi henter tøj hos, har ligeledes været nedlukket en hel del af 

2020. 

Til gengæld har vi fået indleveret ekstra meget tøj, via vores lem i 

sorteringsbygningen, og i særdeleshed er der indleveret rigtig meget tøj i de 3 

container der står på genbrugspladsen. 

HARIS VIL VISE BILLEDER AF VORES AKTIVITETER I BOSNIEN 

Vi har hentet rigtig mange skolemøbler på div. skoler. 

Holdet fra Y-Menes klubben har, henter meget tøj i boligområderne – desværre af 

meget blandet kvalitet, op til 75 % af tøjet har vi kørt direkte på lossepladsen.  Kan 

lige indskyde at vi i foråret 2021 er stoppet med afhentning i boligområderne. De 

ca. 70 stk. affalds container stå p.t. på vores lager. 

Vi har sendt 2 hele lastbiler med tøj/sko/porcelæn/håndklæder til Rumænien + 

der er afhentet ca. 9.000 kilo tøj/sko/porcelæn af 2 omgange.  I alt har det givet 

foreningen en indtægt på ca. Kr. 115.000,- mod ca. Kr. 153.000,- i 2019 

Genbrugsbutikkerne i Rumænien har også været lukket pga. Corona. 

Vi har sendt 2 hele lastbiler til Bosnien i 2020 – med Hospital udstyr men mest 

skolemøbler. 

En af disse transporter blev doneret og betalt. af Genbrug Syd Kr. 25.000,- en stor 

hjælp, men med masse af papir arbejder. 

Vi har i 2020 donoret ca. Kr. 63.000,- til forskellige frivillige foreninger i Bosnien 

primært via Røde Kors i Jajce, pengene er gået til bryst kræft ramte kvinder – børn 



med speciale dianoser, indkøb i Bosnien af div. hjælpe materialer til ældre 

mennesker. Samarbejdet med Røde Kors i Bosnien er rigtig godt, vi får tilsendt 

kvitteringer på alle indkøb. Holstebro Nødhjælp har også giver kr. 10.000,- til 

indkøb af brugt bil, som Røde Kors bruger til at besøge til ældre, ude på landet, 

specielt om vinteren er det en nødvendighed. 

Y-Mens klubben i Randers har donoret kr. 5.000,- til samme bil (Tak til Arne 

Jørgensen for denne kontakt) 

Vi har fået doneret ca. kr. 31.000,- i direkte støtte til vores projekter i Bosnien. 

Holstebro Nødhjælp har et rigtig godt samarbejde med Y-Men klubben her i 

Holstebro, vi hjælper hinanden rigtig meget.  Bl.a. er det medlemmer fra Y-Men 

klubben der pakker alt det porcelæn vi sælger til Rumænien, tro vi i 2020 sendte 

ca. 25.000 stk. div. porcelæn til Rumænien, pris 10 cent pr. stk. = 2500 EURO 

Der har været div. avis skriverier omkring grunden hvor vores lager ligger – 

personlig tro jeg ikke det bliver udstykket til byggegrunde. 

 Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2020 – som absolut 

er fortsat ind i 2021 

Tak til de medlemmer der har givet en hånd med i 2020 

 

 

  

 


