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HUSKOMMENTAREN  
 

Det Europæiske Hus har været på 
en skrap kur det sidste årstid for 
at fastholde kernen i arbejdet: at 
være med til at give de svageste 
grupper bedre muligheder for at 
tage del i det samfund, de lever i. 
 
Som med alle organisationer er 
det nødvendigt hele tiden at 
justere den måde, tingene 
fungerer på. Og vi havde brug for 
at slanke foreningen admini-
strativt, hvis vi skulle kunne leve 
op til vort formål – både indholds-
mæssigt og økonomisk. Derfor 
har vi nok også tabt lidt på de 
ydre linjer i denne tid. 
 
Men nu skulle ”hamskiftet” være 
nogenlunde på plads, så vi igen 
kan tage fat og se fremad. Vi 
håber derfor, at medlemmerne 
fortsat vil bakke Det Europæiske 
Hus op i de kommende år. Det er 
der meget brug for. Der er nemlig 
mange opgaver, der skal løses – 
og som kun kan klares, hvis der 
er en vilje til at støtte op om 
arbejdet. 
 
Som du kan se, har Nyhedsbrevet 
ændret udseende og navn. Det er 
blevet kortere og skulle nu gerne 
fungere som en hurtigere og 
hyppigere orientering om forenin-
gens gøremål. Og så kan du fra 
slutningen af maj altid finde mere 
på hjemmesiden: 

 
 
 
 
 
Flemming Andersen omkom 
sidste sommer ved en trafikulykke 
- som offer for en hensynsløs 
bilist, der kørte om kap midt i 
København, mistede herre-
dømmet over bilen og pløjede 
Flemming og et andet menneske 
ned inde på fortovet. En 
uforståelig og unødvendig tåbe-
lighed tog Flemmings liv.  
 
Flemming var netop stoppet som 
bestyrelsesmedlem i foreningen, 
hvor han siden starten havde 
været en aktiv og hjælpsom  
støtte til at få Det Europæiske 
Hus på benene. Noget som 
generalforsamlingen viste sin 
anerkendelse af ved at gøre 
Flemming til æresmedlem. 
 
Flemmings hjælpsomhed og stille 
støtte savner og mindes vi ofte. 
Han vil altid være en del af DEH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En anden tragisk hændelse skete 
den 29. februar, hvor Nicoleta – 
en af de unge i Craiova – begik 
selvmord ved at springe ud af 
vinduet fra den lejlighed, hvor tre 
af de andre unge piger boede. 
 
Nicoleta var en pige sprængfyldt 
med liv, men også med mange 
følelsesmæssige sår fra sin 
barndom på Poina Mare. Og i et 
øjebliks ophidselse blev det hele 
for uoverskueligt og fik fatale  
konsekvenser, der næsten er 
ubærlige for alle, der kender 
Nicoleta. Hun blev bare 23 år. 
 
Nicoleta var et ungt menneske -  
ikke længere et af ”de glemte 
børn”. Hun var en personlighed, 
som ingen vil glemme. Vi savner 
alle hendes charme, frækhed og 
sårbarhed.  Alle, der kendte 
hende, vil altid huske Nicoleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny adresse og telefon 
 
Det Europæiske Hus har nu til 
huse på følgende adresse: 
 

   Det Europæiske Hus 
              Uraniavej 5 
              1878 Frederiksberg C 
 

       3324 3720 
 

       3324 3726 
 

       
postmaster@europeanhouse.dk 
 
 
 
 

www.europeanhouse.dk 

Til minde om Flemming og Nicoleta 

Generalforsamling 2000  
 
Bestyrelsen har nu fastlagt 
datoen for årets general-
forsamling i Det Europæiske 
Hus. Det bliver onsdag den 
28. juni 2000 kl. 15.00 på 
Uraniavej 5 i København. 
 
Tidspunktet er valgt, fordi vi 
regner med, at det er denne 
dag de rumænske feriebørn 
kommer – så de og deres 
familier kan nå at være med. 
 
Dagsorden er som det står i 
vedtægterne, men der vil 
komme yderligere oplysning 
inden så længe. Skulle du 
derfor have forslag, bedes du 
sende dem til bestyrelsen 
inden den 10. maj 2000. 

Bestyrelsen

Vigtige oplysninger om foreningen 

Det Europæiske Hus er en non -
profit og politisk uafhængig 
forening, der arbejder med at skabe
bedre vilkår for de svageste grupper.
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Feriebørn igen 
 
De sids te mange år har 
foreningen haft børn og unge fra 
Rumænien på besøg i Danmark, 
hvor de har boet hos danske 
familier eller været på koloni. 
 
Det vil vi forsøge igen i sommeren 
2000. Men desværre er der ikke 
penge til at betale for hverken 
rejse eller ophold. Derfor er 
familierne nødt til selv at betale 
for at have børnene. Og bare i  
rejse og forsikring koster det 
3.000 kr. per barn. 
 
Vi sender brev til familier, der 
allerede har feriebørn meget 
snart. Men skulle der være nogen, 
der gerne vil  have et rumænsk 
feriebarn i 3 uger – eller nogle, 
der har mulighed for at støtte 
økonomisk, så kontakt endelig 
kontoret så hurtigt som muligt. Al 
slags hjælp er meget velkommen. 
 
 

Indsamling og 
transporter 
 
I efteråret fik vi endelig sendt de 
mange indsamlede ting af sted. 
Tre store lastvogne (260 m3) kørte 
til Craiova i Rumænien, hvor de 
mange ting gør god nytte.  
 
Dette kunne kun lade sig gøre, 
fordi vi fik økonomisk støtte fra 
MS Danida’s forsendelsesbevil-
ling. Det var DEH meget 
taknemmelige for. 
 
Alligevel er indsamling og 
transporter så dyre, at vi var nødt 
til at stoppe denne aktivitet indtil 
videre. Det koster nemlig ca. 
45.000 kr. per lastvogn (og en 
masse arbejde både med at 
hente, lagre og laste – for ikke at 
tale om alt papirarbejdet). 
 
Vi har dog planer om at sende en 
transport til Albanien i efteråret. 

 
 
 
 

 
Macedonski har selv lavet en skitse til 
badebassin i haven, som også er deres 
ansøgning om støtte fra Det Europæiske 
Hus. 
Vi håber meget, der er nogle medlemmer, 
der vil være med til at skaffe disse penge, 
så vi kan hjælpe denne gruppe af svært 
handicappede børn allerede fra i sommer. 
Flere oplysninger på hjemmesiden eller 
ved henvendelse til foreningen. 
 
 
 
 
 
 
I den kommende tid vil vi fortælle 
om de projekter, der allerede er i 
gang – eller er på vej til at blive 
sat i gang. Det handler om 
projekter i Albanien, Rumænien, 
Bulgarien  og Belarus især. Men 
vi er i gang med at forberede 
andre aktiviteter, som vi skal 
forsøge at finde midler til. 
 
Derfor har vi også været meget 
glade for den støtte, vi har fået fra 
Alava i Baskerlandet og fra 
PONA fonden, så arbejdet i 
Rumænien har kunnet fortsættes. 
Dette gælder også Anse Leroy’s 
støtte, så vi har kunnet fortsætte 
med Fountain House arbejdet i 
Albanien og Rumænien, indtil der 
kom en bevilling i januar for de 
næste par år fra EU Partnership 
Program.  
Flere oplysninger på hjemmesiden 

Ansøgning om støtte til badebassin
Macedonski  i Craiova er en 
institution for de mest handi-
cappede børn. Der er 47 børn 
fra 0-18 år. 
 
Institutionen ligger i et 2-etagers 
hus med en have rundt om. Der  
er lavet mange forbedringer og 
standarden er efter rumænske 
forhold ikke så ringe. 
 
Macedonski blev etableret, da vi 
var med til at flytte alle børn ud 
fra Poiana Mare og Corlate. Og 
den er et skridt på vejen til at 
give de mest handicappede 
børn bedre muligheder for at 
udvikle sig. 
 
De har nu brug for en støtte på 
1.000 USD (ca. 8.000 kr) til at 
bygge et badebassin i haven, 
hvor børnene kan blive trænet 
og lege især om sommeren, 
hvor der kan blive meget varmt. 
 

 Projekter Lempede regler 
Da der har været lidt uro om 
betingelserne for frivilligt arbejde, 
kan vi fortælle, at modtagere af 
dagpenge og efterløn har lov til at 
udføre frivilligt ulønnet arbejde, 
der ellers kunne være lønarbejde, 
i 4 timer om ugen. 
 
Reglerne er lempet på to måder: 
 

- det er lovligt at udføre om 
til 4 timers arbejde uden 
fradrag i dagpenge eller 
efterløn 

- det er uden betydning om 
den organisation eller 
forening, man arbejder
for, er helt eller delvist 
finansieret af offentlige 
midler 

 
Så der er muligheder for at give et 
nap med i Det Europæiske Hus. 


