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KIRGISISTAN: NU BEGYNDER DET AT GRO

Projektet med at skabe nye muligheder for jobtræning og jobs til unge med

handicap er kommet godt ind i det nye år. I Nooken i syd er drivhuset blevet
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plantet til og en gruppe unge trænes i at dyrke tomaterne, der senere skal

bruges på skolen og sælges på markedet. I Bishkek er man ved at skabe en

fælles afsætningsplatform for fire institutioners strikke- og tekstiler. Og begge

steder er træning og hjælp til at lave forretningsplaner og organisering af de

sociale virksomheder igang.

DEH tager til Kirgisistan den første uge af april og afholder to workshops om

empowerment og netværkssamarbejde. Ud over at samle op på de initiativer,

der blev sat igang - for der er jo også en række administrative opgaver i ethvert

projekt som dette.

Desuden skal DEH nu for alvor igang med at forberede etableringen af nye

værksteder i Kirgisistan, og vi håber at kunne sende en transport afsted lige

efter sommerferien. Derfor er der brug for jeres hjælp til at skaffe f.eks. et par

keramikovne, drejeskiver, symaskiner, strikkemaskiner af god kvalitet og meget

andet. Skriv til post@europeanhouse.org hvis du har mulighed for at hjælpe os.
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HANDICAPHISTORISK PROJEKT

Alle ved at man er dømt til at gentage fejlene hvis man glemmer historien.. og noget kunne

tyde på, at det er det der sker på handicapområdet i disse år!

Derfor DEH har gennem et stykke tid arbejdet med at skabe mulighed for at sikre

handicaphistoriske materialer for eftertiden ved at få dem digitaliseret. Og vi har nu

overtaget biblioteket fra Center for Ligebehandling, ligesom vi har mange rapporter, bøger

og papirer fra tidligere medarbejdere i særforsorgen. Men vi har brug for midler og flere

ildsjæle til at få ideen omsat til praksis.

Formanden for DEH er tovholder for en initiativgruppe, men vi vil meget gerne høre fra

nogle flere frivillige, der kunne tænke sig at være med til at sikre fortiden for fremtiden.

Hvis du har lyst til at høre mere eller være med, så ring til Lise From på 3324 3720 eller

skriv til post@europeanhouse.org

GENERALFORSAMLING DEN 27. APRIL 2017 KL 17.30

DEH holder altid sin generalforsamling i slutningen af april, så vi vil gerne
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allerede nu annoncere datoen. GF holdes på Uraniavej 5, 1879 Frederiksberg C.

Har du lyst og mulighed til at være med vil det være dejligt. Alle medlemmer,

der har betalt kontingent kan deltage. Har du nogle punkter, du gerne vil have

med til debatten, så skriv til post@europeanhouse.org.

EN LILLE REMINDER OG TAK - IGEN

Tak til jer der allerede har indbetalt kontingentet. Til jer andre: Hvis du har

mulighed for at finde de 150 kr til kontingent for 2017 og sende dem til DEH, vil

bestyrelsen blive meget glade. Send dem via hjemmesiden på PayPal eller til

Danske Bank: Reg 4180 konto 2580063686.

Redaktør: Henrik Haubro - Haubro@europeanhouse.org
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