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Kære gildebrødre! 

Der er opstået problemer med hensyn til transport af legetøj til syriske flygtningebørn i 

flygtlingelejre i Jordan hhv. Tyrkiet. 

De ansvarlige instanser som Røde Kors og Røde Halvmåne i de pågældende lande vil efter vores 

direkte forespørgsel kun modtage absolut nyt legetøj, fordi børnene i flygtlingelejrene er så utroligt 

svage, at de kan smittes af eventuelle kim på brugt legetøj,  og hele transportforetagendet af en 

sådan forsendelse med nyt legetøj er et meget kompliceret og dyrt anliggende.   

De muligheder, vi har fået angivet fra ISGF´s side, fungerer ikke. 

Vi har nu været nødsaget til at lave projektet om, så vi vil foreslå, at gilderne i Danmark indsamler 

legetøj, nyt og gammelt, selvlavet m.m., og vi har i stedet fået mulighed for a t arbejde sammen 

med Rumæniens Projetktet af 1992 – RP92, som i mere en 20 år har arbejdet i Banat provinsen i 

Rumænien.  

RP92 har lager i Fredericia og arbejder sammen med Transportskolen i Fredericia, som 2 gange 

om året laver ture til Rumænien med lastbiler. Med ombord er  mennesker fra projektet, som 

tilsikrer at legetøjet bliver uddelt til børn på børnehjem og de kan sende billeder hjem om 

begivenheden. 

I uge 14 og uge 42 kører bilerne af sted, og skulle der være nogle gilder som allerede på 

nuværende tidspunkt har indsamlet legetøj, skal det være klar til afhentning allerede først i marts. 

Jeg hører meget gerne fra de af jer, som har brug for afhentning af legetøj inden  marts. 

DIS’er kan stadig bringe legetøj med til DIS-mødet  5/6 april i Fredericia. 

Vi er meget kede af, at vi må lave om på et ellers meget flot  projekt, der er sat i gang af 

Verdensorganisationen ISGF, desværre på et meget spinkelt grundlag.  

Men da det hen ad vejen har vist sig, at der er så megen usikkerhed med henblik på 

transportmulighederne og modtagelsesforholdene, ser vi os nødsaget til at opfordre jer til  at gøre 

brug af ovennævnte mulighed. 

 Det anser vi for at være mest sikkert og mest forsvarligt. 

 

På vegne af IU 

Anne Haastrup-Nielsen 
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