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Støtteforeningen 

Hjælp de ældre i Rumænien 

 

Vi gør en forskel 



www.bagaciu.dk 

Foreningen ”Hjælp de ældre i Rumænien” er en humanitær forening 

hvis formål er, at yde økonomisk støtte til trængte borgere i landsbyen 

Bagaciu der er beliggende i Transsylvanien. 

Bagaciu er en lille landsby hvor livet leves som vi gjorde i Danmark for 

75 år siden. Her er koner i lange kjoler og tørklæder, her er gamle 

mænd med leen over skulderen på vej i marken.  

 

Her er kodriveren der samler alle byens køer og geder hver morgen og 

fører dem på græs og kommer hjem med dem igen om aftenen. 

Her er hestevogne med kæmpe hølæs, her er gæssene og hønsene der 

går frit rundt i gaderne. 

 
Her er 2 ”bydele” en for Rumænerne og en for Sigøjnerne. 

Her bor nogle mennesker som klarer sig godt, men her er også stor 

fattigdom. 
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 Her er søskende parret som ingen pension får, som kun har råd til at 

købe kød 2 gange om året og som kun lever af afgrøderne fra 

deres have. 

 

Her er de ældre som ikke får deres medicin, og ikke kommer til lægen, 

fordi de ikke har råd til det. 

 

Her er de ældre der fryser i 20 graders frost om vinteren, fordi de ikke 

har råd til brænde. 

Her er den delvist lammede dame, som kommunen har frataget sin 

kørestol. 
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DU KAN OGSÅ GØRE EN FORSKEL 

Der er mange der har brug for hjælp hvis du har lyst til at hjælpe: 

Bliv medlem af foreningen, det koster 200 kr. pr. person pr. år i 2014 - 

250 kr. i 2015 

Bliv sponsor for en af vore ældre – du bestemmer selv det månedlige 

beløb. 

Enkeltstående donationer modtages gerne. 

Pengene kan indbetales til vores konto: 

Nordea – Reg. 2213 konto 43778 74078 

HUSK venligst, at opgive navn, adresse, postnr., og hvilken form for 

medlemskab du ønsker. 

Ønsker du at vide mere om foreningen er du velkommen til at kontakte 

formand Laila Christensen på telefon 2946 2003 eller mail 

LC@kcrevi.dk  

 
SE HVEM VI HAR HJULPET PÅ VORES HJEMMESIDE 
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