Nordkoreaindsamlingen:

GØDNING OG DIESELOLIE
FOR 23.000 KR. TIL UNHA-RI

Børnene i Unha-ri børnehaven takker for gaverne og siger farvel til
Venskabsforeningens delegation

Venskabsforeningens delegation aflagde den 30. juli
2013, under sit besøg i Korea, et besøg i foreningens
venskabslandsby Unha-ri. Landsbyen er beliggende i
Onchon-amtet i Sydpyonganprovinsen godt 100 km
vest for Pyongyang. Her afleverede delegationen 1
tons dieselolie og 5 tons kunstgødning til en værdi af
23.000 kr. til Unha-ri Kooperativfarmen. Delegationen
blev på kooperativfarmen mødt af dens formand Kang
Chol Ho. Han takkede dybt for gaven fra
Venskabsforeningen og sagde, at hjælpen var
uundværlig for at opnå et godt høstresultat. Trods
USA’s blokade og sanktioner, der umuliggør
mekanisering af produktionen, så forventede Kang et
godt høstresultat på 7 tons ris pr. ha. og 9 tons majs pr.
ha i 2013. Landsbyen har ca. 3500 indbyggere.
Også landsbyens børnehave blev besøgt. Her
afleverede delegationen en stor mængde legetøj fra
Danmark til børnene. Grundet sommerferie var der
ikke mange børn tilstede, men de blev meget glade og
overraskede. Børnene havde forberedt en kunstnerisk
optræden for den danske delegation.
Den danske delegation besøgte også en bondefamilie i
Unha-ri fru Kim Yu Sun og hr. Paek Il Min. Parret bor
et typisk koreansk bondehus med deres to sønner på 14
og 15 år. Huset består af tre værelser samt køkken og
WC/bad. Gulvene opvarmes via røgrør fra komfur i
køkkenet. Der er el samt TV og DVD-afspiller.
Familien har to grise, 3 høns og en hund samt egen
grøntsags have.

STØT NORDKOREAINDSAMLINGEN
To formænd: Unha-ri kooperativformanden Kang Chol Ho og
Venskabsforeningens formand Anders Kristensen.

Hr. Paek Il Min og fru Kim Yu Sun fra Unha-ri –
Venskabsforeningens venskabslandsby

Venskabsforeningen har i 18 år kørt den humanitære
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Venskabsforeningen indgået venskabsaftale med
landsbyen Unha-ri i Onchon i Sydpyonganprovinsen
om, at det primært er der indsamlingen leverer sin
humanitære bistand. Bistand gives hovedsageligt til
børnehaven i byen og byens landbrugskooperativ. I de
seneste år har Nordkoreaindsamlingen leveret legetøj,
ny gulvbeklædning, træ til reparation af børnehavens
tag, undervisningsudstyr og udstyr til stabilisering af
den ellers ustabile elforsyning.
Ligeledes har
indsamlingen leveret kunstgødning, dieselolie og
traktordæk til Unha-ri landbrugskooperativ.
Hjælpen fra Nordkoreaindsamlingen går ubeskåret til
formålet. Giv et bidrag – stort eller lille – alt hjælper.
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