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DET ARBEJDER VI MED
I Hasene Danmark arbejder vi med at bygge bro mel-
lem den samvittighedsfulde bidragsgiver og det nød-
lidende menneske for at forme en mere barmhjertig 
verden. Gennem vores projekter hjælper vi med at hu-
ske dem, der har det sværest og viderebringer glæde 
selv fra et kontinent til andet.

Vi indsamler bidrag til projekter som akut nødhjælp, fø-
devarehjælpepakker, qurban, vandbrønde og støtte til 
forældreløse børn i fattige lande.

For eksempel har vi i 2021 ydet støtte til naturkata-
strofer som oversvømmelser i Tyskland og skovbrande 
i Tyrkiet. Inden ramadan måneden i år har vi uddelt 
4188 hjælpepakker sammensat af basale fødevare til 
husholdningen, der har skabt glæde hos rigtig mange 
trængende og udsatte mennesker verden rundt.

Hasene Danmark har indsamlingstilladelse fra Ci-
vilstyrelsen til at samle bidrag, og man kan let se 
årsregnskabet for indsamlingerne på vores og Indsam-
lingsnævnets hjemmeside.
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Hasene Danmark blev stiftet 
i 2012, som den danske afde-
ling af den internationale nød-
hjælpsorganisation Hasene In-

ternational.

Vi er en nonprofit og non-po-
litisk nødhjælpsorganisation, 
som bringer støtte gennem 
samarbejder med vores frivil-
lige og andre organisationer i 

hele verden.
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En kold oktober måned i 2021 tog Özkan Kahra-
man sammen med sin hustru Pembe Kahraman 
til Sandzak provinsen i Serbien for at møde for-
ældreløse børn, der bliver støttet af Hasene 
Danmarks donorer. Özkan, der dagligt arbejder 
som salgsleder i Topdanmark, iførte sig Hasene 
Danmarks staff-veste og begav sig sammen 
med andre frivil-
lige i Sandzaks 
snoede veje over 
dale og bjerge for 
at nå til forsam-
lingshuset, hvor 
han skulle møde 
de forældreløse 
børn.

Mødet med børnene blev holdt som en fest, 
hvor børnenes familier også deltog. Her fik bør-
nene hygget med nødhjælpsarbejderne og fik 
gaver. I Sandzak provinsen mødte Özkan også 
de forældreløse børn i deres hjem og blev vidne 
til de trængte vilkår. Özkan fik også et indtryk 
af partnerorganisationen værende meget pro-

fessionel i Serbien, da hele forløbet var 
velarrangeret og planlagt. Under mø-
det hos børnenes hjem erfarede han, 
at chefen for partnerorganisationen 
kendte alle børnene ved deres navne. 
Efter turen siger Özkan og Pembe, at 
det ikke er sidste gang, de rejser som 
frivillige for Hasene Danmark.

MØDE MED
FORÆLDRELØSE

EN NØDHJÆLPARBEJDERS

i Sandzak provinsen, Serbien

At se glimtet i børnenes 
øjne var uforglemmeligt

Hvert år tager vores frivillige ud i verdens fjerne egne 
for at dele fødevarehjælpepakker ud til de trængen-
de for at minde dem om, at de ikke er alene. I år har 
Karakaya søskende taget til Bosnien for at udføre 
denne spændende opgave.

Karakaya søskende har været i Bosnien for at 
uddele i hjælpepakker i marts måned.

”Når man møder de små an-
sigter for første gang, er de 
meget tilbageholdende, men 
en lille samtale og et smil bry-
der atmosfæren, så man får lov 
til at se ind i glimtet i deres øje. 
Det er alt værd.”

at Hasene Danmark har oprettet 108 vand-
brønde i 2021, at 467 forældreløse børn i 

verdens fattigste lande får økonomisk støtte 
af Hasene Danmarks donorer.

Kurban kampagnen er skudt i gang
- vil du give plads til broderskab?

VIDSTE DU?


