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Afsendelse af container 
 

Den 30/08-20 havde vi bestyrelsesmøde vi DAHF, hvor indsamlingsansvarlig Farid 

Olawi fortalte os de gode nyheder: 

Vores container er pakket og blev sendt afsted til Afghanistan! 
 

Der er blevet indsamlet 8076 ting til en værdig af 2.000 USD.  

Containeren afskibes fra Aarhus d. 3/9 og vi regner stærkt med, at den når til 

Afghanistan omkring november. 

Partnerskabsrejse til Afghanistan bliver desværre ikke muligt i år grundet COVID-

19, men DAHF vil følge med i OLAWIs distribution af udstyret via sociale medier. 

 
 

 

 Indsamling 
 

D. 19/08 blev de sidste ting pakket i 

containeren og den blev lukket og 

klar til at blive sendt afsted til 

Afghanistan! Særligt tak til Sayed og 

Farid Olawi, som har ydet en stort 

indsats i indsamlingen. Og tak til 

øvrige DAHF-medlemmer, som også 

har hjulpet til.  
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Til dig der vil vide mere 

Status over indsamlingen I 2020 
o 452 Stole 

o 248 Borde 

o 55 Kontorstole 

o 50 Computere 

o 7200 multivitaminer 

o Og masse andet udstyr! 

o Der er blevet samlet ind så over 1000 

elever får glæde af denne indsamling! 

 

 

 

 
Dansk Afghansk Humanitær Forening har 

sendt genbrugsudstyr til Afghanistan, særligt 

Herat-provinsen hvert år siden 2011. 

Vi får donationer fra skoler, institutioner samt 

privat. Vi henter selv alt udstyret og 

pakker/opbevarer dem I containere, vi låner af 

firmaet 2have I Støvring. 

Med økonomisk støtte fra Genbrug Til Syd 

(GTS) sendes udstyret til Afghanistan, hvor det 

bliver fordelt af vores partnerorganisation 

OLAWI til skoler, hospitaler, børnehjem osv.  

DAHF og OLAWIs hovedformål er at give børn 

I Afghanistan mulighed for uddannelse af høj 

kvalitet ved at skabe gode rammer omkring dem 
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 Sidst men ikke mindst - TAK! 

Tusind tak fordi du er medlem og støtter vores 

arbejde. Uden din støtte ville det ikke være 

muligt. Ved spørgsmål omkring vores arbejde er 

du velkommen til at sende en mail til 

Info@daahf.dk  eller skrive til os over facebook 

på vores side. 

På vegne af DAHF 

 

 

Førstehjælp 

og COVID-19 
 

Endnu flere gode nyheder! 
Vores førstehjælps projekt er snart gået igennem, og vi får altså fundet 220.000 

DKK af Danish Refugee Council (DRC)! Vi er så glade for, at dét projekt vi har 

arbejdet for i over 1 år snart går igennem! Nu gælder det om at opstarte 

opkøbsfasen af vores udstyr samt udarbejde en førstehjælpsmanual.  

Desuden er der også fremgang i vores COVID-19 projekt. Formanden Fariha var 

til møde med to medlemmer fra ACERA i London tilbage i August. ACERA er en 

samling af forskellige organisationer med base I England, som blandt andet 

arbejder med at uddele nødhjælps-madpakker til de familier, enker osv. der er 

hårdt ramt af COVID-19. Nødhjælpsmadpakke består af: 

o 50 kg mel 

o 24 kg ris 

o 5 l mad olie 

o 1 kg grøn te  

o 3,5 kg sukker 

o 3 kg bønner 

o 6 stk. sæbe til håndvask  
 

Vi søger 47.000 DKK fra DRC, hvorefter vi vil samarbejde med ESSWO - lokal 

organisation i Afghanistan, som sørger for at madpakkerne bliver pakket og 

distribueret. Vi afventer svar på nuværende tidspunkt. 
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