Hjælp til selvhjælp i Kosovo i samarbejde mellem Y’s Men og Kosovo
YMCA
Tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.30
Mødet blev holdt i mødesalen i Lystrup Kirke, da vi ikke - grundet Corona restriktioner kunne være i de sædvanlige lokaler i Risskov kirke.
Arne Nielsen fra Hardernes Y’s Men’s Club, Holstebro besøgte os denne aften for at
fortælle om Y’s Men’s projektet ”Hjælp til selvhjælp i Kosovo YMCA”.
Efter borgerkrigen med Serbien lå Kosovo udbombet, nedbrændt og udplyndret hen.
Y’s Men Region Danmark bevilligede fra regionsprojekt 2012/13 ca. 200.000 kr. til
genrejsning af YMCA i Kosovo, som nu har kontakt med ca. 600 børn og unge.
En af ildsjælene fra projektet dernede er Dorina Davis – generalsekretær i YMCA Kosovo.
Fra Time of Fast blev i 2014 bevilliget penge til at starte en genbrugsbutik i Gjakova.
Hardernes Y’s Men’s Club sørger for at skaffe materialer til at sende ned til
genbrugsbutikken fra bl.a Holstebro Nødhjælp og andre genbrugsbutikker. Men
transporten til Kosovo er meget dyr.
YMCA Kosovo gør meget ud af lederprogram for de unge.
Senere er der hjulpet med 700.000 kr. fra regionsprojekt 2016/17 til opbygning af en lejr.
Pengene rakte til køb af grund og to sovesale. Men Dorina har fra kommune og stat
skaffet godt 1 million kr. så lejren er ved at blive bygget færdig med en hovedbygning.
Hardernes Y’s Men’s Club har også hjulpet med penge til bil og til renovering af toiletterne
i YMCA klublokalet.
I 2018 bidrog 17 danske Y’s Men’s klubber med 195.000 kr. til en minibus til YMCA
Kosovo.
I 2017 blev den første Y’s Men’s Club i Gjakova chartret med Hardernes Y’s Men’s Club
som moderklub.
I 2019 blev et Nødhjælps- og genbrugscenter indviet med hjælp på 200.000 kr. fra 17
danske klubber. Der åbnedes også en genbrugsbutik i Pristina ved hjælp af TOFmidler og
genbrugsvarer fra Danmark og egen indsamling.
Det nye lejrcenter forventes indviet i juni 2021.
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