
Bosnien-Hercegovina – sommeren 2015 

- brev formidlet af Emmaus Europa, fra Emmaus-samfundene i Elbeuf og Bayonne 

- på dansk ved Naja Egede Kristensen 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

Her er versionerne på fransk, engelsk og spansk af indeværende skrivelse: 

http://gtu.dk/FR_Evenement%20Bosnie2015.pdf 

http://gtu.dk/EN_Bosnia%20events%202015.pdf 

http://gtu.dk/ES_Eventos%20Bosnia%202015.pdf  

 

Kære venner, 

Emmaus har arbejdet i Bosnien i over 20 år, og, takket være jer, vil vi snart have kørt 

ungdomslejre i 10 år. Formålet med disse lejre er at opbygge et permanent ungdomscenter og 

hjælpe folk i denne region, som var særlig hårdt ramt af krigen.  

Ungdomslejrens statusmøde i 2014 blev afholdt i Emmaus-Bevægelsens delte hovedkvarter i 

Montreuil
1
. I dette møde deltog foreninger fra Balkanregionen og et stort antal repræsentanter 

for de grupper, der samarbejder med Forum for International Solidaritet
2
 og det blev afholdt i 

Emmaus Europa regi. 

Aktiviteterne på denne niende lejr blev gennemgået på evalueringsmødet, og lejrens regnskab 

var som følger: 

- Modtagede midler: € 60.050 

- Første konvoj budget: € 11.000 

- Anden konvoj budget: € 10.000 

- Bygning og drift af lejren: € 35.000 

- Antal grupper, der leverede finansiering: 25 

- Antal unge på lejren: 103 

 

Da byggeriet på centeret næsten er færdigt, er hensigten med den 10. lejr at få alle de 

involverede i dette fantastiske, store eventyr til at mødes i Bosnien: arbejdende i Emmaus-

                                                           
1
 Montreuil er en østlige forstad til Paris – her ligger sekretariaterne for Emmaus International (ca. 20 ansatte), 

Emmaus Europa (4 ansatte) og Emmaus Frankrig (ca. 50 ansatte)  
 
2
 Den bosniske organisation, som er medlem af Emmaus International og Emmaus Europa http://www.mfs-

emmaus.ba/  
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samfund, ledere, mellemledere, venner, unge, lokale frivillige, foreninger og partnere. Besøg, 

aktiviteter og workshops vil give alle mulighed for at se, hvad Emmaus har opnået, opdage 

den kulturelle dynamik i Balkan-befolkningen på Srebrenica Wave Festival og forberede 

centrets fremtid. 

Vi håber, at denne idé vil få bred støtte og vil modtage moralsk, menneskelig, praktisk og 

økonomisk opbakning, især da regionen har svært ved at komme sig fra sidste års dramatiske 

oversvømmelser. 

TIDSPLAN 

Konvoj: Udrejse: Afgang Grenoble den 10. juli, hjemrejse: afgår Srebrenica den 20. juli. 

Ungdomslejr: Afgang Grenoble den 13. juli, hjemrejse den 27. juli. 

Emmaus grupper: Ankommer i Srebrenica den 18. juli, rejser den 26. juli. 

 

KRAV 

For konvojen: 

Krav til køretøj: Seks 26 ton tunge lastvogne og en minibus. 

Menneskelige krav: 12 lastbilchauffører, to minibuschauffører og otte supportmedarbejdere. 

Krav til gods: Møbler (små stuemøbler, små køkkenmøbler, små soveværelsesmøbler, små 

badeværelsesmøbler osv.), en stor mængde tøj og tæpper, porcelæn, legetøj, sko mv. 

Kontakt venligst Jean-Jacques Lenaour hos Emmaus Elbeuf om konvojen. Tlf.: +33 6 77 16 

62 02. Fax: +33 2 35 78 64 96 @: emmaus.elbeuf@orange.fr 

 

For Emmaus deltagerne: 

Krav til køretøj: Ideelt de deltagende gruppers minibusser. 

Menneskelige krav: Der forventes 50 personer. 

Program (udkast): Indvielse den 19. juli, ankomst til Duje-Centeret den 21. juli, ankomst til 

Sarajevo den 23.juli, lejren slutter den 25. juli. 

 

For grupper, der rejser til Srebrenica: Kontakt Damien Hecquet hos Emmaus Bayonne, tlf.: 

+33 6 12 69 75 30 @: damien.hecquet@neuf.fr 

 

Finansiering: 

Vi får brug for goodwill, entusiasme og finansiering af på ca. € 60.000 til succesfuldt at 

gennemføre hele projektet; sammen med balancen fra sidste år vil det muliggøre for os at 

finansiere den humanitære konvoj og dække kravene til ungdomslejr og festival. 

Dine donationer (send venligst en check) bør udstedes til Emmaus Elbeuf/Bosnie og sendt 

senest inden den 31. maj 2015 til: 

Emmaus Elbeuf, 

131, rue de Lieroult, 76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF 

 

Damien HECQUET and Jean-Jacques LENAOUR 
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