
 

Før måtte eleverne sidde på 
gulvet og nu er de glade for at 
sidde på bænke, fordi de ikke 
længere får ondt i benene og 
ikke bliver våde  af at sidde 
på jorden. Også selvom borde 
og stole ville være bedre. Men 
de fleste børn sidder stadig på 
gulvet, så der er brug for 
mange flere borde og stole.  

Her er historien om hvordan 
Sayed Olawi indsamler brugte computere, skolemøbler, kørestole i 
Frederikshavn kommune  samt hospitalsudstyr i regionen.  

Frederikshavn Multietniske 
Forening  samarbejder med 
den afghanske private 
udviklingsorganisation  
OLAWI, som ved hvad der er 
mest brug for og også om 
retfærdigheden i at fordele de 
brugte ting til de mest 
trængende i Herat-provinsen. 
FMEF søger penge til at 
betale transporten hos 
Genbrug til Syd.  

Sayed tager selv til Herat for at hjælpe med at uddele og samtidigt 
vurdere hvordan de tidligere udleverede ting er blevet anvendt og 
behandlet, samt om de betingelser i form af selvhjælp som at 
organisere kurser i at lære at bruge og vedligeholde 
genbrugsmaterialerne fra Danmark er blevet opfyldt. Olawi sørger 
især for at ubemidlede børn og unge og især pigerne alle får 
adgang til undervisning. En undervisning som er forudsætning for at 
børnene kan vokse op og blive oplyste og myndige borgere, som 
kan være 

 

med til at fremme samfundet i 
demokratisk retning. Udskiftede 
skolemøbler i Danmark kan 
gøre god gavn i Herat og dertil 
har vi brug for hjælp for jer der 
har møblerne stående  og fylde 
i jeres kældre? Ring til mobil 
53574065 eller skriv til  
sayedolawi@yahoo.dk, så 
kommer vi gerne og afhenter 

møblerne. 

Vores kørestole giver veteranerne 
mulighed for at komme rundt.   Og 
vores legetøj gi’r handicappede 
børn et liv via Olawi (logo). 

På Facebooksiden  
”Frederikshavn Multietniske 
Forening” kan  du se    flere fotos 
som Sayed har taget i Herat ved 
afleveringen. Og flere fotos kan ses på samarbejdspartneren 
OLAWI’s Facebookside ”Olawi Olawi” og netside 
https://www.olawi.org/   som også har en dansksproget del. 
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