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Året der gik: 2014.
Baggrund:
International afdelings – Genbrug til Syd (GtS) hovedopgaver er, at beskæftige sig med
renovering af effekter, pakke - og sende udstyret til lande i syd, hovedsalig Afrika. Dette
finder sted gennem samarbejde med andre Ngo’er fra u-landsmiljøet i Danmark.
Inden for de sidste år, har den internationale afdeling fået en ny sektion: Et scooter- og
cykelværksted. Dette værksted blev udledt af de aktiviteter, som blev lavet i GtS, idet vi
kunne se mulighed for at uddanne nogle elever som cykelmontører, da vi i gennem et par
år har repareret cykler. Der blev dog ikke kun efterspørgsel efter cykelmontører, efterspørgslen udvidede sig til også at omhandle efterspørgsel af elever, som kunne reparere
scootere, MC, knallert og andre småmaskiner.
Opgaver:
Som nævnt ovenfor er GtS´ kerneopgaver, at indsamle effekter,
renovere, pakke og sende effekterne til lande i syd. I 2014 kunne
vi støtte lande med et BNI under
US$ 3.268 $ med udstyr. Denne
del er finansieret gennem Danida’s
Renoverings- og Forsendelsesbevilling, som administreres af Dansk
Missionsråds – Udviklingsafdeling
(DMS-U).
Renoveringsmidlerne for 2014 til
Den Internationale afdeling på
MultiCenter Syd var 394.419 kr.
Udstilling på MCS
Dette betyder, at reservedele,
pakkemateriale, transport indland og -udenlands bliver dækket via denne bevilling. De
udsendte effekter blev rekvireret gennem danske NGO’er, som arbejder i syd f.eks.
DANTAN, Lions klubberne, Cykler til Senegal, Masangas Venner, Care4you, m.fl.
Den Internationale afdelings opgaver har igen i 2014 været en rigtig god opgave for vores elever på afdelingen. Det har givet eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med
forskellige brancher. Det giver også mulighed for at snuse lidt til handicapsektoren, cykelreparation, transport, lager, logistik samt få lidt teknisk snilde inden for elektroniske- og
mekaniske effekter. Igen i år har vi fået mange briller til udsendelse fra Synoptik, Nyt syn
og Lions Club.
Skrotning:
En anden vigtig opgave har været at miljøhåndtere de effekter, som skal skrottes, fordi
de ikke er anvendelige mere, da de enten ikke kan repareres, eller fordi det ikke er muligt
at skaffe reservedele til effekten. Vi sikrer, at ingen effekter går ud af produktionen, før de
har fået fjernet batterier eller væsker, som kan være skadelige for miljøet. Vi er ved at
undersøge, om vi kan oprette en lærlinge uddannelse på dette området, da det bliver
mere og mere aktuelt, at man har viden om at håndtere affald på den rigtige måde.
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Informationsarbejde
Vi har haft besøg fra Ghana, Foreningen 100% til børnene, besøgte os og holdt et foredrag for eleverne på International Afdeling. Vi har gennem året også haft besøg af forskellige NGO’er, som vi arbejder sammen med, som ønsker at se, hvordan vi pakker en
container eller også ønsker at tage del i det. Derud over har vi holdt tre foredrag om vores arbejde. I 2013 deltog Renoveringsværkstederne i Folkemødet på Bornholm, men
2014 deltog vi ikke, da Den Internationale afdeling fejrede sit 30års jubilæum i denne periode. Desuden er vi af den opfattelse, at folkemødet er blevet for dyrt at deltage i for små
foreninger/projekter, men så kan det være, at man skal deltage i et af de små folkemøder, som sker rundt om i Danmark i stedet for.

30 års jubilæum.
Den 19. juni 2014 afholdt MultiCenter Syds´ Internationale Afdeling 30 års jubilæum. Afdelingen
fik i løbet af dagen besøg af ca.
200 personer som repræsenterede
gamle samarbejdspartnere, naboer, venner og kollegaer, de andre
renoveringsværksteder mv. Vi
havde tillige Afriko Highlife Band til
at spille afrikanske rytmer i løbet af
dagen. Dejligt mad blev serveret
fra vores køkken, lærere og elever
tog imod gæsterne. Derudover var
der udstilling af forskellige NGO’er, Afriko Highlife Band
så som Masangas venner (støtter
hospital i Sierra Leone), Haatmahaat Nepal, Nødhjælpsdepotet Næstved, Renoveringsværkstederne, Care4you Zimbabwe.
Renoveringsværkstedet startede tilbage i 1984 i Nakskov på Perlestikkergade 23 (tidligere Thrige Titans bygninger) og gik under navnet Storstrøms Amts Ulandsprojekt, SABU.
Renoveringsværkstedet startede som et beskæftigelsesprojekt under ungdomsgarantien,
på det tidspunkt var ungdoms arbejdsløsheden meget høj, især på Lolland Falster.
Storstrøms Amt, var den første offentlige institution, som oprettede et ulandsprojekt, det
var banebrydende i dansk henseende. Projektet havde en dobbelt funktion: For det første
at beskæftige arbejdsløse voksne med en meningsgivende bekræftelse samtidig med at
disse voksne blev kvalificeret til arbejdsmarkedet igen og for det andet at hjælpe danskstøttede projekter i den 3. verden med brugt renoveret udstyr, udstyr af en god kvalitet,
men som ikke var tidssvarende længere i vores samfund.
Værkstedet i Nakskov lukkede i år 2000, og blev derefter overtaget af MultiCenter Syd.
Renoveringsværkstedet har siden 1984 hentet-, renoveret- og sendt udstyr til den 3. verden. Dette er alle årerne blevet udført med midler fra ”Danidas Renoverings- og forsendelses bevilling”. Det er blevet til over 1100 forsendelser beløbende sig til en værdi af
mere end 1,1 milliard kr. De effekter vi har sendt af sted, har primært været doneret af
institutioner, private samt firmaer.
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Idemændene bag projektet
I efteråret 1983 henvendte Magnus Demsitz, som var konsulent i Specialarbejderforbundet i Danmark, SiD, sig til Storstrøms Amts Beskæftigelsessekretariat, hvor Kristian
Primdal var sekretariatsleder. Henvendelsen afstedkom en drøftelse af, hvorvidt man ville
kunne lave noget fornuftigt arbejde i beskæftigelsesprojekterne, arbejde som ville kunne
komme de arbejdsløse til gode, samtidig med at deres arbejdsindsats ville kunne komme
andre til gavn, uden at denne arbejdsindsats ville blive konkurrenceforvridende. Det var i
den forbindelse, ideen blev født til at lave et ulandsprojekt. Projektoplægget blev udformet, og forelagt beskæftigelsesudvalget, som gav ”grønt lys” til ideen, hvorefter oplægget
blev videresendt til amtsrådet. Forinden havde der været drøftelser med de forskellige
store danske hjælpe- og bistandsorganisationer så som: Røde Kors, Mellemfolkeligt
Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet, Dansk Folkehjælp m.v.
I sommeren 1984 blev der ansat en projektleder ved navn Arne Kjærsgaard og derefter
en værkstedsleder til værkstedet, som det var besluttet skulle ligge i Nakskov. Værkstedslederen blev tidligere formand for elektrikerforbundet Eli Jensen. Disse to dannede
rammen om projektets første team, og deres første opgave var at starte projektet op. Der
viste sig dog snart behov for at få udvidet teamet med en tredje person til at varetage
administrationen på værkstedet i Nakskov, en opgave Jørn Hansen i efteråret 1984 blev
ansat til at varetage.

Den Internationale Afdeling 2014
Der har været 58 elever gennem
International afdelingen i 2014.
Gruppen af unge som har været her,
har været en god og stabil gruppe.
Jesper Frandsen er daglig leder af
afdelingen og ansvarlig for pakning
af containere. Derudover er Svend
Larsen ansat til at stå for cykel- og
scooterværksted. Arne Kjærsgaard
befinder sig også på afdelingen,
men arbejder primært med et EU
finansieret projekt, sammen med et
par produktionsskoler i region Sjælland og et par projekter i Nordtyskland. Arne hjælper og støtter på afdelingen, når dette måtte være nød- Et af Care4peopel projekter i Zimbabwe.
vendigt. Vi har haft en vikar på afde- Foto: Morten Helmø
lingen, Martin Gåsekær, som primært har taget sig af transportopgaver, han startede som voksenlærling inden for Transport og Logistik og stopper til april 2015, når han er blevet udlært. International Afdeling
har fået to nye lærlinge i Transport og Logistik Nicklas Strange og Anne-Bell Gaared. Vi
havde en lærling fra Tyskland som cykelmontør, han fortsætter sin cykelmekanikeruddannelse i Aarhus.
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Inspektionsrejse.
Vi har ikke afholdt nogen inspektionsrejse i 2014. Vi havde ellers planlagt, at der skulle
foretages en tur til Zimbabwe, men grundet Jesper tog en uddannelse som Y3 skipper til
skolens hajkutter, samt personalemangel, valgte vi af udskyde inspektionsrejsen. Vores
cykel- og scooterlærer stoppede, men blev erstattet af Svend Larsen, som nu er den nye
medarbejder på Cykel-og Scooterværkstedet.
Andre opgaver ud af huset.
De sidste par år har vi leveret raslebøsser til ”Danmarks indsamlingen” opgaven går ud
på at pakke indsamlingsbøsser, fragtbreve samt transport til nærmeste Post Danmark
ekspeditionssted.
I de sidste 9 år har vi pakket bøger ”læseraketten” for IBIS, det er en opgave, som vores
Pedel & Service værksted har taget sig af, men transporten med lastbil i hele Danmark
udføres af lærlingene fra International afdeling.
Derudover er der diverse transportopgaver, flytning af møbler for det offentlige, men også
for private. Der køres to gange om dagen til vores anden afdeling i Vandtårnet. I februar
2013 købte MultiCenter Syd Toreby skole, hvortil vi også transporterer mad fra vores
køkken, til dem der arbejder der. Der udover har vi opmagasineret skolemøbler til udsendelse.
Borgerservice i Guldborgsund kommune.
International afdeling står også for en opgave fra Guldborgsund Kommune i forhold til at
servicere medborgere primært inden for plejecentrene i Guldborgsund kommune. International afdeling kører på anmodning ud og skifter dæk og slanger på kørestole. Denne
opgave går på skift mellem elever som har kørekort, og elever som har lært at håndtere
reparation af kørestole.
Den Internationale afdeling har en servicevogn, som bliver brugt til denne opgave. Dette
er en selvstændig opgave, hvor eleverne selv pakker bilen med diverse udstyr (servicekassen), finder ruten på nettet, finder priser og skriver en regning, så kunden kan betale,
når jobbet er udført. På baggrund af denne borgerserviceopgave, var der en elev tidligere
på året, som fik job i en servicevirksomhed med kundekontakt.
Kommentar til bevillingen:
2014 har været et travlt år, der er kommet godt gang i ansøgerne igen. Det var dejligt at
komme i gang med at pakke containere igen. Vi havde ansøgt om 394.419 kr. til vores
arbejde, og vi kom ud af året med et merforbrug på 3.921,05 kr.
I 2014 havde vi 16 forsendelser, heraf 15 - 40’ containere og 1 - 20’ containere, hvilket
sammenlagt beløber sig til 1103,2m³ gods. I brugtværdi beløber dette sig til ca.
12.810.353 millioner kr., hvilket dækker alt fra renoverede hjælpemidler, skolemøbler,
skrive- og regnemaskiner, briller, hospitalsudstyr m.v. Vi har kørt mere, end vi havde
budgetteret med, hvilket skyldtes at mange af vores samarbejdspartenere havde fået
mange skolemøbler som skulle afhentes og midlertidig opmagasineres, samt at vi kun er
to renoveringsværksteder øst for Lillebælt, derfor lå der et stort pres på os i forhold til at
kunne afhente effekter. En vigtig pointe i forhold til dette er, at flere elever på skoler der
har henvendt sig for at donere skolemøbler, har engageret sig i at kunne støtte op om at
kunne hjælpe børn i fattige lande i ”Syd” til forbedrede undervisningsmuligheder. Dette
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har givet de danske børn viden om forhold i fattige lande i syd, og om andre børns levevilkår, og hvordan vi kan hjælpe nogle af disse børn bedre på vej, gennem f.eks. at kunne støtte op om deres læringsvilkår og muligheder.
I 2014 har vi desuden brugt lidt flere penge til informationsmateriale med videre pga. vores 30 årsjubilæum. I den forbindelse anvendte vi 9.524kr. som dækkede Flag, Afriko
Highlife Band og info banner. MultiCenter Syd bidrog med 15.510,69 som hovedsalig var
udgifter til fortæring.
Dansk Missionsrådes-Udviklingsafdeling
Vi har haft to værkstedsmøder med DMR-U, begge møder blev afholdt på DMR-Us domicil i København. Der blev afholdt årsmøde i Strib den 1. november 2014, og det var
dejligt at se den store opbakning, der stadig er i forhold til at mødes og netværke.
Møde i renoveringsværkstederne regi.
Renoveringsværkstederne har haft to værkstedsmøder uden DMR-U. Disse møde går for
det meste ud på at optimere information, containersituation, problemer der skal løses og
andre udviklingstiltag.

Arne Kjærsgaard

International Afdelings 30 år jubilæum. Peter Bo Jørgensen
(Masanga). Arne Kjærsgaard (International Afdeling) og Bodil Lund
(ADRA). Her ses også 2 postcykler, den International Afdeling har
sendt ca. 800 postcykler til projekter i syd.
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