
 
 

Sagsnummer: 9 Navn: Ganea Elena og Martin   

Alder: 38 & 50 Ansøgt om: Medicinhjælp 

 

  

Bevilget:  0 afslag pga. alder 

Bevilget sep. 2013 Sponsorpenge + krykker 

Bevilget April 2014 Sponsorpenge 

Bevilget sep. 2014 Sponsorpenge 

Bevilget apr. 2015 Sponsorpenge 

Bevilget sep. 2015 Sponsorpenge 

Bevilget apr. 2016 Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2016 Sponsorpenge til medicin 

Bevilget apr. 2017 Mad + gas 

Sagsfremstilling: 
September 2013 
Elena og Martin har tidligere fået afslag pga. deres alder, men kort tid før vi 
rejser bliver jeg kontaktet af et ægtepar som ønsker at blive sponsor for 
dem. 
Da vi kommer derned er kun Martin hjemme, hvis det ikke var for hans 
dårlige ben, tror jeg han ville begynde at danse, han blev meget meget glad. 
Martin går nogle gange med krykker, han har et par men de er gået i 
stykker, så vi finder et par nye til ham. 
 

April 2014 Der var ikke de store forandringer hos Martin og Elena, de bliver bare så 
glad når vi kommer med deres sponsorpenge, de er utroligt søde begge to 
og dybt taknemlige. 

September 2014 Jublen ville ingen ende tage hos Elena og Martin, der var penge til dem fra 
deres sponsor, og en gave fra en dansk læge på 250,00 Lei. Vi valgte denne 
gang at give dem et ekstra i håbet om, at de kunne få rettet lidt op på 
økonomien. Vi gjorde os stor umage med at fortælle dem, at det var denne 
ene gang, det bliver ikke jul i april næste år. 
Ligeledes lykkedes det os, at få ansat Martin oppe hos Moise og Paulina, de 
havde brug for hjælp og en af deres sponsorer havde givet os en penge gave 
med som vi måtte bruge som vi syntes bedst. 
Aldrig har jeg set nogle stråle som de gjorde. 

April 2015 Da vi besøger Martin er han opløst af gråd, Elena har været gået psykisk ned 
med flaget og har boet hos sin søster et stykke tid.  
Nu er hun rejst til Tyskland for at arbejde. Hun arbejder på en fabrik hvor 
hun vasker grøntsager og Martin græder dels fordi han savner hende; men 
også fordi det er et rigtigt skidt job der ikke gør hendes helbred bedre. 
Martin er kommet til skade med sin ene finger - der mangler et pænt stykke 
af kødet ved siden af neglen.  
Vi hjælper ham med nye rene forbindinger - lidt også for at aflede hans 
opmærksomhed fra Elena. 
Man må lade Martin hans hus er i orden, selv om han er alene hjemme er 
der ikke noget der roder og han er også i gang med at vaske gardiner, og 
hans øjne strålede, da han stolt åbnede for vandhanen og sagde: Jeg har 
fået indlagt vand. 



 
 

Der er en ting der slår mig og nogle af de andre - Martin ser ud som om han 
har fået lidt at drikke.  
Jeg håber ikke han er begyndt på det pjat, håber det kun er på grund af 
påsken. 
Det skal vise sig, at Martin ikke fortæller hele historien. Naboerne fortæller 
os, at han en dag gik amok og jagtede Elena rundt i byen, så de til sidst var 
nødt til at tilkalde politiet.  
Senere fortalte Susi også, at Martin havde prøvet at begå selvmord, en nabo 
fandt ham heldigvis i tide. 
Jeg kan rigtigt godt lide Elena og Martin og jeg håber at tingene snart falder 
til ro igen. 
De får fra deres sponsor 

September 2015 Vi træffer ikke Martin. Han er i Spanien hos sin søster, Elena er gået fra 
ham. Han er begyndt at kigge lidt dybt i de grønne flasker. 
Vi aflevere pengene fra hans sponsor til naboen, og håber ikke at han 
drikker dem op; men få købt sin medicin. 

April 2016 Besøget hos Martin var ikke det jeg glædede mig allermest til, vi har haft en 
ide om, at han var begyndt at drikke, noget som hans sponsor ikke har lyst 
til at dække, hvilket jeg heller ikke syntes er smart. 
Der var ikke så meget andet at gøre, end at hoppe lige ud i det, og spørge 
Martin om vi havde ret. Han tog det forbløffende flot, og svarede at det var 
korrekt, at han med jævne mellemrum havde en lille skid på, MEN har 
gjorde meget ud af, at fortælle os, at han ALDRIG brugte nogle af sine penge 
på drikkevarer med % i. Når han drak så var det, vin han fik af naboerne som 
tak for hjælpen med et eller andet. 
Der skal ikke herske tvivl om, at Martins liv ikke er for spændende, han er i 
bund og grund en sød fyr, men det hænger bare ikke altid sammen for 
Martin. 
Han skal have stor ros for sit hjem, selv om vi kommer uanmeldt er der 
pænt og rent, og når vi spørger ind til hans mad, fortæller han glad om sin 
kogekunst og sin evne til at få mange middage ud af næsten ingen ting. 
Vi besluttede, at Martin skulle have sine penge, vi regner med vi kan stole 
på ham. En af dagene gik vi forbi købmanden og pludselig råbte Martin ad 
os, han ville bare lige vise os, at selv om han sad sammen med nogle af 
vennerne drak han Cola. 
Han får penge til medicin 

September 2016 At besøge Martin denne gang, var fantastisk. Han er blomstret helt vildt op. 
Han er begyndt at se sine børn igen og det har vendt hans liv. Han fik en del 
af Karstens brugte tøj, så nu kan han være fin, når børnene kommer på 
besøg. 
Han knokler med at lave vin til Ludovica, passer sin egen have og laver 
forråd til vinteren. Igen viser han os stolt, at han har lavet varm mad til sig 
selv. 
Han har haft mange problemer med benet og skulle have været til 
genoptræning, men han tør ikke forlade huset, pga. risiko for indbrud i 
huset. 
Super dejligt at besøge Martin denne gang. 
 



 
 

Han får sine sponsorpenge, til hjælp til medicin. 
 

April 2017 Martin er kommet til skade med sin ene finger. Den er meget 
hævet, men den er ikke brækket. 
Hans økonomi er ikke god. Hans handicap pension rækker 
kun til udgifterne og det kniber med penge til mad. 
Han arbejder det han kan, men det er ikke meget. 
Han har en ubetalt gasregning. 

 
Han får penge til mad, og lidt ekstra så han kan få betalt sin 
gasregning. Det er utroligt dyrt, at få åbnet for gassen hvis der 
først har været lukket. 

 
 

 
 
 
  
  
 

 

 


