
 
 

Sagsnummer: 15 Navn: Grottschlino Anna 

Alder: 82 Ansøgt om: Medicinhjælp/bleer  

 

Ansøgt om beløb 165 Lei pr. måned 

Bevilget beløb 2012 1.000 Lei i alt 

Bevilget beløb Apr. 2013   800 Lei + Bleer 

Sagsfremstilling: 
September 2012 
Anna, hvordan skal vi beskrive hende, hun var absolut vores største 
udfordring, ment på en kærlig måde. Anna bor alene, hun har 3 børn som 
hun ikke ser. Da hendes børn var små rejste hendes mand til Tyskland for at 
tjene penge, Anna så ham aldrig igen, om han er død eller om han fandt et 
bedre liv, er der ingen der ved, men Anna har været trofast, hun har stadig 
væk sin vielsesring på. Anna har meget svært ved, at klare sig selv.  

Fredag d. 3. maj 2013 
  
Det er med meget stor sorg og tårer i øjnene, at jeg lige har modtaget besked fra Andrea om, at Ana 
døde for 2 timer siden.  
Kære Ana, for 14 dage siden sad vi to og holdt hinanden i hånden, og du græd lidt i mine arme. Jeg ved, at 
nogle af de tårer du græd, var over dine børn, som har vendt dig ryggen, men jeg ved også, at de fleste af 
de tårer du græd, var over din store kærlighed, din mand som rejse til Tyskland og aldrig vente hjem til dig 
igen, fortvivlelsen over ikke at vide hvorfor.  
Ana det skal ikke være nogen hemmelighed, at første gang vi mødtes, var du lidt af en udfordring, du var en 
stædig kamel eller måske var du i virkeligheden en stolt kvinde, du ville ikke have vores hjælp, du ville have 
et arbejde, du ville klare dig selv. Men efter et par timer, og efter at vi havde fået dig overbevist om, at vi ikke 
ønskede noget til gengæld, blev du forhandlingsvenlig, det er jeg glad for den dag i dag, for jeg ved, at vores 
donationer gennem det sidste halve år gjorde dit liv lidt nemmere.  
Ana jeg ved du har oplevet meget sorg i dit liv, men du har også haft en stor glæde, Marian. Marian har holdt 
af dig siden hun var en lille pige, dengang var hun din genbo. I dag hvor Marian er en voksen kvinde og 
tager sig af forældreløse børn, har hun også haft overskud til at passe på dig. Hvad hun har gjort for dig er 
ubeskriveligt og jeg har aldrig været i tvivl om, hvor meget i to holder af hinanden. 
  
Ana lige nu gør det rigtigt ondt, jeg kommer til at savne dig, vores næste tur bliver ikke det sammen uden et 
besøg hos dig. Jeg vil savne din utroligt stærke hånd og din helt specielle duft. 
  
En sidste ting Ana, jeg håber, at du lige nu er på vej mod en lille sky i himmelen og jeg håber, at hvis der 
bare er lidt retfærdighed til, så sidder dit livs store kærlighed på denne sky og venter på dig. 
  
Ære være dit minde, hvil i fred 
  
Laila 

 
April 2013 
Sidst vi besøgte Ana ville hun bare have et arbejde, men hun er nu kommet til fornuft og har glemt alt om 
dette. Hun var ikke i tvivl om hvem vi var, og tårerne fik frit løb, status hos hende er nogenlunde som sidst, 
dog er hun blevet lidt mere usikker på benene, vi finder en krykke til hende og prøver at lære hende at bruge 
den rigtigt. Marian tager sig stadig af hende. Ana er en af dem man hele tiden bliver mindet om på turen, hun 
lugter ikke så godt, og hun vil så gerne holde i hånd og kramme, så resten af dagen er hun med på turen. 
Men hun er en dejlig gammel dame, der har levet et hårdt liv, og hvis det kan gøre hende glad, så tager jeg 
gerne lugten med. 
Ana får 800,00 Lei til hjælp til medicin og bleer. 



 
 

Men hun har en fantastisk nabo Marian der tager sig af hende, Marian kommer hver dag kl. 8 og tænder op 
i brændeovnen og kl. 10 når der er blevet varmt kommer hun og hjælper Anna ud af sengen. 
Anna er meget forvirret over vores besøg, hun kan ikke fatte, at vi ikke ønsker noget til gengæld for 
den hjælp vi vil yde hende og hun nægtet, at modtage hjælp, hun bliver ved med, at sige til os, at hvis vi 
vil hjælpe med noget, kan vi finde et job til hende, for hun vil bare ud og arbejde. Efter en time må vi give 
op, vi kan ikke få lov til at hjælpe, selv om der er hårdt brug for det. Kort tid efter vi har forladt Anna 
fortryder hun, vi må gerne hjælpe. Det er meget rørende, da vi dagen efter kommer tilbage med pengene 
til hende, bliver de talt mange gange og tårerne får frit løb. Det er meget svært, at forlade Anna igen. 
Anna er meget dårligt gående, og derfor vælger vi, at låne hende en rollator og en kørestol fra 
plejehjemmet. 
 
 

  

 

  
 



 
 

   

   
 

 


