A segítség felépítése
Fényes Csilla, Budapesten született, Venezuelába
menekült, az USA-ban tanult és dolgozott, majd 1973ban Dr. Wolfhard von Boeselagerral Németországban
családot alapított.
Csilla még a kommunista Magyarországon kezdte meg
tevékenységét. 1987-ben elindította az adományozási
szervezetet, és Kozma Imrével együtt megalapította a
keleti blokk első magán jellegü segítségnyújtó
szervezetét. Amikor 1989 nyarán a DDR menekültek Csilla von Boeselager Stiftung
Budapestre érkeztek megragadta a kezdeményezést.
Vezetése alatt a német és a magyar máltaiak magánwww.boeselager-osteuropahilfe.de
sátrakat állítottak fel a mintegy 300.000 menekültnek.

Osteuropahilfe

Ezzel egyidőben Csilla naponta informálta és nyugtatta a világsajtót, beszélgetéseket
folytatott a diplomáciai kulisszák mögött, így nyújtva segítséget a vasfüggöny
barátságos megnyitásához. Egész Európában ismerté vált. Számos állam és nem
kormányzati szervek, vallási intézetek és az EU is kitüntette díjakkal.
A politikai váltás után Csilla az időközben jelentősen megerősödött máltai csoportot,
(Kelet-Európa Segítség néven) egy felekezeteket átfogó, alapítványi egyesületté
alakítottá át. Az egyesület évente több mint 300 teherautónyi adományt (pl: orvosi
eszközöket) szállított a szomszédos, kelet-európai országokba. Csilla halála óta az
alapítványi egyesület a nevét viseli.

Segítség folytatódik!

Csilla Boeselager (+1994)

Azóta az emberek a fiatal demokratikus országokban keményen
dolgoztak tovább. Közülük egyesek ma már a Csilla von
Boeselager alapítvány partnerei. Önkéntestként gondoskodnak
pl. a katasztrófa áldozatokról vagy utcagyerekekről. Munkájuk
által megtanulják, hogy maguk is közreműködhetnek országuk
kiépítésében. Szorgos kezekben nincs hiány, csak a pénz
hiányzik a projektek kivitelezéséhez. Ahogy ezek az emberek
korában Csilla segítségére számíthattak, úgy számítnak ma a
mi segítségünkre.

A mi irányvonalunk
•
•
•
•
•
•
•

Segítségnyújtás éhezőknek és hajléktalanoknak Kelet-Európában.
A segítség kiterjesztése az EU- határain túlra.
államtól, pártoktól, nemzetiségektől és felekezeti hovatartozástól függetlenül
projektvezetőink rendszeresen ellátogatnak és állandó kapcsolatot tartanak fenn a
segítségre szoruló területekkel.
a kisebb jellegű projektmunkák áttekinthetők és időben elszámolásra kerülnek.
magánszemélyek lakossági segítségnyújtásának igénybevétele és támogatása a
segítségre szoruló területeken
Önkéntes munkavállalás által a kamatok fedezik a kiadásokat.
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A projektmunkánk
1991 óta 3Mio € és több mint 3000 teherautonyi adományt küldtünk mintegy 50 Mio. €
értékben Kelet-Európába! Néhány a legfontosabb projektmunkáink közül:
• Zaporischja, Ukrajna, szegénykonyha és
ruhalerakat működtetése
• Székesfehérvár, Magyarország,
drogfüggőség elleni küzdés
• Satu Mare, Románia; utcagyerekek ellátása
• Pécs, Magyarország, szegények és
hajléktalanok egészségügyi ellátása
• Breslau, Lengyelország, melegkonyha
üzemeltetése
Árvízkárosult Bánátban, (Szerbia)

Adományozzon, hogy reményt adjon!
Csökkentheti a rászorulók elviselhetetlen nyomorát és tagja lehet a
Csilla által elindított „ReményCsillaga“ láncolatnak, amennyiben:
• adományozik
• végrendeletében gondol ránk
• családi összejöveteleken gyűjt
nekünk
• évenkénti 12,00€ -os tagsági díjjal
egyesületi taggá válik.
Kérésére szívesen kiállítunk Önnek
egy adományozási számlát is!

Előre örülünk Önnek!
Csilla von Boeselager Stiftung – Osteuropahilfe e.V.
Höllinghofen 1 59757 Arnsberg Németország
www.boeselager-osteuropahilfe.de
0049-2932 / 97 22 47 (hétfö/csütörtök 9-12 óra)
Adományozási-szám:
Sparkasse Arnsberg Sundern
Kto-Nr. 33332
BLZ: 46650005
IBAN: DE41466500050000033332
BIC: DEWELADED1ARN
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