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1 770 barn har fått julegaver 
Barna på barnehjemmene i Demna, Borislav, Chyriv, Dobromil, Rava Ruska, Bukovo og 

Lopatyn har fått julegaver. De koster ca 6 USD pr gave. Innholdet bestemmes av rektor. For 

mange av barna er det den eneste gaven de får. Elevene fra Lviv Theological Seminary spiller 

teaterstykker om Jesu fødsel på julegavefesten - med engler og sauer. 

Julegavene finansieres av bedrifter på Romerike og privatpersoner på Harestua. 
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2 Vi trenger støtte til studentene 
Barn fra barnehjem skal bli leger, advokater, journalister, lærere, dataspesialister, frisører og 

bakere 

 

 
Det koster 80 USD å støtte en student i en måned; 960 USD pr år!  

En student kan deles på flere sponsorer  

Studentene lager 3 rapporter hvert år som sendes til de som støtter 

 

Aksjon Vennskap har et godt opplegg: 

• Signert kontrakt med hver student 

• En fadder for hver student som følger opp  

 

 

Nadia til venstre er fadder for mange av studentene 

Oksana til høyre leder studentprosjektet! 
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3 Pluss prosjekter 
Pluss prosjekt er et prosjekt som barnehjemmet søker støtte til fra den Ukrainske stat. Det 

trengs en sponsor som kan bidra med ca 10% av kostnadene. Aksjon Vennskap tar rollen som 

sponsor og utløser ca 90% fra staten. 

3.1 Pluss prosjekt: Fyringsanlegg på barnehjemmet i Rava Ruska 

I huset på bildet har 43 radiatorer blitt installert med alle nødvendige rør. Totalkostnad 12000 

USD. Aksjon Vennskap har bidratt med 1000 USD, noe som har ført til at prosjektet har blitt 

gjennomført.  

 

3.2 Pluss prosjekt: Barnehage på barnehjemmet i Chyriv 

Det skal bygges barnehage for 40 vanskeligstilte barn på barnehjemmet i Chyriv. Totalkost 

10 000 USD. Aksjon Vennskap har bidratt med 900 USD, noe som har ført til at prosjektet 

kan gjennomføres. Barnehagen åpner i løpet av våren. 

3.3 Planlagte pluss prosjekter 
Barnehjem Beskrivelse Total kostnad, kr Fra Aksjon Vennskap, kr Godkjent 

Lviv Barnehjem Gangveier rundt bygningene 180 000 6 300 Ja 

Rava Ruska Oppussing gymnastikksal 135 000 13 500 Bestemmes februar 2020 

Demna barnehjem Datautstyr til undervisning 85 500 13 500 Ja 

Chyriv barnehjem Reparere tak over kjøkken og spisesal 135 000 13 500 Bestemmes februar 2020 

Chyriv barnehjem Gangveier rundt bygningene 325 000 32 500 Bestemmes februar 2020 

 

Vil du være med å finansiere et Pluss prosjekt? 

 
Barna på barnehjemmet i Demna gleder seg til å få moderne datautstyr 
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4 Nye WEB sider: www.vennskap.net 
Web siden er laget på nytt. Ta en titt og bli mer kjent med oss! 

5 Hva er Aksjon Vennskap? 
Aksjon Vennskap er en stiftelse som hjelper vanskeligstilte mennesker i Øst-Europa. Aksjon 

Vennskap arbeider for å utvikle fellesskap mellom de som hjelper og de som får hjelp på et 

kristent verdigrunnlag 

 

Vi driver prosjekter som 

• hjelper de svakeste   

• dekker definerte behov  

• når fram til de som skal ha hjelpen  

• gir mulighet for nært samarbeid med de som får hjelp 

 

I Ukraina samarbeider vi med Lviv Theological Seminary i stiftelsen ”Ray of love”. 

Studentene ved Lviv Theological Seminary besøker barnehjemmene systematisk og tar seg av 

barna.  

 

Vi har full kontroll – alle innsamlede midler brukes til å gjennomføre prosjektene. 

Les mer om Aksjon Vennskap på www.vennskap.net 
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