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Aksjon Vennskap er en stiftelse som hjelper 

vanskeligstilte mennesker i Øst-Europa og 

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 en et bibelseminar i stiftelsen 

”Ray of love”. Vi har full kontroll – alle innsamlede midler 

brukes til å gjennomføre prosjektene



www.vennskap.net

Siden 2007 har Aksjon Vennskap

 Bygget om barnehjem i Ukraina for mer enn 2500 000 kr

 Installert 3 tannlegekontorer 

 Finansiert mer enn 10 sommerleirer

 56 skoleelever har vært med til Ukraina

18 fra Bingsfoss Ungdomsskole





www.vennskap.net



Aksjon Vennskap jobber på 5 barnehjem i Ukraina! 

Foreldreløse barn i Chyriv

142 barn i alderen fra 6 til 17 år

Fysisk utviklingshemmede 

i Borislav

100 barn fra 6 til 20 år 

Psykisk utviklingshemmede 

i Scole

90 barn fra 7 til ca 17 år 

Foreldreløse 

barn i Demna

85 barn fra 

6 til 17 år 

Rava Ruska

223 foredreløse barn



Nye dører 

Nye toaletter

Nye senger



Nye vinduer

Ny gymsal

Ny fotballbane



2007

Barnehjemmet i Scole

2013



Aksjon Vennskap finansierer rullatorer, spaserstokker og 

bleier til Senior House i Lviv



Aksjon Vennskap finansierer sommerleirer



Vi finansierer utdanning for Natalia og Anastasia!

Utdanning for de som faller mellom 2 stoler!

Natalia skal bli revisor Anastasia skal bli skredder



Barnehjemmet i Chyriv

Barnehjemmet I Chyriv; 
122 barn som er foreldreløse eller fra 

problemfamilier + 240 barn som går på skolen. 

De får utdannelse i teoretiske fag til gymnas nivå.



Barnehjemmet i Chyriv



Alle (122) har fått ny 

seng og nytt nattbord

2013



Og tannlegekontor 

fra Tanngarden!







Tannlegekontoret I Dobromil 

brukes av over 600 barn 

•barnehagen, 

•barnehjemmet 

•skolen









Barna i Chyriv og i Dobromil sier:  

МИ ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ! 


