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Etter et besøk på
barnehjem i Ukraina
endret Tonje Hamgaards
verdisyn seg radikalt.
Forrige uke samlet
elevene ved Melvold
ungdomsskole inn
penger til barnehjems -
barna.
Tone Hoelsveen 
tone.hoelsveen@rb.no 932 15 938

■ SØRUM
– Jeg lærte å ikke bli så sur når
jeg ikke får alt jeg vil, sier Tonje
Hamgaard (15), elev ved Melvold
ungdomsskole. 

Hun synes synd på barne-
hjemsbarna i Ukraina fordi de
ikke har noe privatliv, og ikke
har noe annet enn en seng og et
nattbord som er sitt eget. Mel-
vold ungdomsskole har de siste
fem årene samlet inn penger til
et barnehjem i Scole i Ukraina,
og i fjor var Tonje en av to elever
fra Frogner-skolen som fikk væ-
re med stiftelsen Aksjon Venn-
skap over dit på besøk.

Elevene skaffet penger
Pengene elevene samlet inn i år
går til avsluttende oppussing av
barnehjemmet hvor det bor
rundt 90 psykisk utviklingshem-
mede barn. 

Fra før har ungdommene
blant annet bidratt til å finansi-
ere nye idrettsbaner, nye dører
til sove- og klasserom, og ny
gymsal.

–Det så i alle fall ut som om de
har nok å gjøre med basket- og
fotballbanene, sier Tonje. 

I år har ungdommene startet
elevbedrifter for å tjene penger
til barnehjemsbarna. Mange
startet en matbod hvor de solgte
mat de hadde laget selv til besø-
kende barneskoler og foreldre,
mens andre underholdt med
sang og musikk eller solgte
hjemmelaget håndverk.

Ny innsamlingsrekord
Tidligere år har elevene drevet
restaurant under Aksjon Venn-

skap. I år håpet ledelsen at det
ville være mer effektivt om de
heller satset på en stor mathall.

– Vi tenkte at det ville være
bedre å servere folk mat som de
kan spise uten å måtte vente på
bord eller bruke tid på å sitte
ned i en restaurant, sier Torild
Kjus, avdelingsleder for 8. trinn
ved skolen. Og med ny innsam-
lingsrekord på 60.000 kroner,
kan arrangementet trygt kalles
vellykket. 

Er blitt mer takknemlig
– Jeg trodde på forhånd at barna
ville være triste, men de smilte
hele tiden, sier Tonje. 

Hun føler at hun lærte mye av
turen til Ukraina, ikke minst å
sette mer pris på det hun har, og

ikke være så kravstor.
– Jeg er fornøyd med den gam-

le telefonen min, og må for ek-
sempel ikke ha den nyeste Ipho-
nen, sier hun. Hun synes det er
trist og uforståelig at mange av
de handikappede barna bor på
barnehjemmet selv om de har
foreldre i live. Årsaken til at de
bor der er at foreldrene ikke vil
ha dem, avslutter hun.
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SALG AV MAT: Elevene hadde
laget mat både hjemme og på
skolen som de solgte til besø-
kende. Utvalget besto i alt fra de
tradisjonelle pølsene og baguet-
tene til mer fancy vårruller og
cupcakes.
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