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Reise til Ukraina 14.-18. oktober 2017

Hensikten med reisen til Ukraina var å følge opp prosjekter og planlegge nye. Fra Aksjon
Vennskap deltok:
Freddy Johnsen, Bjørg Johnsen, Ingar Wold, Solbjørg Wold og Grethe Hveding

2 Fotballer fra Årnes Sport er populært
I mange år har vi fått med oss fotballer til Ukraina. De blir flittig brukt på barnehjemmene

3 Barnehagen i Dobromil får nytt hus. Det blir plass til 60
barn til
Aksjon Vennskap betaler 4% av kostnadene, noe som har ført til at prosjektet blir
gjennomført. Staten betaler 96%. Prosjektet støttes av Gråtass Barnehagene i Fredrikstad.
Huset er beregnet å stå ferdig i februar 2018.
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Oxana som er leder på barnehjemmet, inspiserer byggingen sammen med prosjektleder
Vladimir. Ordføreren i Dobromil er aktivt med i prosjektet

4 Barna på barnehjemmet i Chyriv holdt konsert for oss
De har fått 75 instrumenter fra Norge. Nå spiller de konserter over hele distriktet. Øver 14
timer i uka! Da må de jo bli flinke!
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5 Barnehjemmet i Demna har fått nytt bad for jenter og
gutter
Etter mye arbeid har det store rommet blitt omdannet til flotte bad for jenter og gutter. Tusen
takk til elevene ved Bingsfoss Ungdomsskole!

6 Barnehjemmet i Rava Ruska har fått 100 nye vinduer

Takk til elevene ved Frogner Ungdomsskole for 50 vinduer! I tillegg ble staten utfordret til å
gi 50 vinduer også. Dermed fikk hele bygget med klassesom nye vinduer!
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7 Fire studenter er ferdige med utdannelsen
Etter 3 år med prosjekt studenter er 4 studenter ferdige med utdannelsen
Anastasia Koncevich
Mor og bestemor døde i en ulykke og faren er
borte. Så Anastasia har vokst opp hos sin fars
foreldre sammen med sine søsken. Nå er
Anastasia ferdig sykepleier og jobber for
fullt!

Anastasia Shelestak har en mor som har
mistet foreldreretten og en far som ikke bryr
seg. Etter mange år på barnehjem har hun
fullført utdannelsen som skredder. Anastasia
har tilbud om jobb!
Vasilj Rokush er ferdig utdannet
bygningsarbeider og har fått seg godt betalt
jobb i Lviv. Han kom fra barnehjemmet i
Zhowtantzi. Han har ingen far og en
alkoholisert mor. Fantastisk innsats!

Tanja Brekailow er ferdig utdannet skredder.
Uten far og uten mor har hun klart å utdanne
seg til skredder. Hun har bodd 6 år på
barnehjemmet i Zhowtantzi. Tanja har fått
seg jobb!

8 Sju nye studenter
Vi har nå 17 studenter som støttes med ca 80 USD pr måned pr student.
Vil du være med å støtte en student?
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Mikhail Levandovskiy
Journalist

Mariana Yaroshchuk
Skredder

Maria Yaroshchuk
Skredder

Ivan Doboshckuk
Baker og kokk

Cathy Kaparnyk
Lege

Diana Pokotska
Jurist

Timohin Volodymyr
Elektronikk

9 Senior House i Lviv trenger senger
Senior House i Lviv har vi støttet lenge med bleier. De har ikke nok til alle. I ca 3 måneder av
året er de uten og er helt avhengig av de 7000 bleiene de får fra Aksjon Vennskap. Bleiene
betales av Bremnes Seashore AS, Drome AS, Fredire AS og Harry Wold.
Det er mange på Senior House som ligger i gamle militærsenger av den typen vi har byttet ut i
hundrevis på barnehjemmene. Vi får en oversikt over hvor mange senger som er av denne
typen, og vil forsøke å bytte dem!

10 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 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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