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1 630 barn har fått julegaver
Barna på Borislav, Borislav II, Chyriv, Scole, Demna, Dobromil og Lviv har fått julegaver i
år. Fantastisk å få være med på et slikt prosjekt. LTS (Lviv Theological Seminary) deler ut
gavene og presenterer juleevangeliet med skuespill.

2 Tannlegekontorer er installert i Chyriv og i Dobromil
Tannlegekontorene er endelig installert i Chyriv og i Dobromil. Profesjonelle fra Polen har
installert utstyret. Vi håper mange barn får glede av dem.
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3 Senior House i Lviv er sikret bleier for ett år
De mer enn 200 sengeliggende gamle som måtte ligge uten bleie 2 av 3 netter har nå fått
bleier hver natt takket være Harry Wold, Bremnes Seashore AS, Grieg Seafood AS og
Fishfeed AS. Harry og oppdrettsnæringen trår til!

4 Skolene er i gang med innsamling
Når Vesong Ungdomsskole blir med, er det mer enn 1500 ungdommer som samler inn penger
til Aksjon Vennskap!

4.1 Bingsfoss
Elevene på Bingsfoss skal bygge en vanntank på 150 m3 på barnehjemmet i Borislav. Dermed
er barna sikret vann her dag. De har ikke hatt vann midt på dagen. Vannet har vært borte i
dager i trekk. Prosjektet koster 81500 NOK

Barnehjemmet begynner å bli fint. Takket være Bingsfoss Ungdomsskole
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4.2 Melvold
Melvold ungdomsskole har samlet inn 65007 NOK til oppussing av klasserom på
barnehjemmet på Scole. Da er alle klasserommene pusset opp.

Nyoppussede klasserom

4.3 Vesong
Vesong Ungdomsskole skal jobbe på barnehjemmet Rava Ruska hvor 233 barn sover i
forferdelige senger. Vi skal gi alle en ny seng i løpet av et par år!
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4.4 Allergot
Elevene på Allergot fortsetter å pusse opp soveerom på barnjemmet Demna.

Et slitent barnehjem

Rektor Svetlana synes soverommene blir fine

5 Natalia har startet sin revisorutdanning

Natalia og moren
Natalia bor 10 km fra Chyriv. Hun har bare mor og har bodd på internatet på skolen. Faren
flyttet til Sibir for å jobbe da hun var 2 år. Siden har ingen sett han. Hun trenger støtte til
skolepenger for å utdanne seg til regnskapsfører ved et akademi i Lviv. Utdannelsen er 4 år
bachlor først og deretter spesialisering i 1,5 år. Bestefar, bestemor og mor sørger for losji og
opphold (studenthjem). Aksjon Vennskap har inngått avtale med Natalia om å betale for
Universitetet. Intensjonen er å betale for hele studiet, men ett år av gangen. Natalia må
fullføre hvert skoleår, rapportere og gjennomføre godkjente eksamener for å få fortsette med
støtte.

4

Nyhetsbrev fra Aksjon Vennskap
Nr 1 2014

Stiftelsen Aksjon Vennskap
Fiolvegen 26
2052 Jessheim
Tlf 97756505
Mail: mail@vennskap.net
WEB: www.vennskap.net
Konto nummer: 5083 07 03508

6 Om 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 som en del
av undervisningen 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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