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1 730 barn har fått julegaver
Aksjon Vennskap har gitt julegaver til 730 barn på 9 barnehjem. Studentene fra Lviv
Theological Seminary framførte julespill på barnehjemmene da gavene ble delt. På Chyriv var
det fest med hornmusikk på instrumenter fra Aksjon Vennskap!
For mange av barna er dette den eneste julegaven de får!
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2 Hornorkesteret spilte da julegavene ble delt ut
De har fått 75 instrumenter fra Norge. Nå spiller de konserter over hele distriktet. Øver 14
timer i uka! I forbindelse med utdeling av julegaver, spilte selvfølgelig orkesteret

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.
Oxana som er leder på barnehjemmet, inspiserer byggingen sammen med prosjektleder
Vladimir. Ordføreren i Dobromil er aktivt med i prosjektet.
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4 Barnehjemmet i Demna får nytt kjøkken og spisesal
De foreldreløse barna på Demna skal endelig få nytt kjøkken og spisesal i huset hvor de bor.
Elevene på Bingsfoss Ungdomsskole samler inn penger i februar. I tillegg bidrar Skole
kommune som eier barnehjemmet, med 5300 USD. Vi mangler 20 000 kr. Flott om noen vil
bidra. Arbeidet med nytt kjøkken og ny spisesal starter i Februar 2018.

Her skal det bli nytt kjøkken og spisesal

5 Barnehjemmet i Rava Ruska får nye innerdører
Elevene ved Frogner Ungdomsskole har samlet inn penger til å bytte 40 innerdører på
barnehjemmet i Rava Ruska. Ny innsamlingsrekord! Tusen takk til elevene!

Forferdelige dører
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6 15 studenter skal bli 30!
5 barn fra barnehjem er allerede ferdig utdannet. 15 er underveis. Du ser dem på bildet
nedenfor. Vi har som målsetting å ha 30 studenter. Har du lyst til å støtte en student? Det
koster 600 kr pr måned. Du får informasjon 3 ganger i året og bilder. Man kan støtte for
kortere perioder.
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7 Senior House i Lviv får mere bleier
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 Forberg-Sletten Revisjon AS, Drome AS, Fredire AS og Harry Wold.

8 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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