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stiftelsen 

Halvard Hasseløy
Hans Hansens vei 174,  
3022 Drammen NORWAY
Tlf.: 32 82 36 07
Mob.: 92 89 15 25
www.openheart.no
e-post: post@openheart.no
Bankgiro: 2345.23.04465
Bankgiro: 7874.06.26220

Mer informasjon på  
www.openheart.no

Fattige barn fikk sin 
sommerdrøm oppfylt

Disse glade barna på Open Hearts sommer-arrangementer, kommer fra fattige 
familier og krigsområder omgitt av sult, død og frykt. Takket være din hjelp har 
vi kunnet gi mange barn en livsforvandlende sommeropplevelse midt i Korona-
tiden. 

❤	Anthelia var døds-
syk av Korona.  
Da kom Open 
Heart til hjelp

❤	Familien Dovga 
var så fattige  
at barnevernet 
ville ta barna fra 
foreldrene 

❤	Flomofre reddet 
av Open Heart



Takknemlige barn på Open 
Hearts sommeraktiviteter
Darina Sheshero (7) og  hennes 
 familie ble reddet av Open Heart 
etter å ha flyktet fra krigens 
red sler I hele sommer har Open 
Heart hatt sommer aktiviteter for 
barn fra fattige familier og krigs-
områdene. Kontrastene er store 
fra krig, sult og lidelser, til lek, 
omsorg og mettende måltider.

I hele sommer har Open Heart tatt imot 
barn til daglige sommeraktiviteter der 
suppekjøkkenene vanligvis holdes. Siden 
Korona-krisen satte stopper for de vanlige 
sommerleirene, fant Open Heart andre 
løsninger for å gi familier i stor nød noen 
gode sommeropplevelser.

Flyktet fra krigen.
Familien Sheshero fra Korostyshev er en av 
dem som har fått sende sine barn til 
daglige aktiviteter ved Turkilina Bravary. De 
har fem barn i alderen 12 til to måneder. 
Moren Julie er alene om omsorgen for de 
fem. Før de flyttet til Korostyshev bodde de 
i Lugansk, som ligger i krigsområdene.  
Da krigen startet ville Julia ikke flytte, fordi 
hennes mann var kreftsyk og moren var 
veldig gammel. Det var selvsagt forferdelig 
å bo i et område der det ble bombet og 
skutt, og hvor det eksploderte i ett sett. 
Barna var redde for å gå ut. 

En natt falt en granat over huset deres 
og ødela det. Heldigvis kom familien 
uskadet fra det, bortsett fra faren, som ble 

rammet av en splint fra granaten. Denne 
fryktelige hendelsen presset familien til å 
flytte.

De samlet sammen det helt nødvendige, 
og fikk hjelp fra frivillige hjelpe arbeidere til 
å flytte ut, men faren og moren ble igjen, 
fordi de var for syke til å flytte. Hjelpearbei-
dere sendte Julia med fire bar til Zhito-
mir, der de fikk bo i det gammelt motell, 
fem personer i et lite rom, uten penger, 
slektninger, og i forferdelige omstendig-
heter. For å beskytte barna mot mer stress, 
 bestemte Julia seg for å flytte til Korostys-
hev, siden hun hadde høre at de kunne leie 
et gammelt og billig sted der. 

«Uten Open Heart kunne vi ha sultet 
i hjel»
Da Julia kom dit, fortalte folk henne om 
hvordan Open Heart hjalp fattige familier. 
Øyeblikkelig tok hun kontakt og Open 
Heart kom med mat, klær og andre ting 
som hun trengte.  Det har de fortsatt med, 
og hver gang de kommer, takker Julia Open 

Darina (7) fra 
Shesero-familien, 
glemmer krigen og 
sulten mens hun 
lager vakre 
dekorasjoner på 
Open Hearts 
aktivitetsdag. 



Barn fra krigsområder og fattige familier koser seg med lek, aktiviteter og god mat på Open Hearts sommer
aktiviteter

Heart med tårer for hjelpen fra  Norge. Hun 
sier selv at hun og barna  kunne ha dødd av 
sult om de ikke hadde fått denne hjelpen, 
for ingen har hatt omsorg for barna hennes 
utenom Open Heart. 

Hennes syke mann og mor døde i 
Lugansk og Julia hadde ikke engang midler 
eller mulighet til å begrave dem. 

Tragisk nok begynte Julia å date en 20 
år eldre mann da hun kom til Korostyshev. 
Men da mannen fant ut at hun var gravid, 

forlot han henne. Men hun bestemte seg 
for å ikke ta abort, og fikk sønnen Bogdan. 
Open Heart hjalp henne med babyklær, 
babyseng og andre ting hun trengte til 
babyen. 

Lykkelige på sommeraktiviteter.
Julias fire eldre barn har alle deltatt på 
Open Hearts sommeraktiviteter, og de 
 elsket det! Her fikk de leke, være kreative, 
og også få spise god og næringsrik mat. 

Sheseroguttene sammen med kamerater opptrer 
på Open Hearts aktiviteter.

God mat laget av barna selv, ble servert på aktivi-
tetsdagen.



Korona-syk alenemamma 
reddet av Open Heart
Da Open Heart fant den fattige 
alenemammaen Anthelia døds-
syk av Korona-viruset, fikk de 
henne på sykehus og betalte 
regningen. Slik reddet de livet 
hennes.

Anthelia er bare 27 år og er alene med tre 
små barn, som hun har fått med forskjel-
lige menn. Ingen av dem har hjulpet 
henne med barna. Først bodde familien 
hos Anthelias oldemor i Korostyshev, men 
da oldemoren døde, kastet broren hennes 
den syke bestemoren, henne og barna ut 
på gata. Sammen med sine tre små barn 
flyttet de fra sted til sted, leide små rom fra 
forskjellige mennesker, men de små myn-
tene hun fikk i sosial støtte var ikke nok å 
overleve på. Derfor pådro Anthelia seg en 
stor gjeld. Nå har gjelden nådd 500 USD, 
og det er hun ikke i stand til å betale.

Dødssyk, men nektet behandling.
Under Korona-krisen ble Anthelia syk, 
men legene nektet å legge henne inn på 
sykehus fordi hun var fattig og ikke hadde 
mulighet til å betale for medisinen hun 
trengte. 

Midt i denne fryktelige situasjonen fant 
Open Heart henne og presset legene til å 
ta denne syke kvinnen inn på sykehuset, 
og betalte for alle utgiftene det medførte. 
De ba også for henne at hun skulle bli frisk. 
Snart frisknet hun til og er nå tilbake hjem-
me. Hadde det ikke vært for Open Heart 

hadde barna blitt puttet i barnehjem, men 
takket være våre medarbeideres raske reak-
sjon, ble både moren og barna reddet. 

Trenger hus.
Anthelias bestemor, Elisabeth, er invalid, 
har tuberkulose og er helt avhengig av 

Bestemor Elisabeth, alenemoren Anthelia og de tre 
små barna har blitt reddet fra fattigdom, sykdom og 
husvære av Open Heart.



Hjelp i siste øyeblikk 
Uten Open Hearts snarrådige 
inngrep, hadde familien Dovga 
vært en splittet familie i dag.

Da Open Heart fant familien Dovga i 
Korostyshev, dem, var de i ferd med å miste 
sine barn til barnevernet fordi de var for fat-
tige til å greie å ta vare på sine egne barn. 

Foreldrene, Svetlana og Alexander, har 
tre barn. Selv om begge to har hatt små 
jobber, har de aldri tjent mer enn 500 nor-
ske kroner i måneden. Det er på langt nær 
nok til å holde sulten og fattigdommen 
unna heimen deres.

Familien bor i et ødelagt skur. De må 
hente vann langt unna for å kunne vaske 
klær og holde seg rene. Resultatet er at 
både barn og voksne går rundt skitne og 
stinkende, kledd i gamle filler de har fått 
fra naboer. De sultet og det fantes ikke en 
eneste brødbit i huset, da Open Heart kom 
på besøk.

Ville ta barna
Situasjonen i familien ble til slutt så kritisk at 
barnevernet bestemte seg for å ta barna fra 
foreldrene og sette dem i barnehjem.  En 
fryktelig tragedie! Det var da familien tryglet 

Open Heart om hjelp. I aller siste øyeblikk 
grep våre folk inn og reddet familien fra å 
gå i oppløsning.

Ekstra hjelp under Korona.
Nå besøker vi familien Dovga jevnlig med 
mat og klær og sørger for at barna får opp-
følging. Endelig kan barn og voksne spise 
seg mette og gå med rene, fine klær. Under 
Korona-krisen har vi gjort ekstra mye for 
denne familien. Siden familien ikke har råd 
til pc og internett, har barna hatt utfordrin-
ger med å holde tritt med skolegangen. 
Derfor har vi også hjulpet familien med 
dette. Nå stråler de av takknemlighet og har 
fått nytt håp!

hjelp. Open Heart hjalp også henne med 
behandlinger mot tuberkulose, samt medi-
siner og annen støtte, men hun er fortsatt 
svak og medfaren. Open Heart hjelper nå 
hele familien jevnlig med mat og nødven-
dige ting. Vi vil også hjelpe eldstemann i 
søskenflokken, Nazaro, inn på skole, siden 
skolegang alltid betyr en del kostnader 
som familien ikke har penger til å betale. 

Akkurat nå er familiens største behov å få 
et eget sted å bo, så de slipper å flytte fra 
sted til sted. Foreløpig ser det vanskelig ut, 
siden familien ikke har penger. For tiden 
bor de i et halvveis nedrevet hus uten noen 
hjelpemidler. Vårt håp er at våre givere 
ser behovet og kan hjelpe oss å få denne 
familien inn i et godt og varmt hjem før 
vinteren. 

Her er familien Dovga samlet, takket være Open 
Hearts redningsaksjon.



Besøker traumatiserte 
overlevende
I krigsherjede Avdijivka bor de over-
levende i områder uten elektrisitet og 
vann. Nesten alle hjem er bombet i 
stykker, og derfor velger noen å bo 
sammen med krigsoffiserer i bygninger 
utstyrt med generatorer. Open Heart 
oppsøker jevnlig disse traumatiserte 
menneskene for å gi dem hjelp og 
støtte.

Hjelper ofre i flomkatastrofe
Nylig ble området Karpatene i Ukraina 
rammet av en massiv flom. 14.000 
hjem sto under vann og folk i  området 
uten ly og mat. Vannet synker nå 
gradvis, men ødeleggelsene er enorme. 
Open Heart rekker ut en hjelpende 
hånd til de som lider under krisen. Hjelp 
oss med å ta hånd om ofrene i denne 
katastrofen

VIPPS 36115
Kontonummer 78740626220

 
Sjekk ut  
Open Hearts  
helt nye hjemmeside!

www.openheart.no



Tannlege Ole Tellefsen AS
Gamle Riksvei 162

3058 SOLBERGMOEN
Tlf: 32 87 05 55, fax: 32 87 65 02

Org.nr.: 987 054 549

Kremmartunet 
Sentrumsvegen 116, 3550 Gol, Tlf. 32 07 55 11

Sjømannsveien 23, 6008 ÅLESUND
Telefon: 70 12 6745 • Mob.tlf.: 92 22 56 52

Priv.tlf.:70 14 58 08

Bergersen as
Sykehusveien 24,  
1385 Asker  
Tlf. 22 07 96 20
Fax 22 07 96 19
www.bergersen.no

Når du trenger elektriker

Tlf. 56 33 62 40
algroyelektro.no

Hovedimportør i Norge for
Ransomes-Jacobsen, Cushman og E-Z-GO

Mob: (+47) 905 60 660  -  E-post: gunnar@tveitas.no  -  www.tveitpark.no

Salg av parkmaskiner 
til kommuner og golfbaner

OF NORWAY



Returadresse: Open Heart, Hans Hansens vei 174, 3022 Drammen 

STØTTEMENIGHETER: Salem, Langevåg, Salem Åros, Pinsekirka Filadelfia, Ålesund, Filadelfia, Hamar,  
Pinsekirken, Mjøndalen, Filadelfia, Drammen, Filadelfia, Vennesla, Evangeliesalen, Ås, Betesda, Slemmestad, 
Elim Eikenosvågen, Tabernaklet, Haugesund, Betania, Rakkestad, Betania, Veggli, Zion, Konsmo, Nes og 
Rukkedalen Pinsemenighet, Bless, Fredrikstad, Norge for Kristus-menigheten, Sarpsborg, Filadelfiakirken 
Arendal. Tr
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Halvards epistel

Halvard Hasseløy

Open Hearts aksjonsprogram: 

Gi på VIPPS

Open Heart er registrert 

som giver hos Vipps.  

Her kan du sende penger 

direkte fra telefonen til 

de nødlidende, fra 10 til 

5.000 kroner uten av det 

koster ekstra i gebyrer, 

og overføringen skjer 

umiddelbart!

Vipps-nummer

Her kan 
du gi med

Vipps

36115

Innsamlingsaksjoner fortsatt avlyst – takk for støtte

Tiden går fort, og vi skriver snart juli 2020. Denne våren har vært spesiell for 
Open Heart. På grunn av korona-krisen har vi ikke kunnet gjennomføre 
planlagte innsamlingsaksjoner rundt i landet. Vi vet fortsatt ikke når vi kan 
komme i gang for fullt igjen med det. Vi vil imidlertid takke Alle dere 
trofaste givere, som på fantastisk trofast vis,  har gitt verdifull hjelp i denne 
perioden. På grunn av korona-restriksjoner står fortsatt to fullastede 
trailerne i Norge med nødhjelp. Vær gjerne med å be om at det skal løse seg 
slik at vi kan få sendt av gårde denne livsviktige hjelpen så snart som mulig.  
Følg med på vår facebook-side, OpenHeart.  
Vi håper at alt er vel med dere, og vil takke alle menigheter og enkeltpersoner, som 
har gjort og gjør en kjempeinnsats for Open Heart Tusen takk og God bless!

PS! Vi har fått ny hjemmeside, som du kan sjekke nå. www.openheart.no  
Den er blitt veldig fin synes vi. Jeg jar brukket lårhalsen, men er på bedringens vei.  
Husk oss i forbønn. God bless U all! 
 
Vennlig hilsen

 

 

AKSJON SAMLEOBJEKT 
 

VI TAR IMOT ALLE SLAGS SAMLEOBJEKTER TIL  
INNTEKT FOR VÅRT ARBEID. 

 
MYNTER, FRIMERKER, POSTKORT, JULEKORT,  

PINS, MEDALJER, OSV. OSV. 
 

SEND DIN GAVE TIL: EIVIND ELLEFSEN,  
BERGHEIMVEGEN 109, 5305 FLORVÅG 

TLF. 482 65 688 

Alle møter innstilt.  

Alle innsamlinger innstilt.


