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Open Heart
Trosbudbringer
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

Leverer mat, klær  
og håp

Denne gutten smiler fornøyd over et sjeldent og godt måltid mat, servert av Open 
Hearts suppekjøkken. Klærne han har på seg er hentet fra en trailer nylig ankom-
met Ukraina. Midt i koronatider, interne krigsutfordringer og ufattelig nød, bringer 
Open Heart mat på bordet, klær på kroppen og håp for framtiden til tusenvis også 
denne høsten. Takk for at du er med og redder liv!

❤	Forlatt av sin  
egen mor

❤	Når mamma  
blir syk 

❤	Open Hearts  
trailere tilbake  
på veien

❤	Takker Open Heart 
for livet

❤	Kjempefine  
innsamlinger i 
Bergen m/omegn, 
Voss og på  
Svarstad  



Invalide Daniil Kuchma (9) i Kiev ble for tidlig født på grunn av  
morens rusmisbruk. Da han ble født ville ikke hun ikke ha noe  
med ham å gjøre. Hvis ikke Open Heart hadde hjulpet bestemor 
Valentina å ta hånd om ham, ville han endt på barnehjem for  
foreldreløse.
 
Ni år gamle Daniil kan verken gå, snakke 
eller spise selv. Det er bestemoren som har 
tatt vare på ham siden fødselen. Hun er 
moren til barnefaren. Uten henne hadde 
han vokst opp uten noen kjærlighet eller 
omsorg.

Moren forsvant
Bestemor Valentina og Daniil bor i Kiev. 
Begge Daniils foreldre er rusmisbrukere. 
Derfor ble Daniil født for tidlig og var svært 
undervektig. Fødselen var hard og Daniil 
ble diagnostisert med cerebral parese. Fra 
det øyeblikket han ble født ble han lagt inn 

Invalide Daniil kan verken spise selv, gå eller snakke. 
Siden foreldrene har forlatt ham, er det bare Open 
Heart og bestemoren som tar seg av ham.

FORLATT av sin egen mor

Daniil sammen med bestemor Valentina, som har 
forsøkt så godt hun kan å ta vare på barnebarnet 
da ingen andre ville ha ham. 



på barnesykehuset, der han var innlagt i tre 
måneder uten at foreldrene besøkte ham. 
Moren hadde ingen omsorg for sin egen 
baby, men fortsatte å ruse seg sammen 
med barnefaren. Hun forsvant hjemmefra 
i ukesvis, før hun kom tilbake noen dager. 
Etter halvannet år forsvant hun igjen og 
denne gangen kom hun aldri tilbake. 
Ingen vet hvor hun er eller om hun fortsatt 
lever. Den eneste som brydde seg om 
ham, var bestemoren.

Faren til Daniil er uten jobb, og han 
bryr seg heller ikke om sønnen. Han er 
mer opptatt av å skaffe seg rusmidler, og 
er sjelden hjemme. Av og til kommer han 
for å spise, og da tar han ofte maten som 
moren har lagd til Daniil. Han har solgt det 
meste de har i huset, til og med mikrobøl-
geovnen har han byttet inn for å få tak i 
narkotika.

Ikke penger til operasjon
Bare takket være Valentina, slipper Daniil 
å bo på barnehjem. Siden han er ute av 

stand til å ta seg av seg selv, er han helt 
avhengig av bestemoren. Hun bruker hele 
pensjonen sin på medisiner til gutten, samt 
bleier og behandling. Akkurat nå trenger 
Daniil en operasjon i begge beina, men 
Valentina har ikke en eneste mynt å bruke 
på en kostbar operasjon. Hun har ikke en 
gang penger nok til mat og klær. De to 
overlever kun på grunn av at Open Heart 
hjelper dem jevnlig med mat og klær til 
dem begge. 

Takker med tårer i øynene
Bestemorens søster Elena, bor også i den 
samme lille leiligheten. Hun er 50 år gam-
mel, men invalid, i tillegg til at hun har 
problemer med hjerte, mage og bein. Hun 
veier mer enn 150 kilo. Så alt husarbeid 
hviler på Valentinas skuldre. Leiligheten er 
i elendig forfatning, med gamle, ødelagte 
møbler osv. Valentina takker derfor Open 
Heart med tårer i øynene for all hjelp og 
omsorg hun har fått fra dem.

FORLATT av sin egen mor

 

Sjekk ut 
Open Hearts
helt nye hjemmeside!

www.openheart.no



Da problemene ble for store, ble Irina apatisk og greide ikke å ta 
vare på sin store barneflokk.

Irina Mirshik vokste opp i Pripyat i Tsjerno-
byl, men bare 10 år gammel eksploderte 
den ene reaktoren og familien måtte øy-
eblikkelig evakueres til Kiev. På grunn av 
strålefaren, måtte de flykte bare med det 
de sto og gikk i. De kunne ikke ta med seg 
noe fra hjemmet, siden alt var radioak-
tivt. De kom til Kiev med 
tomme hender og måtte 
starte helt på nytt i bare to 
små rom. 

18 år gammel giftet 
Irina seg. Men da hun ble 
gravid forlot mannen hen-
ne. I fortvilelse over dette gikk hun hvileløst 
omkring i Kievs gater, der hun ble truffet 
av en elektrisk buss. Sjåføren som kjørte 

bussen følte seg så skyldig over å ha kjørt 
på en gravid kvinne, at han giftet seg med 
henne, og sammen fikk de åtte barn til. 

Syk og alene med 9 barn
Irina kom seg aldri fra traumene etter 
flukten fra Tsjernobyl og sviket fra sin før-

ste mann, så hun ble 
apatisk og likegyldig, 
og gjorde ingenting 
hjemme. Hun greide 
ikke å ta hånd om 
barna sine, og hjem-
met var stadig preget 

av slåsskamper og krangler. Til slutt skilte 
hun seg fra mannen og var alene med 
omsorgen 9 barn.

Irina sammen med noen av de mange barna hun har fått. De store pro-
blemene hun har hatt, har gjort at hun ikke har greid å ta vare på dem 
slik de trengte. Men nå får hun hjelp fra Open Heart.

Huset er i en elendig forfatning. Det 
er søppel og rot overalt. Irina har gitt 
opp å vaske og gjøre rent.

Greier ikke å ta vare på barna sine

’’
Barna vasker seg  

i kaldt vann og det finnes  
ikke noe sted hvor man  

kan lage mat



Truet av barnevernet
Til slutt fant hun en ny mann, og fikk 
enda flere barn. De to rommene familien 
har, er så små at den nye ektemannen må 
sove i bilen for at alle barna skal få plass. 
Huset ser ut som en søppelplass innven-
dig, og boforholdene er helt ubeskrive-
lige. Fordi de ikke har penger, har strøm 
og vann blitt stengt av. Barna vasker seg 
i kaldt vann og det finnes ikke noe sted 
hvor man kan lage mat. Overveldet av 
alle barna som trenger stell og hjelp, har 
ikke Irina tid til å gjøre rent eller rydde. 
Derfor har barnevernet kastet sitt blikk på 
familien og kommer stadig på besøk for å 
vurdere om barna må fjernes fra foreldre-
ne og sendes på barnehjem. Det er Irinas 
verste mareritt.

Open Heart ble redningen
Rett før Korona-krisen brøt ut, hadde Irina 
funnet Open Hearts suppekjøkken, og 
sendte sine barn dit jevnlig for at de skulle 
få god mat. Måltidene hos oss var de 
eneste næringsrike måltidene disse barna 
fikk. Etter Korona-restriksjonene kunne 
ikke barna lenger spise i suppekjøkkenet, 
men nå bringer Open Heart matpak-
ker hjem til Irina og barna hver måned. 
Uten denne hjelpen hadde ikke den store 
familien overlevd. De har ingen inntekt 
eller jobb. 

Irina er så takknemlig for hjelpen hun 
og familien får fra Open Heart. Denne 
omsorgen har bidratt til at hun fortsatt får 
beholde barna sine, og at hun nå kan gi 
dem mer næringsrik mat, samt varme klær 
og sko.

Trailerne på  
veien igjen
Etter at nedstengninger på grensene  
på grunn av korona, gjorde de umulig  
å kjøre nødhjelp mellom Norge og 
Ukraina, har nå grensene åpnet seg 
igjen, og Open Hearts trailere er tilbake 
på veien for å bringe nødhjelp til  
Ukrainas fattige. 

Her er et par bilder som viser hvor-
dan Open Hearts trailere blir fylt opp i 
Norge, takket være norske givere, og 
når de ankommer fullastet av hjelp og 
nytt håp, i Ukraina. 

Greier ikke å ta vare på barna sine



Alenemor takker Open Heart for livet

Irina Ototuk er alenemor for tvillingene Vlad og Artem (11). En av 
dem er invalid.

Da faren til tvillingene fant ut av Irina var 
gravid, krevde han at hun skulle ta abort. 
Men da han fant ut at begge var gutter, 
syntes han likevel det var greit at de ble 
født. Men fødselen var veldig vanskelig, og 
guttene ble født for tidlig. En av tvillingene, 
Vlad, var bare 2 kilo da han ble født, og  
under fødselen pådro han seg en hjerne-
skade. Legene opererte to ganger og  
gutten var innlagt på intensivavdelingen 
lenge, men legene trodde ikke livet hans 
kunne reddes. Vlad overlevde likevel, men 

hadde fått cerebral parese. Han har også 
dårlig hørsel og epilepsi.

Broren hans, Artem, var frisk, men  
guttenes far var veldig misfornøyd med alle 
utfordringene med Vlad og at familien var 
så fattig. Faren selv hadde ingen fast jobb, 
og snart fant han en annen kvinne som han 
giftet seg med. Han glemte sine to sønner 
og har aldri besøkt dem etter at han forlot 
dem. 

Fra staten får Irina bare et mikroskopisk 
beløp for sin invalide sønn. Det er ikke nok 
å overleve på- Hun kan heller ikke gå på 
jobb, siden Vlad trenger konstant omsorg 
og hjelp. 

Bosituasjonen er også helt uholdbar. 
Hun deler leilighet med hennes to gamle 
foreldre, en søster med ektemann og to 
barn, så det er ni personer som bor i en 
liten toroms leilighet. Leiligheten er i svært 
dårlig stand og trenger reparasjoner, men 
det finnes ingen penger til det. 

Situasjonen for Ototuk-familien ble enda 
vanskeligere nå under korona-tiden. Artem 
må studere online siden skolen er stengt, 
og moren har verken datamaskin eller 
internett. 

Familien er så takknemlige til Open 
Heart for hjelpen med mat og klær. Nå kan 
Artem også komme til Open Hearts suppe-
kjøkken og få næringsrik mat. Uten denne 
hjelpen ville de aldri ha overlevd. 

Klærne og nødhjelpen vi får inn under 
våre innsamlingsaksjoner i Norge går rett 
til fattige mennesker i Ukraina og utgjør en 
enorm forskjell.

Invalide Vlad sammen med sin tvillingbror Artem. 
Koronatiden er spesielt vanskelig for den lille 
familien.



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, Filadelfiakirken, 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, Pinsekirken 
Filadelfia Arendal. Tr
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Kjære venn

Halvard Hasseløy

29. okt.–1. nov.  Haugalandet møter,  
 innsamlinger 
12.til 15. nov.  Misjonskonferanse i Norge 
 for Kristus menigheten i 
 Sarpsborg 
22.–25. okt. Innsamling og møter  
 Ålesund     
22. nov.  Møter  Håp Ål I Hallingdal 
 og Betel Nesbyen 
27.–29 nov.: Filadelfia Arendal møter, 
 innsamlinger

Open Hearts aksjonsprogram
2. halvår 2020: 

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

Høsten er over oss og det går raskt mot mørkere tider. Jeg håper alt er bra med 

alle dere trofaste givere til vårt arbeid. Sos Ukraina i Bergen og Voss er over 

Kjempe fin aksjon Tusen takk til alle giver og samarbeids menigheter. Ca 

2200 sekker med hjelp og ca. 200.000 kr til nødhjelp Storartet innsats 

fra alle. Valborg Numedal i Voss er en meget ivrig medarbeider for Open 

Heart. Voss gjør stor innsats pga. henne. Pinsemenigheten på Svarstad 

hadde en flott innsamling i begynnelsen as vokt og fikk inn mye klær og 

mye penger. Hjertelig takk for all innsats! Når du nå leser dette bladet, er vi 

i Ålesund, og på Åkra og Haugesund og Vats, samt Vikebygd. Om ikke mange 

dager, vil fullastede trailere fra Open Heart nok en gang på vei over grensen til 

Ukraina med hjelp om bord. Jeg vil benytte anledningen å takke alle dere som bidro under 

aksjonene I Bergen, Voss, Ålesund og på Haugalandet. Hjelpen er allerede inne i Ukraina i 

form av mat og klær til fattige barn og familier. 

– Det nytter å hjelpe!

Må Gud velsigne dere alle!
 

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 


