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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

Reddet fra krig,  
korona og sult

Mens Zhitomir regionen er på rødt nivå, og alt er stengt ned 
på grunn av Covid, drar Open Heart ut til familier i nød.

❤	Vanskelig med 
transporter pga. 
Korona

❤	Kjempeflott  
innsamling på 
Bømlo i mars! 

❤	Krigen i Øst- 
Ukraina tar seg 
opp. Familier  
og barn lider! 



Ubeskrivelig! er uttrykket Open 
Hearts medarbeidere kalte 
atmosfæren i hjemmet til Niki-
tyuk-familien i Zhitomir da de 
besøkte dem første gang.
 
Familien består av fire barn, Nikol (3), 
Vitya (10), Lisa (13) og Sasha (15). 
Familien var preget av konstante skan-
daler, konflikter og slåsskamper mellom 
foreldrene. Atmosfæren i hjemmet satte 
sitt negative preg på barnas psykiske 
helse, ikke minst fordi de hver eneste 
dag så hvordan faren slo moren. Dette 
har resultert av mangel på søvn, angst 
og depresjon blant barna. Foreldrenes 
neglisjering av sine egne barn har også 
gitt fysiske skader på barna.

Da sønnen Sasha bare var to år gam-
mel, viste sønnen tegn på hjerneskade 
og gutten går nå på en skole for mentalt 
tilbakestående barn. 15 år gammel kan 
han verken lese eller skrive. En av årsa-
kene til denne tilstanden er at faren slo 
sin lille sønn fra den dagen han ble født. 
Han snerret til sønnen, kalte ham frykte-
lige ting og til slutt kunne ikke sønnens 
hjerne makte denne ondskapen lenger.

Den yngste datteren, Nikol, ble født 
for tidlig og var en prematur baby. Dette 
skjedde også på grunn av foreldrenes 
slåsskamper. De fant snart en hjertefeil 
hos henne. Moren lånte penger til ope-
rasjon, som gikk bra, men nå har fami-
lien stor gjeld på grunn av utgiftene. Da 
Nikol kom til Open Hearts suppekjøkken 
første gangen, hadde hun lange negler 
og det var fullt av skitt under neglene 
hennes. Håret var uvasket og ustelt. Hun 

hadde skitne klær fra innerst til ytterst.
På grunn av underernæringen har 

alle søsknene et svakt immunsystem og 
blir ofte syke av influensa og forkjølelse. 
Moren har ikke mat å gi barna sine. Hun 
lager av og til en stor kjele med suppe, 
men barna spiser opp alt med en gang, 
fordi de er så sultne. Når faren kommer 
hjem og finner ut at det ikke er mer mat 
igjen til ham, roper han og skriker til 
barna og slår dem. 

Familien bor i en veldig gammel to-
roms leilighet som aldri har blitt reparert 
og som ser helt ruinert ut. Det er store 
sprekker og hull i vegger og gulv. 

Den lykkeligste personen i familien er 
Nikol, fordi hun kan gå til Open Hearts 
suppekjøkken hver dag og spise næ-
ringsrik og god mat, leke og føle seg 
elsket og tatt vare på. Familien var så 
glade da Open Heart brakte dem mat 
og klær. Barna sloss om sjokoladebok-
sen. Moren takker giverne fra Norge for 
all hjelpen, med tårer i øynene.  

Barna i familien Nikityuk ble syke av foreldrenes volde-
lige oppførsel.  Nå har de fått hjelp av Open Heart. 

Barna ble syke av vold og sult



Korona tar stadig flere liv i Ukraina og landet og i områder med 
rødt nivå sitter mennesker innestengt uten tilgang til mat og de 
mest nødvendige ting. Derfor har Open Heart dratt i gang en egen 
nødhjelpsaksjon for å hjelpe korona-ofre. 

Ukraina opplevde nylig smitterekord 
med over 16.000 smittede i løpet av 
et døgn. Ifølge myndighetene er det 
totalt registrert 693.407 tilfeller og 

11.909 dødsfall på grunn av korona i 
Ukraina. Alle disse tall er veldig usikre, 
da det tas lite tester. Reelle tall er mye 
større!

Barna ble syke av vold og sult

Open Hearts team som har satt i gang ekstra aksjoner for å hjelpe korona-ofre som er isolerte og ikke får tak 
i de mest nødvendige ting i nedstengte områder. 

NØDHJELP til korona-ofre



Et av områdene som nå er på rødt 
nivå, er Zhitomir, der Open Heart 
allerede driver sin virksomhet. Nå har 
de forsterket sin innsats i området og 
reiser ut til koronaofre med mat og 
klær.

– Gleden og takknemligheten er 
enorm når vi kommer på døra med 
hjelp. Spesielt barna stråler av glede 
når hjelpen kommer fram, forteller 
Open Hearts medarbeidere.

I andre områder der karantene-

reglene forsterkes er Open Heart på 
plass med utdeling av gratis varme 
middager og matpakker. Nylig fikk 
over 70 handikappede, pensjonister 
og andre eldre, matpakker fra Open 
Heart. De som var så syke og svake at 
de ikke kunne hente matpakkene selv, 
fikk besøk på døra. I tillegg vil Open 
Heart besøke koronaofre regelmessig 
i tiden som kommer, med matpakker 
og andre nødvendige artikler. 

NØDHJELP til korona-ofre



Suppekjøkken red det barna fra å tigge

De tre søsknene Nastya (15), Vlad (11) og Katya (9) Gordienko fra 
Kiev bor med en psykisk syk mamma og en pappa som har sittet i 
fengsel i mange år. Uten Open Hearts hjelp ville de ikke overlevd.

Faren Alexander sonet en lang fengsels-
straff, og bare eldstemann, Nastya, var 
født da han ble fengslet. Det er bare 
seks år siden han ble satt fri. Moren 
Elena besøkte mannen i fengslet, og ble 
gravid to ganger. Både Vlad og Katya 
ble født mens faren satt inne.

Problemet er at Elena sliter med alvor-
lig psykiske lidelser. Hun har schizofreni og 
det fører til at hun vanskjøtter barna. Barna 
kan sulte i ukesvis og har måttet tigge om 
mat fra naboene. Heldigvis fant Open Heart 
barna og nå får de god og næringsrik mat 
ved Open Hearts suppekjøkken i Kiev hver 
eneste dag. De har også fått nye klær og 
barna elsker å delta på ulike kurs og aktivite-
ter som Open Heart arrangerer; blant annet 
tegning, sang og dans.

Faren Alexander har problemer med 
å finne en ordentlig jobb. Ingen vil 
ansette noen som har sittet i fengsel. 
Det fører til at han ofte er deprimert og 
drikker seg full flere dager på rad. 

Barna er ofte syke og overlever tak-
ket være hjelpen fra Open Heart. De 
tilbringer hele ettermiddagen sin her 

etter at de er ferdige på skolen. Nastya, 
den eldste i søskenflokken er som en 
mamma for de yngre og prøver å ta seg 
så godt av dem som mulig. 

Familien bor i en veldig liten leilig-
het som de overtok fra besteforeldrene. 
Den er bare på 30 kvadratmeter. Lei-
ligheten stinker fordi den ikke har vært 
rengjort på lenge. Den har aldri blitt 
pusset opp og ødeleggelsene har aldri 
blitt fikset. Alle møbler og artikler i huset 
er hentet fra søppelhaugen. Kakerlak-
ker har overtatt leiligheten fullstendig. 
Open Heart har gitt familien en seng og 
en sofa, og uten den jevnlige hjelpen 
med mat og klær hadde ikke familien 
overlevd. De har stor gjeld, strømmen 
er kuttet av på grunn av regninger som 
ikke er betalt, og vinduene i leiligheten 
er knust. Barna sover med alle klærne 
på for ikke å fryse. 

Barna har selv bedt Halvard Hasseløy 
å overbringe sin store takk til norske 
givere som bryr seg om dem og for all 
hjelpen og støtten de mottar.

De tre søsknene Gordienko i Kiev måtte tigge naboene 
om mat, før Open Heart fant dem. 

Leiligheten familien Gordienko 
bor i, er ødelagt og har aldri 
blitt fikset. 



Open Heart har fått særskilt tillatelse til 
å komme inn med mat, klær og gaver 
til folk som nå er innesperret i byer 
langs krigens frontlinje.

I Marjinka er byens innbyggere fan-
get ved krigens frontlinje. Bombing og 
skuddveksling forekommer dag og natt, 
og snikskyttere sikter på alt som beveger 
på seg. Open Heart kom seg nylig inn i 
dette området ved å få tildelt en særskilt 
tillatelse. Med seg til de lidende hadde de 
gaver, klær og mat. Marjinka befolkning 

lever i et evigvarende mareritt, og derfor er 
takknemligheten stor når hjelpen endelig 
kommer frem. 

Byen Lastochkino i Donetsk-regionen 
ligger også rett ved krigslinjen. Her bor 
utslitte mennesker som drømmer om et 
liv uten krig. De er fanget i en endeløs 
hverdag av uvitenhet, og mangel på håp 
for fremtiden. Da Open Hearts frivillige 
kom med hjelp var det mange som gråt av 
takknemlighet. 

Evigvarende mareritt ved fronten

Utdeling av mat og klær til innesperrede byer ved frontlinjen.

Kjempe-innsamling i Bømlo

Halvard Hasseløy gjennomførte nylig en fantastisk 
innsamling på Bømlo. Betania, Mosterhamn og  
Klippen, Svortland gjorde en kjempeinnsats og samlet 
inn 113.000 kroner i nødhjelp og fikk inn 900 sekker 
med klær og sko. Open Heart mottok også 35.000 
kroner til diesel fra ulike bedrifter i området. 

Også i Øvre Vats hos Ingerborg og Gudvin Vågen, hentet 
vi 300 sekker med klær, samt i Kristiansand, Vennesla,  
Arendal og Holmestrand!

Trailerne med klær og nødhjelp 
fra Bømlo har allerede kommet 
fram til Ukraina, der mennes-
ker venter på livsviktig hjelp. 



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



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

STØTTEMENIGHETER: Salem Åros, Pinsekirken Filadelfia, Ålesund, Salem, Langevåg, Pinsekirken Betania, 
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, Klippen Bykle. Tr
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Kjære venn

Halvard Hasseløy

Innsamlingsaksjoner satt  
på vent på grunn av korona.

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

Takk for at du er en av dem, som deler byrden jeg har på mitt hjerte for 
de fattige.  Jeg er så takknemlig til dere alle for den tillit som dere viser 
oss i vårt arbeid,  og ved at dere bidrar med deres gaver.  Fortsatt 
er nesten hele Europa  stengt ned pga. Coronaviruset. Open Heart 
møter og innsamlinger er stoppet, da ingen har møter, og derfor 
kan vi ikke ha innsamlinger.
Heldigvis fikk vi ha en hatt flott innsamling på Bømlo i mars! Fan-
tastisk innsats på Bømlo av Bømlinger 900 sekker med nødhjelp og 
ca. 113.000 Kr til nødhjelp.  Takk til menighetene Betania Moster og 
Klippen Bremnes. Takk til firmaene som bidrog med Diesel Kr. 35.000 
er en kjempegave for oss!  Enestående folk på Bømlo! 
I skrivende stund, vet vi ikke når ting kan tas opp igjen, men som du ser av 
bladet, forsetter Open Hearts arbeid i Ukraina. Derfor vil dere som mottar bladet 
og dere faste givere, være enda mer dyrebare for oss, i kommende måneder. Takk 
at dere ikke svikter. Sammen er vi et svar på deres bønner som sitter innesperret i 
krig og Coronavirus i nødens Ukraina. Takk for din innsats, forbønn og din støtte.

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 


