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Gi barna en sommer 
de aldri vil glemme!

Denne sultne gutten (bildet) fra en fattig familie i Ukraina, nyter 
et smakfullt måltid mat hos Open Heart. I sommer vil vi gi så 
mange barn som mulig, en sommer der de får spise seg mette, 
ha det gøy og glemme den tøffe vinteren som ligger bak. Et-
ter at mange barn fra fattige, korona-rammede og krigsherjede 
familier i Ukraina har sittet innesperret i hele vinter, vil nå Open 
Heart gi flest mulig en helt spesiell sommeropplevelse.
– Nå trenger vi din hjelp, sier Halvard Hasseløy. 

Les mer på side 6.

❤	Under korona ble 
alt håpløst!

❤	Ferske brød og 
boller til sultne 
familier.

❤	Hjelp et barn på 
sommer-leir

❤	Multihandikap-
pede Sasha makter 
ikke hverdagen



Hele livet har Irina vært på flyttefot, fra 
leilighet til leilighet. Hennes første ekte-
mann var stoff-avhengig og solgte alt 
inventar i hjemmet deres for å få tak i enda 
en dose narkotika. Hun skilte seg fra ham, 
og giftet seg igjen, men livet ble ikke bedre 
eller lettere av det heller. Den nye man-
nen hadde ingen jobb og de levde i stor 
fattigdom. Ingen penger for noe som helst. 
Denne situasjonen førte til at de kranglet 
konstant, og familielivet var i total oppløs-
ning Til slutt tok Irina to av barna og flyttet 
for å bo sammen med sin mor. 

Bor i ett rom.
Nå bor Irina i et lite rom på et gammelt 

motell med to barn og deres bestemor. 
Irina sover i en seng, sammen med sin 
datter, og sønnen hennes sover i en annen 
seng som står rett ved siden av soveso-
faen der bestemoren sover. De har ikke et 
eneste bord i rommet, så det finnes ikke 
noe sted der datteren kan gjøre hjemme-
lekser, eller familien kan spise. 

Irina prøvde å få sin tre år gamle sønn, 
Denis, i barnehage, men det kostet for 
mye, og hun klarte ikke utgiftene. Det 
kunne gå dagevis mellom hver gang de 
hadde en brødbit i familien, noe som 
gjorde at de sultet ofte. 

Umulig å overleve med korona.
Under pandemien har Trine prøvd å få 

tak i en jobb, men det er ingen å finne, og 
det er har ikke vært noen utvei for familien 
fra sin tilstand av fattigdom og nød. 

– Det har vært umulig å overleve! sier 
Irina til Open Heart. Korona-pandemien 
har gjort en allerede håpløs fattigdom 
enda verre for mange familier, barn og 
eldre i Ukraina. 

Deler ut matpakker. 
Mange i Ukraina er sterkt preget av 

isolasjonen korona har ført med seg, og 
dermed har også muligheten til å jobbe og 
skaffe seg mat, blitt enda vanskeligere. 

Alenemor Irina Nikolaychuk fra Zhitomir har kjempet mot sult 
og fattigdom i mange år. – Da korona-pandemien kom, ble bare 
alt enda mye verre, sier hun til Open Heart.

Korona gjorde håpløsheten 
enda verre!

Denis (3) og moren Irina, kunne gå sulten i dagevis 
før de fikk hjelpe fra Open Heart. Når får familien 
matpakker, Denis har fått plass på Open Hearts 
daghjem, og midt i en ekstra prøvsom korona-tid, 
har familien fått nytt håp.



Familier i karantene har lidt ekstra 
under pandemien. Derfor har Open Heart 
i denne perioden gjort en ekstra innsats 
for å selv reise ut til familier og eldre, men 
matpakker og nødhjelp. Andre har fått 
hjelp gjennom suppekjøkken og matsta-
sjoner. 

Da alenemoren Irina til slutt fikk høre 
om Open Hearts suppekjøkken, der barna 
kunne få komme og få god og næringsrik 
mat, kunne hun ikke tro det var mulig at 
det virkelig var gratis for fattige familier! 
Sønnen Denis er nå blitt en lykkelig gutt. 
Han har fått plass i Open Hearts daghjem, 
og stortrives i den fantastiske atmosfæren 
der. Hver dag får han deilig mat, kjærlighet 
og omsorg.  

Slutt på daglig sult.
Da Irina mottok sin matpakke fra Open 

Heart, gråt hun av glede, og Denis måtte 
umiddelbart sjekke hva som var inne i 
pakken de fikk. Irina sender sin varme takk 
til Open Heart og de gode vennene fra 
Norge som har gjort det mulig for dem å 
legge dagene der de sultet, bak seg. 

Denis (3) og moren Irina, kunne gå 
sulten i dagevis før de fikk hjelpe fra Open 
Heart. Når får familien matpakker, Denis 
har fått plass på Open Hearts daghjem, og 
midt i en ekstra prøvsom korona-tid, har 
familien fått nytt håp.

– Håpet tennes når vi kommer 
med maten!

– Vi ser håpet blir tent i øynene til sultne 
barn, når vi leverer hjembakte brød til barn 
som har det ekstra vanskelig!

Det sier Open Hearts medarbeidere, 
som har fokuset rettet spesielt mot barna i 
den vanskelige korona-tiden i Ukraina.

– Mange sitter nå i karantene, og det er 
spesielt vanskelig for barna, forteller teamet 
fra Open Heart. 

– Tålmodig venter de på at vi skal 
komme med mat og oppmuntring. 

Gleden er stor når sultne barn får ferskt brød fra 
Open Hearts eget kjøkken. 



Fattigdommen er livstruende for 
multihandikappede Sasha. Nå 
trenger han og familien hjelp!

13 år gamle Sasha Sova fra Kiev, ble 
født for tidlig og veide bare 900 gram ved 
fødselen. Derfor ble diagnostisert med 
cerebral parese, generell underutvikling, 
og hofte-dysplasi. Familien hadde ingen 
penger til å ta vare på en invalid liten gutt. 
Faren begynte å jobbe for et byggefirma, 
men i 2010 døde han i en arbeidsulykke. 
Sasha var bare tre år gammel på det 
tidspunktet. Nå bor mor og sønn sammen, 
bare de to.

I sin fortvilelse og håpløshet begynte 
moren, Victoria, å drikke. Hun så ingen løs-
ning på situasjonen til familien.

Open Heart er Sashas eneste redning!

Når de så får ferske bakevarer fra oss 
kaster de seg over det med stor glede! For 
mange er maten fra Open Heart det eneste 
de har å overleve på. Tusen takk til alle i 
Norge som gjør det mulig for oss å mate 
sultne små mager!

I tillegg til å dele ut matpakker til 
trengende barnefamilier, står Open Hearts 
kokker tidlig opp og baker boller, kaker og 
brød, som leveres til de fattige. På noen 
steder har suppekjøkkenene måttet ta en 
pause, på grunn av korona-restriksjoner, 
men da blir maten i stedet brakt ut til 
familier som har lav eller ingen inntekt, og 
ofte mange barn. 

Ved Open Hearts suppekjøkken i Kiev 
får foreldreløse, barn fra fattige familier, 
og barn av krigsflyktninger komme hver 

dag til et varmt måltid. Etter middag får de 
også være på timer i sang, dans, sport og 
håndarbeid. Det er på grunn av hjelpen fra 
norske givere at disse barna får et friminutt 
fra en ellers nådeløs hverdag, og takknem-
ligheten som stråler fra ansiktene deres er 
ubeskrivelig! 

– Kokkene våre står tidlig opp og går på 
jobb for å varme opp komfyr, lage deig, 
heve den og så bake kaker og brød fulle av 
kjærlighet som er klare til lunsj, opplyser 
Halvard Hasseløy. 

 – Å se gleden i sultne barneøyne når de 
tar den første biten av en bolle, er ube-
skrivelig. La oss be og håpe at situasjonen 
snart endrer seg i Ukraina, som har blitt 
spesielt hard prøvet av korona-pandemien.

Sasha (13) er multihandikappet. Sammen med mo-
ren bor han i øverste etasje i en høyblokk uten heis. 
Familien har ikke penger til å hjelpe ham. Open 
Heart er derfor Sashas eneste håp.



Ensomme, syke, eldre og barn, lider i krigsso-
nene. Her er noen av dem som nylig fikk hjelp 
da Open Heart enda en gang kom med livred-
dende nødhjelp til områdene.

Hjelp til krigsofre 
har aldri vært  
viktigere

Etter som spenningen ved krigs- 
sonen i Ukraina øker, trapper Open 
Heart opp sin innsats for lidende men-
nesker i disse områdene. Byer som 
Lastochkino, Gornyak, og bosettinger 
rundt Avdiyivka og Avdiyivka selv, får 
nå jevnlig besøk der mat og klær deles 
ut. Open Heart har fått spesialtillatelse 
til å.reise inn i disse farlige områdene, 
der folk har mistet hus, eiendelen, og 
der infrastrukturen har sluttet å fun-
gere. Disse menneskene er etterlatt til 
seg selv i en håpløs situasjon, og ingen 
bryr seg om nøden deres. Takket være 
din hjelp får vi muligheten til å være et 
lys for dem i en ellers mørk hverdag. 
Takknemligheten over hjelpen er stor, 
selv om nøden er uendelig. 

Trenger hjelp til alt.
På grunn av mangel på behandling 

og lege-ettersyn, er fortsatt Sasha svært 
funksjonshemmet. Han kan ikke gå og han 
greier heller ikke å sitte lenge av gangen. 
Bare ved hjelp av en rullestol kan han 
bevege seg når moren triller ham. Han kan 
ikke spise selv, så moren må alltid være ved 
hans side. Derfor kan hun heller ikke jobbe.

Da Open Heart fant ut om familien 
Sovas problemer, hjalp de Sasha med en 
rullestol, og sendte ham også til et rehabili-
teringssenter for barn med cerebral parese. 
Der hjalp spesiallærere og leger ham med 
å bli bedre. En tale-terapeut lærer ham å 
snakke. Han gjør også ulike øvelser for å bli 
mer bevegelig i kroppen. Han får massasje 
for rygg, armer og bein. Open Heart har 
også hjulpet ham med å skaffe forskjel-
lige vitaminer som han trenger. Men en 
invalid gutt trenger selvfølgelig mye, mye 
mer hjelp. Noe familien absolutt ikke har 
penger til. Den eneste inntekten familien 
har er en liten invalide-pensjon, som bare 
består av noen få mynter. 

Da Sashas mor oppdaget Open Heart 
og så hjelpen de fikk å høre bønnene som 
bedt for dem av de frivillige hjelpearbei-
derne, stoppet hun å drikke vodka. 

I høyblokk uten heis.
Men Sasha trenger fortsatt hjelp, og 

for å møte hans behov trenger Open 
Heart sjenerøse givere som vil være med å 
forandre den unge guttens framtid. Sasha 
trenger å ble sendt til et sanatorium, men 
det har ikke moren penger til. De bor nå 
i en tre-roms leilighet på bare 12 kvadrat-
meter. I det ene rommet bor Victorias 
søster med sin datter. I det tredje rommet 



– Selv om Ukraina fortsatt er sterkt pre-
get av korona, kommer vi ikke til å avlyse 
våre sommerarrangementer for barna, sier 
Halvard Hasseløy. 

– Tvert imot. I år, som i fjor, erstatter 
vi de vanlige sommerleirene med lokale 
aktivitetsdager for barna, der de etter å ha 
sittet innesperret i fattigdom og frykt for 
smitte, vil få møtes for å leke, spille fotball, 
spise god mat og få massevis av kjærlighet 
og omsorg. Alt vil foregå slik at vi følger 
smittevernreglene, presiserer han.

– Nå trenger vi hjelp til å finansiere 
disse sommeraktivitene. Vi ønsker å hjelpe 
foreldreløse barn, barn fra fattige familier 
og fra krigsområdene. Vær med å hjelpe et 
eller flere barn å komme på sommerleir og 
få en opplevelse de aldri glemmer. 

For barna representerer disse aktivite-
tene et viktig friminutt fra en hverdag som 
preges av enorme problemer barn aldri 
skulle måtte håndtere. Disse uskyldige 
små vil alltid være vår første prioritet, sier 
Hasseløy.

Til sommeren vil Open Heart samle barn til som-
meraktiviteter på ulike lokale steder. Her vil barna 
få leke, spise god mat og få et friminutt fra lidelsen 
som har vært ekstra hard i vinter. 

bor en syk gammel bestemor. Leiligheten 
ligger i øverste etasje i en høyblokk uten 
heis. Taket lekker og er alltid fuktig og går 
snart i oppløsning av all fuktigheten. Rom-
met Victoria og Sasha har er så liten at det 
er nesten umulig å få inn rullestolen der 
eller å snu den. Sasha sover i en liten baby-
seng. Men om vinteren når det er iskaldt i 
leiligheten, tar moren ham i sin egen seng, 
for å varme ham. Familien har dessuten 
stor gjeld fordi de ikke har greid å betale 

strøm og oppvarming. 

Victoria takker Open Heart og alle 
norske givere for hjelp med matpakker, 
klær og all støtten til sønnen Sasha Hun 
er så takknemlig! Det til tross for at det 
fortsatt skal mye hjelp til for at Sasha skal 
få det bedre og mor og sønn kan få det litt 
enklere i sin hverdag. Open Heart kan bare 
hjelpe dem videre hvis våre trofaste givere 
ser behovet og trår til. 

Hjelp oss å redde  
sommeren for barna!



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, Filadelfia, Ålesund, 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 og Filadelfia Arendal. 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

Innsamlingsaksjoner avlyst - takk for støtte

Tiden går fort, og vi skriver snart juni. 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 håper i skrivende stund å kunne ha aksjoner i 
Ålesund og Larvik. Takk også til alle andre som har gitt verdifull 
hjelp i denne perioden. 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. 
Uten dette ville arbeidet stoppet opp, men nå er vi fortsatt veldig aktive  
i Ukraina, Hviterussland og i St.Petersburg.  

Husk oss i dine bønner. Tusen takk og God bless!

Med 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 


