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❤ Når moren ikke
tok vare på Katya
måtte hun tigge
mat av naboene.
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Lykkelige barn på
sommer-fest

❤ Sultet i karantene.
❤ Hjelp et barn på
sommerleir
❤ Søsknene Kristina
og Rostislov er
syke og autistiske.
Foreldrene kan
ikke hjelpe dem.
❤ Kjempefin inn
samling i Ålesund
og Tjodalyng. Mye
klær og 120.000
kroner til nødhjelp.
Denne glade jenta deltok på Open Hearts sommertreff. Sammen med
hundrevis av barn rundt i Ukraina, fikk hun oppleve en fantastisk dag
med lek og glede. Øynene glitret om kapp med sola over lykken de
opplevde etter en vanskelig vinter med krig og korona, som har gått
verst ut over de fattige familiene.
Mer informasjon på
www.openheart.no

Sommeraktiviteter gir
Aldri har barna på Open Hearts sommer-aktivitetsdager lengtet så
mye etter et glimt av himmel. En av dem som fikk oppleve en fantastisk dag var ni år gamle Katya Gordienko fra Kiev.
Katya stortrives
på Open Hearts
sommer-aktiviteter.
Her dekorerer hun
sommerkakene
som er formet som
blomster

Til sammen har flere hundre barn deltatt
på Open Hearts aktivitetsdager flere steder
i Ukraina denne sommeren. Etter en ekstra
vanskelig tid under korona, der de fattigste
familiene har lidt mest, strålte barneøyne
om kapp med solen da de fikk glemme sult,
sykdom og lidelse for å leke, spille og spise
gode måltider.
Også i år måtte Open Heart arrangere
aktiviteter på dagtid for barna, i stedet for
de vanlige sommerleirene. På en rekke
steder der det vanligvis er suppestasjoner,
hadde ledere og frivillige medhjelpere
forberedt en dag barna sent kommer til å
glemme.
En av dem som fikk glemme den tøffe
hverdagen noen timer sammen med Open
Heart, var Katya Gordienko fra Kiev og
broren hennes Vlad.
Katyas far, Alexander, har sittet i fengsel
i lang tid for noen år tilbake, og det er bare
seks år siden han ble satt fri. Moren Elena
besøkte ham jevnlig i fengslet og ved de to

første besøkene ble hun gravid og fødte to
barn mens mannen fortsatt satt i fengsel.
Problemet er at Elena har store psykiske
problemer. Hun er schizofren, noe som gjør
at hun ikke er i stand til å føle omsorg for
eller greier å ta seg av barna sine. Barna har
derfor sultet i ukesvis og måttet tigge mat
hos naboene. Heldigvis fant Open Heart
bara og nå får de næringsrik mat hver dag
ved suppekjøkkenet i Kiev. Klærne de har
på seg har de også fått fra Open Heart.
Barna elsker å delta på ulike aktiviteter som
dagsenteret i Kiev tilbyr, som tegning, sang,
dans og sport.
Faren, Alexander har problemer med
å finne fast jobb, for ingen vil ansette en
mann som har sittet i fengsel. Derfor havner
han ofte i depresjon og drikker tett i flere
dager av gangen.
Katya og søsknene er ofte syke og
overlever bare takket være hjelpen fra Open
Heart. Barna kommer til dagsenteret hver
dag etter skolen, og tilbringer resten av
dagen der. Familien bor i en veldig liten
leilighet som de har overtatt etter besteforeldrene. Den er bare 30 kvadratmeter
stor. Leiligheten er skitten, illeluktende og
har aldri blitt pusset opp. Det er store hull i
gulvet og vannskader finnes over alt. Tapet
og lamper er skitne og svarte av røyk. Alle
møblene og kjøleskapet familien har er fra
søppeldynga. Store kakerlakker har overtatt
leiligheten.
Open Heart har gitt familien en seng til
barna og en sofa, men familien er svært
fattig og uten hjelpen fra oss hadde ikke
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barna overlevd. Foreldrene har stor gjeld
og varmesystemer er stanset på grunn av
manglende betaling. Et vindu I leiligheten
er knust, noe som gjør at det er svært kaldt
der om vinteren. På den tiden av året sover
barna med ytterklærne på.

Katya og søsknene takker de norske
giverne for at de har omsorg for de og for
den store hjelpen og støtten de får.
Katya har stortrivdes på sommeraktivitsdagen og Open Heart er det eneste
lyspunktet i hennes vanskelige hverdag.

Noen glimt fra aktiviteter,
lek og måltider under
Open Hearts sommertilbud til barn med
utfordrende hverdager.

Fra sult til sommerfest!
Mange fattige familier opplevde å sulte mens de satt i karantene i året som ligger bak. En av disse var Nesterchuk-familien
fra Zhitomir.
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Nadia sammen med sine fire barn. Familien
Nesterchuk har sultet under koronatiden og
barna har aldri hatt kjøtt, fisk eller frukt på bordet
i hjemmet sitt.
1

Uten hjelp fra Open Heart hadde ikke mor
og fire barn overlevd. Da de eldste bara fikk
bli med på Open Hearts sommeraktivitetsdag, syntes de at de hadde kommet til
himmelen.
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To av barna i familien, Andrey og Ivanna,
utenfor skuret familien bor i.
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Barna fikk leke og fryde seg, og spise god mat
under sommeraktivitetsdagen til Open Heart.

Moren Nadia oppdrar og forsørger sine fire
barn alene. Alexandra på 16 år er eldst. Så
kommer Vadim (10), Andrey (4) og Ivanna
(3). Alle barna har forskjellige fedre og ingen
av dem har tatt ansvar for barna sine. For

eksempel forlot faren til Vadim familie da
sønnen bare var tre måneder gammel. Senere fant Nadia ut at han hadde en annen
offisiell familie i Uzbekistan. Vladim er svært
sint på sin biologiske far, til tross for at han
bare er 10 år, og sier at han hater ham.
Faren til Andrey og Ivanna var alkoholiker. Han drakk natt og dag og brukte hele
lønnen sin på alkohol. Han slo Nadia og
barna og ydmyket dem. Til slutt kastet
Nadia ham ut av huset. Hun bestemte seg
for at det var bedre å ta vare på barna og
deres framtid alene.
På grunn av de grusomme omstendighetene barna har vokst opp i, har alle svakt
immunforsvar. De ser bleke ut og er alltid
slitne. Familien bor i to små rom i et ødelagt
skur, sammen med sin bestemor. Barna
har aldri hatt fisk, kjøtt eller frukt på bordet
hjemme. Det er svært vanskelig å få penger
nok til å kjøre det helt nødvendigste for at
de to eldste barna skal få gå på skolen.
Men for kort tid siden fikk den fattige
familien et helt nytt liv. Det skjedde da de
fikk høre om Open Hearts hjelpearbeid. Nå
går de to yngste barna i Open Hearts barnehage der de får smakfull mat og får lære
mye spennende. Familien har allerede fått
matpakker og annen hjelp fra Open Heart
og er full av takknemlighet for den store
forandringen som har skjedd i livet deres.
Lykken toppet seg da de to eldste barna
fikk komme på Open Hearts sommeraktiviteter, som i år har blitt arrangert på
forskjellige steder på dagtid. Dette på grunn
av korona-restriksjoner. På aktivitetsdagen
fikk de leke, spille spill, møte andre barn og
voksne som tok seg av dem. Og de fikk ikke
minst spise flere gode måltider i løpet av
dagen. Etter en ekstra vanskelig vinter og
vår opplevde barna at de fikk en smak av
himmelen denne dagen.

Hjelpen når fram

Stappfulle av nødhjelp kjører Open Hearts biler
ut til byer og landsbygder for å hjelpe de som
har det verst.

Hver dag kjører Open Hearts trailere 
og lastebiler ut humanitær hjelp til byer
og landsbyer i Ukraina. Særlig for fattige
familier og familier i krigssonen, som
har vært i en spesielt vanskelig situasjon
under korona-epidemien, har denne
hjelpen vært livsviktig.

Barn og voksne
er takknemlige
for å få plukke
klær til seg og
familien, og i
tillegg får de
matpakker med
seg hjem.

Søsknene Kristina og
Rostislav kjemper for livet
Familien Zelenyar bruker alle penger på medisiner til sine to invalide
barn. Hjelpen fra Open Heart kom idet foreldrene holdt på å gi opp.
store utviklingshemninger. Hun kan ikke
snakke eller kommunisere, og mentalt tilbakestående. Hun forstår ikke hva som blir sagt
til henne og hun er svært ustabilt emosjonelt
sett. Av og til skriker hun hysterisk og hun
ignorerer fullstendig andre barn.

Søsknene Kristina og Rostislav er begge syke og autistiske. Den lidende og fattige familien er avhengig
av Open Heart hjelp for å ha mat på bordet, klær på
kroppen og medisiner til barna.

Da Kristina (8) ble født, viste det seg at
navlestrengen hadde surret seg rundt babyens hals. Rett etter fødselen registrerte ikke
legene noe galt hos den lille jenta, da hun
fylte fire år fikk hun diagnosen autisme og

Bare et halvt år etter at Kristina ble født,
ble moren Mariana gravid igjen og fødte
Rosislav, som i dag er sju år gammel. Bare
noen dager etter fødselen ble han syk av
atopisk eksem. Han var stresset over den
konstante kløingen, og ble også diagnostisert med autisme, som sin søster.
En gang hvert halvår må begge søsknene
på sykehuset for undersøkelser, men det
skjer ingen forbedring av tilstanden deres.
Medisinen de får er svært kostbar; det er
også den spesielle dietten gutten må ha.
Familien har ikke sitt eget hjem, og leier
bare et lite rom i en leilighet i Kiev. Faren,
Michael, prøver å finne noe arbeid innen
bygge bransjen, der han utfører mye hardt
og utakknemlig arbeid som ingen andre vil
gjøre. Men på vinteren og nå under nedstengningen på grunn av korona, har han
ikke fått noe jobb i det hele tatt. Familien
lever derfor et svært fattig liv, og uten hjelpen fra Open Heart hadde de ikke fått tak
i mat, klær, medisiner og andre nødvendige
ting som er så viktige, særlig for de syke
barna. Foreldrene takker Open Heart og
norske givers for hjelpen de får til sin fattige,
lidende familie.

Hovedimportør i Norge for
Ransomes-Jacobsen, Cushman og E-Z-GO
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Kjære venn
Tiden går fort, og vi skriver snart juli 2021.Vi vil takke alle dere trofaste
givere, som på fantastisk trofast vis, har gitt verdifull hjelp i denne
perioden med Korona. Nå i mai og juni har vi fått ha innsamlinger
i Ålesund og Tjodalyng. Helstøpte støttepartnere og menigheter
der, og 2 fulle trailere med klær og over 120.000 kr til nødhjelp.
Takk til Pinsekirken Ålesund, med Helge Vågnes og Arild Fausa i
spissen, Elim Eikenos og folket på Tjodalyng med Egil Johansen i
spissen. 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!
Vi ønsker dere en velsignet sommer og husk oss spesielt i bønn,
vi trenger det spesielt nå!
Med vennlig hilsen
Gi på VIPPS

Her kan
du gi med
Vipps
mmer

Vipps-nu

36115

Open Hearts aksjonsprogram
1.8.

Evangeliesenteret
konferanse Salen Halden,
15.8.
Salem Kristiansand og
Sion Konsmo
19.–22.8. Teltmøter Løten
29.8.
Filadelfiakirken Holmestrand

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!

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

STØTTEMENIGHETER: Salem Åros, Filadelfia, Ålesund, 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, Filadelfia Arendal.
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