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❤ Fra flukt til
s ommerleir for 
søstrene Popsy

❤ 1760 tonn
 nødhjelp 
 distribuert

❤ Flyktet i kuleregn
– reddet av Open
Heart

Endelig kom smilet tilbake i små barneansikter. Utallige ukrainske 
barn har sittet fanget i mørke bomberom uten vann og mat på 
grunn av krigen denne våren. Midt i dette mørket bringer Open 
Heart håp og trøst ved å dele ut mat, medisiner og invitere på 
 sommerleir. – Denne hjelpen kan vi gi barna på grunn av våre 
 trofaste givere}, sier Halvard Hasseløy.

Brød og sommer- Brød og sommer- 
leir til krigsbarnaleir til krigsbarna



Søstrene Nastya og Vika –  
fra traumatisk flukt til 
trygg sommerleir
Søstrene Nastya (12) og Vika Popsy (10) fikk smilet tilbake da 
de deltok på Open Hearts sommerleir i Kiev etter å ha vært 
krigsflyktninger siden mars. 

Før krigen startet bodde søstrene i Donetsk 
rett ved grensen mot Russland. Men da 
krigen begynte og faren ble såret av en 
granatsplint flyktet familien først til Kiev, 
til to slektninger. Begge slektningene er 
invalide. Den ene, morens onkel, er lam 
og lenket til sengen, og den andre, farens 
onkel, har vært bevegelseshemmet fra han 
var barn. Alle seks flyttet sammen i Kiev i 
en liten leilighet, og de yngste tar seg av 
de syke.

Men da bombingen av Kiev startet i begyn
nelsen av mars, flyktet moren og døtrene 
til Sverige. Livet i Sverige ble imidlertid ikke 
lett for dem, samt at de bekymret seg for 

hvordan det gikk med slektningene i Kiev. 
Etter en måned kom derfor mor og døtre 
tilbake til Kiev. 

Familien er imidlertid svært fattige, De 
har ingen penger å leve av. Derfor  dukket 
jentene en dag opp på Open Hearts 
 suppekjøkken. De fikk bli med på sommer
leir som arrangeres i samme lokalene. Her 
fikk de tre gode måltider om dagen, fine 
norske klær og sko og kunne leke med sine 
nye venner. 

Familien takker Open Heart for den enorme 
hjelpen de har fått. Uten den ville det vært 
umulig for dem å overleve. 

Søstrene Nastya og Vika nyter et godt måltid mat på sommerleiren i Kiev. Etter å ha vært lenge på flukt. 



Fra mørke bomberom 
til solfylt sommerleir
Open Hearts sommerleire har fått latteren tilbake hos hundre-
vis av traumatiserte krigsbarn i Ukraina.

Sammen med barn fra fattige familier har 
barn av krigsflyktninger blitt prioritert når 
Open Heart åpnet dørene til årets sommer
leire.

– Vi har arrangert leire der vi vanligvis 
har våre suppekjøkken, nærmere bestemt i 
Kiev, Korostyshev, opplyser Nadia Burakova, 
administrerende leder av Open Heart i 
Ukraina. 

For bare 500 kroner kan du underholde 
ett barn på leir i en uke. 

Fra tårer til latter
– Vi ser allerede nå at tryggheten og god
heten de opplever på leirene, gjør sin posi
tive virkning på barna, sier Halvard Hasseløy. 

– Smilene og latteren er endelig tilbake i 
de unge ansiktene.

I løpet av våren og sommeren har 
 Hasseløy besøkt det krigsherjede Ukraina to 
ganger. I møte med mange interne krigs
flyktninger kan han fortelle om at mange 
barn er traumatisert på grunn av frykt og 
angst. Mange har sett sine familiemedlem
mer bli drept, og mange har bodd i 

mørke kjellere i ukesvis uten å vite hva som 
videre ville skje.

Open Hearts frivillige har fått hundrevis 
av barn ut av farlige krigsområder og gitt 
dem hjelpen de trenger.  

– Vi har fått bringe lys og latter inn i 
deres mørke tilværelse og prøvd å skape 
positive distraksjoner fra det som foregår 
utenfor, forklarer Hasseløy. 

Trygghet og omsorg
Derfor er sommerleirene så viktige. Her får 
de møte nye venner, nyte god mat, få leke 
bekymringsfritt og delta i konkurranser og 
aktiviteter. Først og fremst får de massevis 
av omsorg og kjærlighet.

– Vårt arbeid er ikke over. Mange barn 
sitter fortsatt fast med krigen herjende like 
utenfor døren. Tusen takk for at du støtter 
oss slik at vi kan hjelpe flere. Vi takker for at 
våre givere har stått med på en ekstraordi
nær måte i disse krigstidene. Vi håper også 
mange vil hjelpe oss med utgiftene til disse 
sommerleirene, sier Hasseløy

Gode måltider, lek og omsorg gjør mirakler blant 
traumatiserte krigsbarn.

Barn og ledere nyter sommerleire med en pause fra 
krigens redsler.



Familie flyktet i kuleregn 
– reddet av Open Heart
Da Alina og hennes to barn 
forsøkte å flykte fra krigen, 
fikk de plutselig øye på en av 
Open Hearts biler som eva-
kuerte krigsofre. Det reddet 
deres liv.
Alina fra landsbyen Berestovna i Donbass
området, var alene igjen etter at mannen 
hadde dratt i krigen. Mens han var borte, 
ble huset deres knust til pinneved av en 
bombeeksplosjon. Raketten traff huset 
mens hun og datteren Veronika (8) og 
Polina (12) satt i kjelleren under ruinene av 
huset sitt under angrepene.

Alina og barna bodde i den kalde, våte 
kjelleren uten mat, vann eller lys, og uten 
telefonkontakt med omverdenen. De 
turte ikke å gå ut siden bombeangrepene 
aldri tok slutt. Alina turte heller ikke å lage 
noe mat ute, av redsel for at fienden skulle 
 oppdage røyken fra bålet og angripe dem.

Området de bodde i var så farlig at 
 ingen turte å komme for å hjelpe. Barna 
gråt hele tiden og ville hjem. 

En dag tok Alina risikoen det var å gå ut 
av kjelleren. Sammen med barna løp hun 
gjennom skogen mot motorveien. Mens de 
løp hørte de skudd og eksplosjoner rundt 
seg. Men plutselig, på motorveien, så de 
en av Open Hearts biler som var i ferd med 
å evakuere folk fra de mest farefulle områ
dene. De hoppet inn i bilen og snart var de 
på et trygt sted.

Open Heart hjalp dem med vann, mat, 
klær, skotøy og andre nødvendige ting. 

 Familien er så takknemlig for at de ble 
 reddet i siste øyeblikk. 

1760 tonn med nødhjelp
Til nå har Open Heart levert 1760 tonn 
nødhjelp til Ukrainas krigsofre. 

Over halvparten av dette er mat til 
 fattige familier og krigsflyktninger som har 
flyttet til andre tryggere steder i Ukraina. 

Det ukrainske militæret har også fått 
hjelp fra Open Heart; mat, medisiner, 
 bandasjer, hygieneartikler, skuddsikre vester 
og hjelmer, støvler og klær. 

Arbeidet med å redde flyktninger og ta 
vare på barn, syke og eldre, fortsetter med 

Alina flyktet i kuleregn sammen med barna etter å 
ha gjemt seg i kjelleren. Da plukket Open Heart dem 
opp og brakte dem til et trygt sted. 



full styrke, takket være givene fra Norge.
Ingen annen frivillig organisasjon som 

jobber i Ukraina har levert så mye nødhjelp 
til landet under denne krigen. 

Flyktningesentre
Open Heart har flere flyktningesentre i 
Lvov, Kovel, Lutsk, Vinnitsa, Uzhgorod 
og Korostyshev. Her får flyktningene et 
sted å sove, mat, hygieneartikler, medi
siner, bleier, vann, klær og sko. Vi holder 
konstant på med å redde mennesker som 
ikke selv greier å flykte, til tryggere steder. 
Til utsatte krigsområder reiser Open Hearts 

medarbeidere jevnlig for å dele ut tusenvis 
av matpakker og servere mat ute i gatene 
til mennesker som fortsatt bor i disse om
rådene.

I tillegg til å hjelpe foreldreløse og 
 handikappede barn i sikkerhet, har 
Open Heart distribuert medisiner til barn 
blant annet kreftklinikken i Kherson og 
 Tsurupinsk. I hver pakke har det ligget 
 tegninger fra barn fra ulike europeiske land. 

Open Heart leverer spesielle sett til 
 gravide, med babymat, bleier og babyklær 
i Zhitomirs regionale fødeklinikk og til 
andre gravide blant krigsofrene.

Krigsrammede fra krigssonen får hjelp av Open Heart.

Gaver, mat og klær til barn av krigsflyktninger.



Matutdeling i gatene til 
krigsherjede Nikolaev

I byen Nikolaev har befolkningen vært 
 under konstant angrep daglig over lengre 
tid. Gatene er preget av ødelagte hus og 
hele landsbyer omkring som er lagt i grus. 
Open Heart er i full gang med å hjelpe 
befolkningen som har mistet hus og hjem 
og ikke har noe sted å bo. 

Open Hearts team koker også mat og deler 
ut til folk i gatene. Da disse bildene ble tatt 
hadde det nettopp vært et nytt angrep i 
byen, men folk kom strømmende like etter 
for å få mat. Våre medarbeidere har også 
delt ut matpakker til landsbyene rundt 
Nikolaev som har blitt satt ut av spill på 
grunn av krigsherjingene.

Open Hearts medarbeidere serverer varm mat til 
folk i gatene i Nikolaev.

Fattig familie får matpakker og klær. 

Folk i krigssonen står i kø for å tå et brød fra Open 
Heart. 



Tannlege Ole Tellefsen AS
Gamle Riksvei 162

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

Org.nr.: 987 054 549
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Sentrumsvegen 116, 3550 Gol, Tlf. 32 07 55 11
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Sykehusveien 24,  
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Tlf. 22 07 96 20
Fax 22 07 96 19
www.bergersen.no

Når du trenger elektriker

Tlf. 56 33 62 40
algroyelektro.no

BORRESTAD

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



Tiden går fort, og vi skriver allerede juli 2022. Krigen i Ukraina som 
sjokkerer en hel verden har allerede tusenvis av døde. Barn er drept 
og blitt uten foreldre. Nøden er ufattelig og midt opp i tragedien 
står Open Heart og hjelper mennesker som har mistet alt Dette 
er du du med på kjære støttepartner. Vi vil takke alle dere trofaste 
givere, som på fantastisk trofast vis, har gitt verdifull hjelp i denne 
perioden med Krig. Nå i mai og juni har vi fått ha innsamlinger i 
Larvik, Søre Sunnmøre og Tjodalyng. Helstøpte støtte partnere og 
menigheter der, og 2 fulle trailere med klær og over 120.000 kr til 
nødhjelp. Takk til Tjodalyng med Egil Johansen, forskjellige menigheter 
på Søre Sunnmøre og Betania Larvik med David Axel i spissen. Følg med på vår facebook
side, Open Heart. Nå vil vi skape håp og glede for de barna som har mistet alt. Derfor ber 
vi om din hjelp. Uten dere kunne vi ikke hjelpe så mange, men sammen er vi sterke og 
kan hjelpe. Takk for deres gaver som berger liv og håp i krigens ufattelige mørke.

Med vennlig hilsen

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

STØTTEMENIGHETER: Salem Åros, Zion, Sellebakk, Filadelfia, Ålesund, Filadelfiakirken,Holmestrand, 
Pinse kirken Betania, Mjøndalen, Filadelfiakirken, Drammen, Filadelfia, Vennesla, Evangeliesalen, Ås, Salem, 
Langevåg, Betesda, Slemmestad, Elim, Eikenosvågen, Tabernaklet, Haugesund, Betania, Rakkestad, Betania, 
Veggli, Zion, Konsmo, Nes og Rukkedalen Pinsemenighet, Bless, Fredrikstad, Norge for Kristusmenigheten, 
Sarpsborg. Tr
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Kjære venn

Halvard Hasseløy

Aksjonsprogram: 

Himmel og Hav Trømøya 16.–17. juli  

Evangeliesenteret konferanse 24. juli  

Salem Kristiansand og Sion Konsmo 14. august 

Filadelfiakirken Holmestrand i slutten av august

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

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,  
OSPEDALEN 164, 5308 KLEPPESTØ 


