
Hej,
nu är det drygt ett halvår sedan Du hörde från oss på dethär sättet, men löpande information från 
Novy Dom är det gott om. Agneta är ju mycket flitig vid datorn med sin fadderblogg och på 
facebook. Dessutom har vi vår hemsida www.barnenshopp.se. Är det så att Du inte har kunskap 
om hur Du får tillgång till detta så hör av Dig.
Här får Du som medlem och fadder information av lite annan karaktär än på nätet. Jag som skriver 
denna gång heter Ingemar Svennered och är styrelseledamot i Barnens hopp sedan några år. Jag 
är redovisningsansvarig i föreningen och har därigenom god kunskap om inkomster och utgifter. 
Det är mycket stora summor som går igenom föreningen på ett år. Inkomsterna uppgår till omkring 
en miljon kronor. Detta genom faddergåvor, sponsorgåvor från företag, bidrag från organisationer 
och från facebookgruppen Enjoy samt från försäljningen i secondhandbutiken i Sollentuna. 
Huvuddelen av pengarna går till driften av Novy Dom och utgörs av mat och kläder till barnen, lön 
till den inhemska personalen, omkostnader för huset, kostnader för bilen mm. En hel del pengar 
som kommer in är ”öronmärkta” för särskilda ändamål. Inte sällan i samband med upprop från 
Agneta. Vi hjälper ju även barnfamiljer utanför Novy Dom så mycket vi kan. Det gäller mat, ved och 
kostnader i samband med olycksfall och sjukdom. Behoven är oändliga. Vi i styrelsen är 
tacksamma till Dig och alla andra trogna givare. Vi vill berätta att våra administrativa kostnader är 
mycket låga. Endast 4-5% av föreningens inkomster. Det är kostnader vi inte kommer ifrån såsom 
revisionsarvode och avgift för ”90-kontot”.
Vid föreninges årsmöte i våras nyvaldes Oscar Entrambasaguas till ordförande. Oscar arbetar som 
handläggare på Exportkreditnämnden och är rysktalande. Detta är, utöver hans stora engagemang 
för barnen, två nyttiga erfarenheter för föreningen. Vår tidigare ordförande Jan Better, som avsade 
sig omval som ordförande, ingår fortfarande i styrelsen. Han är mycket värdefull genom sin långa 
erfarenhet av vår verksamhet. Övriga styrelseledamöter är Solveig Engqvist, Mia Kinnunen, Urban 
Westling, Tina MacLean och Ingemar Svennered. Urban Sikeborg är adjungerad. Styrelsen möts 
till sammanträde var sjätte vecka. I samband med sammanträdena brukar vi samtala med Agneta 
via Skype.
Det är i år 20 år sedan föreningens verksamhet startades av Agneta Bergström och hon är still 
going strong. Ett mycket stort antal barn har hon, bl a med hjälp av Dig, kunnat rädda till ett bättre 
liv. Agneta har valt att lämna det trygga livet i Sverige med släkt och vänner och det stora utbudet 
för att helt ägna sig åt att förbättra livsvillkoren för de mest utsatta barnen i Ukraina. Hon är som 
klippt och skuren för uppdraget hon tagit på sig. Hon har livserfarenheter som är värdefulla. Hon är 
kärleksfull mot barnen samtidigt som hon är bestämd. Hon har en otrolig energi. Händer det något 
med t ex huset eller bilen, vilket det ofta gör, så fixas det snarast möjligt. Det är ordning och reda, 
snyggt och prydligt i Novy Dom. Hon fajtas med myndighetspersoner som fattar konstiga beslut 
och ger sig inte förrän saker och ting ordnats till det bästa för barnen. Den ekonomiska månads-
redovisningen för Novy Dom kommer punktligt dagen efter månadens slut. Agneta har ingen lön 
från föreningen utan lämnar i stället huvuddelen av sin månadinkomst till Novy 
Dom. Ingen lön, men Agneta får massor av kärlek från barnen och mer och mer 
respekt från människor i Reni med omnejd. STORT TACK AGNETA!! (Agneta 
tycker nog inte om att vi berömmer henne på dethär viset, men hon får finna sig i 
det. En sådan insats är verkligen värd att lyftas fram - hon är ovärderlig).
Som sagt vi är tacksamma för Ditt stöd till verksamheten. Har Du möjlighet att öka 
några kronor är det mycket bra. Kanske kan Du ge en extra ”20-årsjubileumsgåva”!? Du vet väl om 
möjligheten till autogiro, ett smidigt sätt att betala och Du riskerar inte att glömma. Hur Du går 
tillväga ser Du på vår hemsida. Är Du medlem och missat att betala medlemsavgiften för i år eller 
vill Du bli medlem så vill vi gärna att Du betalar in 150 kr till vårt plusgirokonto 901064-6 eller via 
Swish med nr 1235760012. Sprid gärna information om vår verksamhet och medverka därigenom 
till att öka antalet faddrar och sponsorer.

Barnens hopp i oktober 2016, genom Ingemar Svennered, 070 326 52 97
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