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Nyhetsbrev för Barnens Hopp 
Vi hjälper behövande barn i världen 

 

 
Novy Dom, Reni och Ukraina 

Liksom våren har kommit till Sverige så har våren kommit till Ukraina. Blommor har börjat blomma och marken är 

grön och frodig. Men vi har haft en tuff vinter med mycket sjukdomar. Det har gått en smittsam lunginflammation 

som även har skördat liv. Tack vare Ellas Fond kunde vi rädda och hjälpa 63 barn med sjukhusvistelse och medicin. 

 

Egentligen så har det inte varit någon vinter. Vi hade en vecka med massor med snö men det är allt. Nu har våren 
kommit och allt står i blom. Aprikosträden blommar likaså, mandel, persika, och körsbär. Vi har cirka 20 till 25 grader 

på dagarna. Det första vårtecknet är när Storken kommer och när man ser den första blir vi själaglada. Nu flyger 

både stork och Pelikan och Den stora vita Hägern in i mängder.  

 

Kriget fortsätter i östra Ukraina och 800 000 Ukrainare är på flykt. Även 6 500 tusen är dödade av det fasansfulla som 

händer, många av dem är civila, kvinnor och barn. I sommar hoppas vi på att kunna åka med de mindre barnen till 

Svarta havet. Primoskoe. Där hyr vi stugor direkt vid stranden. De äldre barnen åker på ett annat läger som heter 

Mesada. De var där förra året och var jublade glada när de kom hem. Fyra nya barn har kommit till oss. Två flickor 

vars mamma har AIDS och pappan är narkoman. Två pojkar som kommer från enormt fattiga förhållanden. Nu 

kommer de få lugn och ro, äta upp sig, gå i skolan och leva ett normalt liv. 
 

Secondhandbutiken 

Vi har fortfarande många saker som inte får plats i butiken.  Sprid därför gärna information om vår butik till vänner 

och bekanta så fler hittar till oss och ruljangsen går lite sabbare - kom förbi och fynda! Då det varit ont om kunder på 

onsdagarna, har vi valt att ha stängt den dagen tills vidare. Det finns möjlighet för den som har en stund över att 

hjälpa till i butiken på lördagar. Hör i så fall av dig till oss genom att ringa till butiken när vi har öppet eller besök oss 

gärna personligen. För öppettider, se vår hemsida under ”Butiken”.  Notera dock att den 30/4, 1/5 och 6/6 har vi 

stängt. Likaså under midsommarhelgen. Vi tar sommarlov i juli och öppnar åter i början av augusti. Adress- och 

telefonuppgifter finner du längst ned i detta brev.  
 

Föreningen   

Föreningsstämma/årsmöte har ägt rum, vilket har resulterat i en delvis ny styrelse där Ola Holmberg, Mia Kinnunen 

och Urban Sikeborg valts in i styrelsen. Dessutom har vi antagit de nya stadgarna i en första läsning. Den andra 

läsningen och definitiva antagandet av de nya stadgarna, kommer att äga rum den 10 juni kl. 18.00 i Barnens hopps 

butik i Häggvik. Kallelse kommer! De nya stadgarna innebär, förutom en ny redigering, bland annat att termen 

ersättare utmönstras till förmån för enbart ledamöter och att ordföranden väljs endast på ett år. Även definitionen 

av medlem har förtydligats.  

 

Kan också med glädje berätta att vår verksamhet under 2014 gick plus, tack vare en relativt bra omsättning. 
Överskottet förs självklart över till 2015 års budget. Vill också meddela att vi i nuläget har 18 medlemmar och 40 

faddrar/givare. Vi hade cirka 60 medlemmar under 2014. Vi vill självklart ha er som medlemmar i år också! Det finns 

även plats för betydligt fler faddrar- kan du avvara en eller två hundralappar i månaden till vår verksamhet, skulle det 

betyda att vi kan hjälpa fler barn till en bättre framtid! Dessutom - till skillnad de stora hjälporganisationerna uppgår 

våra administrativa kostnader till fyra procent(!)av vår omsättning. Alla personer som arbetar i Barnens hopps 

verksamhet i Sverige arbetar helt utan ersättning! 

  

Har du glömt att betala årets medlemsavgift? Då är det bara att sätta in 150 kronor på vårt  

90-konto: 901064-6. Det går även bra att sätta in engångsgåvor för att bidra ytterligare till barnhemmet. 
 

Vår adress: Studievägen 6 i Häggvik, Sollentuna. Vårt telefonnummer: 08-96 24 72 

 
 

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Barnens Hopp? Skriv då ”Stopp nyhetsbrev” till info@barnenhopp.se  


