
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN NOVY DOM UKRAINA 2015 

Flera barn har kommit till Novy Dom under 2015. I dagsläget har vi 22 barn i olika åldrar. Den yngsta är 2 år 

och den äldsta är 17 år. 

Sasha Kalschu har flyttat ut liksom hans syster Silvia. Sasha studerar på en yrkesskola i Magdalinovka, 85 mil 

från Reni, och kommer att bli bilmekaniker när han är klar. Han kommer hem under loven till alla de mindre 

barnens stora förtjusning . Silvia arbetar som nanny i Novy Dom. De är tre syskon. Serjozha som är 17 år bor 

fortfarande i Novy Dom, men kommer att bo på en yrkesskola i Ismail från den 1 september 2016. Barnen har 

fått ett hus av staten, eftersom de räknas som Tjernobylbarn. 

Under vinterhalvåret hjälpte vi många barn som kom till sjukhuset. Omkring 70 barn med lunginflammation 

eller andra allvarliga åkommor. De kommer från fattiga familjer som inte har pengar att ha sina barn på 

sjukhus eller köpa medicin. Fler kom också från barnhem. Några gick inte att rädda, utan de avled av den svåra 

influensan som härjar här varje år. Även barnen i Novy Dom drabbades och vi hade sjuka barn hemma från 

september till april. Eftersom vi har varmt och näringsrik mat så kan vi vårda dem hemma. 

Omkring 39 barn kunde åka på läger i somras. Det blev inte havet utan en lägergård som ligger c.a åtta mil från 

oss. Där kunde de vara med andra barn i två och en halv vecka. Ozornoe ligger vid den stora sjön Liman . 

Barnen hade ett underbart sommarlov. Vi hade fått bidrag från bl a Prins Carl Gustavs Stiftelse. 

Vi har också tack vare Resia och New hope m fl delat ut matpaket till omkring 70 familjer samt ved under den 

kalla årstiden. Till julen delade vi ut 270 julklappar, dels som vi hade köpt själva och dels det vi hade fått från 

Barnens hopp supportrar. 

Vi har haft tre team som har besökt Novy Dom under 2015. Dels tre från styrelsen, och sedan fyra personer 

från Långared med b.la styrelsens vice ordförande Ingemar Svennered . Vi har också haft ett team med pastor 

Kjell Norberg i spetsen. Det är alltid varit trevligt att ha besök från Sverige. 

Vi har bytt dagis till våra sex dagisbarn, de går nu på ett statligt dagis som är jättebra. 

En brandstege plus sex brandsprutor har inköpts. Dessutom brandfiltar och exituttgångar har ordnats. En på 

undervåningen och en på övervåningen. 

Mindre reparationer och förbättringar såsom målning av staketet samt underhåll av huset har gjorts under 

hela sommaren. 

År 2015 startade jag gruppen Enjoy på Facebook. En helt sluten grupp där man måste ansöka om medlemskap 

och gruppen är helt hemlig. Det är mest vänner och bekanta som är medlemmar. 95% är utlandssvenskar som 

bor runt om hela världen. Karin Brundin, en av medlemmarna i gruppen, startade projektet Många bäckar små. 

Där medlemmar kan ge ekonomiskt bidrag med 30 kr varje månad. Många ger mycket mer och det har också 

resulterat i fler faddrar. Många bäckar små tar in i snitt 6 000 SEK i månaden. Många i gruppen sänder också 

paket till Novy Dom med kläder, skor leksaker som deras egna barn har växt ur. Detta har gett oss möjlighet att 

dela ut mer kläder till de barn som tillhör våra Matfamiljer.  

270 barn runt om i de sju byarna som tillhör Reni har fått en julkkapp och kläder. Så mycket har det aldrig varit 

tidigare och självklart är vi stolta över resultatet. Vi kunde också dela ut 40 julklappar till barn på 

barnsjukhuset. Mycket tack vare Många bäckar små, som är en aktiv grupp att hjälpa. 

2015 ansökte vi om pengar i en fond i Luxemburg och fick ett positivt besked att det hade beviljats, vi vet dock 

inte summan än. Pengarna ska användas att renovera matkällaren och dess tak. 

Verksamhetsberättelsen är skriven av Agneta Bergström Reni Ukraina den 3 mars 2016  


