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Nyhetsbrev för Barnens Hopp 
Vi hjälper behövande barn i världen 

 

Till dig som varit eller är givare/medlem/fadder. 
 

Oroligheterna i Ukraina, som allt mer börjar likna ett inbördeskrig, är ingenting som går omärkt förbi på 

barnhemmet/familjehemmet. Oron bland barnen är stor och frågorna många. Utgifterna har ökat kraftigt, 

bara matkostnaderna har ökat med 50 %. Priset på El och gas har också skjutit i höjden och ovissheten om 

Putin kommer att stänga av gasen är ständigt närvarande. En ur personalen på barnhemmet skriver till oss 

via mail: ”Vi vaknar med oro och vi somnar med oro.” Men trots allt fortsätter vardagen. Barnen går i 

skolan, leker, får bekräftelse, omsorg och kärlek. 
 

I sommar kommer barnen att åka på läger under tre veckor. Antingen åker de till bergen eller till havet. 

Förväntan och längtan inför sommarens läger är stor! 
 

Barnhemmet Novy Dom har under det senaste halvåret fått det gamla och risiga köket (med bland annat 

kackerlackor som husdjur) renoverat och en tillbyggnad har skett på det gamla huset. Renoveringen som 

finansierades av New Hope har inneburit en klar förbättring! Det har tillkommit ett stort fint allrum, köket 

är nu mera modernt, helt husdjursfritt och ligger nu i den nya tillbyggnaden. 
 

Secondhandbutiken 

Vi vill tipsa dig om att det just nu finns en kokbok i begränsad upplaga att köpa i butiken. Den innehåller 

smaskiga recept och bilder från vår verksamhet i Ukraina. Alla intäkter från försäljningen av kokböckerna 

går självklart oavkortat till barnhemmet! Boken går också att köpa i vår webbutik som du når via hemsidan. 
 

Butiken har öppet till och med den 19 juni, sedan blir det ett sommaruppehåll och öppnar åter den 14:e juli 

med reducerade öppettider. Håll utkik på vår hemsida. 

Butiken ligger på Studievägen 6 i Häggviks centrum. Välkommen in och fynda! 
 

Nyhetsbrevet är ett brev där du ges information om vad som händer på barnhemmet, i Reni och i vår 

verksamhet här i Sverige. Du får också information om hur dina pengar påverkar barnens liv på Novy Dom.  
 

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. 
 

Vi vill också informera om att det finns möjlighet för dig som vill, att ge en fast summa pengar varje månad 

via autogiro. Gå in på www.barnenshopp.org för mer information. Där finns också mycket annat att läsa, 

bland annat en länk till vår blogg (som skrivs från barnhemmet) och kontaktuppgifter till oss i styrelsen. 
 

Skicka ett mail till info@barnenhopp.se så får du fortsatta nyhetsbrev skickade till din mail med jämna 

mellanrum. Har du ingen mail, ring Elin Persson på telefonnummer 073-773 55 50 så får du nyhetsbreven 

framöver skickade till dig via post. 
 

Vill avslutningsvis tacka dig för att du valt att läsa det här brevet och framförallt för att du valt att vara 

medlem/fadder och/eller ge en gåva till barnen i Novy Dom. 
 

”Pappa bröt benet på mig och om jag sa det till någon så skulle han slå ihjäl mig också med en spade som han gjorde med 

mamma” 
 

”Flickan säger att hon alltid vill bo i Novy Dom för här känner hos sig trygg säger hon, inget ont kan hända henne längre och vi 

gör självklart allt för att det ska vara så.” 

Citat från två av barnen på Novy Dom. 


