
Nyhetsbrev för Barnens hopp

  
     Vi hjälper behövande barn i världen 

 

Intryck och reflexioner från Novy Dom, Reni och Ukraina 

Vi var tre personer från Barnens hopps styrelse som reste 

till Ukraina den 11 juni, Mia, Oscar och jag, Jan Better. För 

Mia var det första besöket, för Oscar det andra besöket och 

för mig var det mitt tredje besök i Reni och Novy Dom. Jag 

slutar aldrig att uppröras över den fattigdom som 

människorna i Reni med omnejd de lever i. Det är en värld 

som vi aldrig skulle acceptera i vårt land. Emellanåt känns 

det som att befinna sig i slutet av 1800-talet, häst och vagn 

är ett säkert sätt att ta sig fram på många av de usla vägarna.  

Jag blir lika rörd varje gång jag besöker Novy Dom - vilken skillnad det blir för 

barnen av att vara i en trygg och säker miljö, där de 

möts av kärlek och omsorg. Vi möter barn som 

strålar av glädje och energi. Samtidigt som jag ser 

glädjen i barnens ansikten vet jag att de varit med 

om händelser man önskar att inget barn ska behöva 

vara med om.   

Det kan emellanåt vara en lång process för 

Agneta och den övriga personalen att få barnen 

att befinna sig innanför givna gränser, ta ansvar 

och att få dem att fungera i ett större socialt 

sammanhang än vad de varit vana vid.  

Det är dock inte bara personalen som känner 

ansvar för detta. De äldre barnen är med och tar hand om de yngre i olika 

situationer, vilket bidrar till en fantastisk familjekänsla och stärker de yngre 

barnens upplevelse av att de är en del i ett större sammanhang.          

För mig var det också kul att med egna ögon se det nya 

köket och allrummet, som började byggas i november 2013, 

vid mitt förra besök. Nu har äntligen Novy Dom fått ett nytt 

och funktionellt kök med plats för många barn!                                                                        



Fyra dagar efter det att vi rest hem till Sverige, fick Novy Dom ta hand om tre 

syskon som bodde i ett hus utan golv och fönster och med två väldigt berusade 

föräldrar. Var och en kan förstå hur det är för ett barn att befinna sig i en sådan 

miljö…….  

Men – Barnens hopp och Novy Dom behöver fler faddrar och medlemmar som vill 

vara med och stötta vår verksamhet. Alla bidrag är välkomna, stora som små.  Har 

du missat att betala medlemsavgiften löser du det enkelt genom att sätta in 150 

kronor på vårt 90-konto: 901064-6. Skriv ”medlemsavgift” på meddelanderaden.  

Secondhandbutiken 

Mellan den 19 juni – 3 augusti 2015 har butiken sommarstängt.  

Vi öppnar igen tisdagen den 4 augusti med nya 

varor och därmed nya möjligheter att fynda. 

Välkomna!   

Föreningen  

Vi har haft föreningsmöte den 10 juni 2015. Då 

antog vi de nya stadgarna för Barnens hopp för 

andra gången. Vi ligger för närvarande under budget, men hoppas att ta igen 

detta under andra halvan av 2015. Vi kommer bland annat att vara med på 

Edsbacka marknad den 20 september i höst.     

I Långared i Alingsås har de ett pågående lotteri där intäkterna går till Barnens 

hopp. Dragning sker den 29 september i Långared i samband med en 

loppmarknad.  

En konsert i Långareds kyrka går av stapeln den 4 

oktober. Det är föreningen ”Barn i Ukraina” som 

arrangerar ovanstående aktiviteter. För mer information 

se länken: https://barniukraina.wordpress.com/ För mer 

information om Barnens hopp, besök gärna vår hemsida 

www.barnenshopp.se   

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Barnens Hopp? Skriv då ”Stopp nyhetsbrev” till 

info@barnenshopp.se  


