
 

 

 

Verksamhetsberättelse från Novy Dom 2018 
 

Den ideella föreningen Barnens hopp, med säte i Sollentuna, driver familjehemmet Novy 

Dom (Nya Huset) i staden Reni i Ukraina. Reni ligger i sydvästra delen av landet alldeles vid 

gränserna till Rumänien och Moldavien. Vi har under 2018 haft 20 barn hos oss. 

Läget i Ukraina är allt annat än lugnt. Som vi säkert vet så befinner sig landet i krig med 

grannarna . Vi bor inte mitt i krigszonen, men känner av kriget i ala fall. Höjda priser och oro 

självklart. 

Vi har haft en het sommar och eftersom vi har en egen brunn har vi kunnat hjälpa många 

fattiga människor både människor som bor i Reni och de som bor i byarna med ren vatten. 

Vi har också kunnat delat ut kläder som skickats av privatpersoner både från Sverige och 

stora delar av Europa. 

Sommarens läger var lite annorlunda än tidigare. De äldre barnen var 3 veckor på Masada 

lägret. De säger att detta är det bästa lägret i hela världen. Lägret ligger i Azornoe vid sjön 

Liman. Det har varit många tävlingar, roliga lekar, bad, men också mycket tid på kvällarna 

framför öppen brasan och tid för eftertanke. De yngre barnen har varit på läger tre gånger, 

en vecka i juni, en i juli och en i augusti. Det har också varit vid Liman och haft lika roligt. Vi 

valde bort Svarta havet i år eftersom det är oroligt där och vi ville ha barnen närmre oss. 

Dessutom har vi varit mycket i vår egen strand, där vi haft picnic, grillat korv och pinnbröd 

och haft det mysigt framför lägerelden på kvällarna.  

Vi har haft en besvärlig en vinter. Många barn har legat på sjukhuset med svår 

lunginflammation, så svår att några har avlidit. Det finns också familjer som inte kan ta sina 

barn till sjukhus, eftersom det kostar pengar. De har ingen möjlighet att finansiera 

sjukhusvistelse eller medicin. De lever i utkylda hus med varken mat eller värme. Vi i 

Barnens hopp är tacksamma för alla de privatpersoner som har gjort det möjligt för oss att 

hjälpa 63 av dessa barnfamiljer. Flera har fått mat varje vecka samt dessutom ved under tre 

vintermånader.  



Vi har delat ut julklappar till de barn som har legat med smittsam lunginflammation på 

sjukhuset samt julklappar till cirka 150 barn ute i byarna. Varje år får vi två stora kartonger 

med nya leksaker från USA.  

Det har under 2018 startats två nya grupper av Anna Fransson på Facebook. Den ena heter 

Handarbete till förmån för Barnens hopp, den andra heter Sömnad till förmån för Barnens 

hopp. Det har kommit c.a 50 flyttkartonger från de grupperna med hemstickade vantar, 

raggsockor, tröjor, filtar, benvärmare m.m.  

 

Ingen vet hur det kommer att gå för Ukraina i framtiden. Experter och analytiker säger dock 

att botten är nådd, man har alltså kört Ukraina i botten och till bristningsgränsen. De som 

får lida och betala ett högt pris är barn och gamla. Pensioner betalas inte ut i tid, det kan ta 

månader innan pensionärerna får sina pengar. Skolan ska vara gratis enligt lag i Ukraina, 

men det kostar omkring 6000 kr att sätta ett barn i skolan. 

2018 kunde vi också med insamlade medel köpa ny bil. Den tidigare bilen, en VITO, hade vi 

mycket problem med, det blev många reparationer. Nu har vi en mindre bil, en Renault 

Duster. Den är alldeles för liten för oss eftersom vi levererar vatten och kläder och mat till 

byarna. Novy Dom måste egentligen ha en minibuss för att klara alla leveranser vi gör. 

Vad gäller ägandet av Novy Dom är det jag, Agneta Bergström, som idag står som ägare till 

fastigheten med Novy Dom. Det finns dock ett testamente där det framgår att när Agneta 

inte längre förestår Novy Dom, ska ägandet övergå till Barnens hopp. Vad gäller registrering 

av vår verksamhet har detta skett hos Jusitita i Reni. Vi är nu registrerade som långsiktigt 

rehabiliteringshem. 

 

Verksamhetsberättelsen skriven av  

Agneta Bergström 

Novy Dom Reni Ukraina  


