
 

 

Verksamhetsberättelse från Novy Dom. 

Året som har gått har varit ett jobbigt år, med många som fick smittsam lunginflammation och 
skolor och dagis sattes i karantän. Barnens hopp kunde hjälpa många barn tack vare den så 
kallade Ella Fonden som man startat i Långared, Alingsås. Föräldrar har varken pengar till 
medicin eller sjukhusvistelse. Flera dödsfall har inträffat, de flesta barn.  Två flickor har kommit 
till Novy Dom under 2017, Karina 8 år och Ruslana 6 år. 

En del renoveringar har gjorts på grund av att mögel har upptäckts i både småbarnens rum, nya 
övervåningen och gamla badrummer. Det är nu åtgärdat. 

Sommaren 2017 var tuff eftersom jag var tvungen att genomgå en stor operation i Kyiv i ryggen. 
Jag var tre veckor på sjukhus och jag är fortfarande vid dagens datum inte helt återställd. 

Vår bil (Vito) är såld eftersom reparationerna av den började kosta för mycket, liksom den 
tidigare Viton gjorde. För närvarande har vi ingen bil alls.  

På lördgarna har Galins Z och Valentina fortsatt att lära barnen hantverk från Ukraina och det är 
varmt välkommet. 

Registreringen av Novy Dom som familjehem är fortfarande inte klart. Den är helt klar från vår 
sida men inte från myndigheternas sida. Det har snart tagit 10 år med detta. Det är alltid något 
nytt som myndigheterna inte är nöjda med. Brandinspektionen, tillexempel, har kontrollerat 
Novy Dom och vi fick en hel lista av saker som måste åtgärdas. Vi har betat av den listan så gott 
vi har kunnat, bland annat har vi installerat brandalarm i hela huset, bytt ut de gamla 
brandsprutorna till nya och inhandlat fler som Brandinspektionen krävt. Slutinspektionen av 
detta har ännu inte ägt rum, trots att det skulle ta en månad innan det skulle vara klart. Nu har det 
gått 6 månader.  

Nu har vi bara ett barn på dagis resten av de som gick där har börjat i första klass i skola nummer 
fem. Bogdan går kvar på dagis eftersom han endast är fyra år.  

Vi hade i somras besök av en delegation från Kiev, en politiker och med sina två bodyguards 
plus kameraman och en general kom till oss.  De var djup imponerade över vad vi har 
åstadkommit.  



Vi har också fått immunitetsmedicin från Sverige via Kiev. En person som heter Bo Alec 
samarbetar med en person från London som numera bor i Kiev. Vi fick medicin för 50 personer 
och för tre månader och vi märker redan skillnaden på våra barn. Personalen äter också av 
medicinen. Vi kommer att få mer när den tagit slut.  

Mycket kläder och diverse saker har kommit till oss från hela Europa och Amerika. Till julen 
fick vi två stora flyttlådor med bara nya leksaker från Amerika tillexempel. 

Vi har delat ut julklappar till cirka 100 barn, flera av dem låg på sjukhus och bor annars på 
barnhem. Hela hösten har vår kock bakat frallor tillsammans med de större barnen. Frallorna har 
vi sedan lämnat på sjukhuset med tillsammans med varmnt te. Jag tror att vi har bakat över 1500 
frallor under hösten.  

Sommaren var som vanligt varm med temperaturer upp till 48 garder varmt. Det har därför 
badats mycket i den pool som vi har i trädgården.  

Vi har också vid tre tillfällen sovit över med barnen i byn Nagornoe där vi har campat nere vid 
stranden.  De äldre barnen har vid ett tillfälle varit i Odessa på operan tillsammans med Renis 
musiklärare, det var en uppskattad resa.  

Tre barn har varit på Sanatorium eftersom deras mamma dog i AIDS och de barnen får åka enligt 
lag till sanatorium. De var borta 1 månad och hade det verkligen jättebra. Barnen längtar tillbaka 
och i sommar åker de dit igen. Sanatoriumet ligger utanför Kyiv.  

Novy dom har en ny kock Violetta och som arbetar parallellt med Natasha, den kock vi har haft i 
flera år. 

Serjozha K och Serjozha S är klara med sina studier som maskinister och väntar nu på att få ett 
arbete, vilket de är garanterade. Serjozha S har redan varit ute i två månader på sjön, men är nu 
hemma för tillfället. Vi har en student kvar och det är Ira som har två år kvar på sin sjuk-
sköterskeutbildning i Ismail.  Hon är i Novy Dom under helgerna och är i Novy Dom över huvud 
taget väldigt ofta hos oss. 

I våras hjälpte vi också en liten flicka med pengar för hennes cancer. Ellie var bara 1 år och 
föräldrarna hade inte tillräckligt med pengar för behandling. Ella fonden ställde upp med pengar, 
men det hjälpte tyvärr inte. Lilla Ellie dog och det var ett hårt slag för oss alla. Hennes föräldrar 
var här och gav våra barn både leksaker och godis som tack för att vi ställt upp med pengar för 
sjukvård till deras dotter.  

 

 

Verksmaheten har skötts på det sättet vi har skött det i alla år. Pengar är det största problemet 
och det är svårt att få företag b.la att ställa upp med pengar i dag. Enjoygruppen som jag startade 



genererar en hel del pengar varje månad via Många Bäckar Små. Vi är sammanlagt sju 
administratörer som har ansvar för två månader var om året. 
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