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❤ Open Heart ble
julens mirakel for
familien Yanitskiy.
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11.000 familier
fikk hjelp til jul!

❤ Elevene ved Hauge
skole fikk inn
42.800 kroner
til nødhjelp og
julegaver!
❤ Filadelfia, Arendal
med vellykket
aksjon før jul.

Også denne julen reddet Open Heart julen for de aller fattigste i Ukraina.
Norske givere med store hjerter sørget for at over 11.000 fattige familier fikk
mat, klær og gaver til jul. Disse barna smiler fra øre til øre over julepakkene
som reddet julen for dem og familiene deres.

Mer informasjon på
www.openheart.no
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Tusenvis av barn fikk sin eneste julegave fra Open Heart denne julen.

11.000 fattige familier
fikk matpakker til jul
Sjenerøse givere med store hjerter sørget et fantastisk resultat!
Over 11.000 fattige familier i Ukraina fikk julepakker med mat,
klær og julegaver til barna, før jul. Spesielt fokus fikk små barn i
krigssonene i Donetsk og Lugansk-regionen.
Open Hearts hovedfokus de siste månedene har vært å redde liv i krigssonene i
grensebyene mot Russland, samtidig som
fattige barn og familier har fått julegaver
og matpakker. I dagene før jul ble tusenvis
av julepakker kjørt ut til desperat sultne og
fattige familier som fikk sin jul takket være
Open Heart.
Uke etter uke i vinter, og hver dag i
slutten av desember har Open Hearts
frivillige kjørt lastebil etter lastebil inn til
krigssonene fullastet med mat, klær og

varme tepper til mennesker som sulter og
fryser i utbombede landsbyer. Her bor folk
i ruiner i vinterkulda, de sulter og fryser og
kjemper for den daglige tilværelsen, samtidig som de sliter med sorgen etter drepte
familiemedlemmer og traumer. Butikker
og banker er stengt og det er ingen sted å
henvende seg for å få hjelp. Over alt blir vi
møtt med desperate mennesker og tårer
av takknemlighet.
Her er noen bildeglimt fra utdeling av matpakker, klær og gaver julen 2018:
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Barna og de eldre lider mest om vinteren i
Ukraina. Her har en av de eldre kvinnene fått Denne familien kunne feire jul takket være Open Hearts pakker
med mat og godterier, samt julegaver til de minste.
et livreddende måltid til jul fra Open Heart.

Internflyktninger på grunn av
krigsherjingene, har mistet alt.
Her får hjemløse og krigsofre
mat og klær av Open Heart

En lykkelig familie har fått ved til å
varme opp et iskaldt og trekkfullt
hus med. Kalde og ødelagte hus
gjør barn og voksne syke. Motstandskraften er svak på grunn av
underernæring og sult.

En liten gutt får stilt den verste
sulten ved en av Open Hearts
suppestasjoner.

Varme klær redder liv i et iskaldt Ukraina der ingen har råd til å kjøpe nytt.
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Et jule-mirakel
Huset deres brant ned og familien Yanitskiy i Zhitomir, opplevde
sitt verste mareritt. De havnet på gata. Denne julen reddet Open
Heart dem.
Mamma Natalia (27) er trett og sliten og
lider av hjerteproblemer etter alt stresset
hun har gjennomlevd de siste månedene.
Dessuten er hun gravid med barn nummer fem. Det første lyspunktet etter en
lang tid i mørke for familien der de nesten
var i ferd med å gi opp, var da Open
Heart kom på besøk med mat til jul, klær,
julegaver og godterier til barna.
Natalia er gift med Roman (32) som på
grunn av alle vanskelighetene har begynt
å drikke tett. Sammen har de fire barn,
Danil (11), Illia (5), Nastia (4) og Matvey
(2).
I april 2017 brant huset deres ned. Heldigvis var det ingen som ble skadet eller
drept i brannen. Det skjedde på kvelden.
Moren begynte å lage middag i det lille
kjøkkenet da hun plutselig kjente lukten
av røyk. Hun gikk ut i det andre rommet
og så en fryktelig scene: Hele rommet
var full av røyk. I panikk begynte hun å
lempe barna ut gjennom vinduet. Det var
ingen tid til å engang å tenke på å redde
noe av eiendelene deres. Naboer ringte
brannvesenet, men den delen av huset
hvor familien bodde var totalt nedbrent.
De måtte derfor flytte til en annen del av
huset, hvor mannens mor bodde. En liten
stund bodde familien på ett lite rom. Men
da det begynte å regne, raste taket og en
del av huset sammen. Familien måtte bo
på gata!

Mamma Natalia smiler, men er tydelig merket av
å være sliten og svak etter månedsvis med store
prøvelser for familien. De mistet alt i en brann.

Heldigvis hjalp snille mennesker den
desperate familien å finne tak over hodet;
et veldig gammelt hus i bygda, utenfor
byen. Eieren av dette huset bor i Zhitomir
for tiden. Da Yanitskiy-familien flyttet hit,
var det ingen glass i vinduene og det var
sprekker over alt. Familien tok ut vindusrammene fra sitt gamle hus og satte dem
inn i det lille huset. Natalia satte i stand
huset og malte det hvitt, til tross for at
hun var gravid.
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Problemet er at det ikke finnes noen
ledige jobber i bygda, og ikke noe skoletilbud til den eldste sønnen. Det er heller
ikke noen barnehage for de minste barna.
Svigermoren i familien er ikke frisk. Hun
har hatt slag, så ingen kan hjelpe Natalia.
Å ha gjennomlevd et slikt stress, har gitt
Natalia hjerteproblemer, som kan være et
problem når hun skal føde. I tillegg er det
et stort problem at mannen har begynt å
misbruke alkohol, for å drukne sine sorger.
Det gjør at ekteparet ofte krangler.
For tiden lever familien fortsatt i forferdelige omstendigheter. For å reparere huset de bor i måtte de ta opp flere lån. De
har bare greid å skaffe penger til vegger
og tak. Nå har de ikke råd til å fortsette
byggearbeidet, fordi de ikke kan ignorere
sine tidligere kreditter og få nye lån.
Natalia har derfor tatt kontakt med
Open Heart for å få hjelp. Og denne
julen kom Open Heart til det uferdige
hjemmet deres med mange gaver, mas-

Kjempeinnsats
fra Hauge skole
Hauge skole i Haugesund har i flere
år støttet Open Hearts arbeid. Også i
år hadde skolen arrangert en frivillighetsdag der elevene jobbet og tjente
penger til de fattige. Innsatsen deres
resulterte i hele 42.800 kroner som
gikk til julegaver til de aller fattigste.
– Vi vil takke både elever og lærere
for en fantastisk innsats enda et år, og
for at de så trofast støtter arbeidet, sier
Halvard Hasseløy.

Marianna og mannen forsøker å restaurere det
gamle huset de har fått bo i etter brannen, men de
har stor gjeld og får ikke mer lån til å gjøre arbeidet
ferdig. Slik ser taket ut idag.

sevis av mat til hele måneden, sjokolade
og søtsaker til barna. Hele familien fikk
også varme klær.
Natalia er full av takknemlighet for
hjelpen som ga denne fattige familien et
ordentlig julemirakel.

Arendal aksjonerte
for Open Heart
Filadelfia, Arendal gjennomførte sin
årlige aksjon for Open Heart i år igjen i
midten av desember. Resultatet av deres innsats ble fantastiske 1250 sekker
med klær og 65.000 kroner til hjelp til
de fattige i Ukraina.
– Vi er svært takknemlige for det
løftet Filadelfia gjorde for vårt arbeid,
sier Halvard Hasseløy.
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Talte dagene til
hjelpen skulle komme
De fire barna i den hardt prøvede
Shtiforuk-familien talte dagene
fram til julepakkene fra Open
Heart skulle komme.
Marianna er alenemor for fire barn, Yaroslav (13), Ivan (12), Miroslav (3) og Masha
(1,5). Faren til de to eldste sønnene viste
seg å være en rundbrenner. Da hun var
gravid med deres andre sønn, fikk hun
vite at også nabokvinnen var gravid med
Mariannas ektemann. Hun kastet ham ut
av hjemmet, og siden har han ikke vist
interesse for barna sine.
Mariannas nye mann var ikke mye bedre. Han ydmyket og herjet med familien,
og da Marianna var gravid med Masha,
nektet han å sørge for at de andre barna
fikk mat. Da bestemte Marianna at hennes
barnas psykiske helse var viktigere enn et
liv med en slem mann, så hun skilte seg.
Yearoslav og Ivan er begge svært deprimerte barn og har opplevd mange lidelser.
Ivan er skjevøyd, noe som har utsatt ham
for mye mobbing. Han trenger operasjon,
men det er dyrt. Han blør også neseblod
og har høyt blodtrykk.
Familien lever i et fattigslig hus. Barna
har bare brukte klær som slektninger gir
dem. Barna trenger varme klær og fottøy.
Marianne dyrker grønnsaker i en liten
kjøkkenhage. Til daglig spiser barna bare
poteter, grønnsaker og frokostblanding.

Marianna med sine fire barn. Hjelpen fra Open
Heart til jul, brakte lykken og smilet tilbake hos den
hardt prøvede familien.

Barna gledet seg så til julegavene fra
Open Heart, at de talte hver eneste dag
fram til at de skulle få gavene, forteller
moren. Barna var overlykkelige den dagen
Open Heart kom med mat, gaver og
søtsaker. Marianna fikk også sin gave: Å
se sine barn smile fra øre til øre. «Når de
er lykkelige, er jeg lykkelig sammen med
dem», sier Marianna. Hun takker av hele
sitt hjerte for de varme klærne fra Norge
og den verdifulle maten. Uten hjelpen fra
Norge ville hun aldri greie å overleve.
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Hovedimportør i Norge for
Ransomes-Jacobsen, Cushman og E-Z-GO

Salg av parkmaskiner
til kommuner og golfbaner
Mob: (+47) 905 60 660 - E-post: gunnar@tveitas.no - www.tveitpark.no

Tlf. 56 33 62 40
algroyelektro.no
Når du trenger elektriker

Kremmartunet
Sentrumsvegen 116, 3550 Gol, Tlf. 32 07 55 11

Sjømannsveien 23, 6008 ÅLESUND
Telefon: 70 12 6745 • Mob.tlf.: 92 22 56 52
Priv.tlf.:70 14 58 08

Tannlege Ole Tellefsen AS
Gamle Riksvei 162
3058 SOLBERGMOEN
Tlf: 32 87 05 55, fax: 32 87 65 02
Org.nr.: 987 054 549

Bergersen as
Sykehusveien 24,
1385 Asker
Tlf. 22 07 96 20
Fax 22 07 96 19
www.bergersen.no

ACCOUNTOR

Vis oss din lidenskap få enda bedre resultater

OF NORWAY

Daglig leder Vidar Østbu
Avdeling Hamar og Brumunddal
accountor.no

Returadresse: Open Heart, Hans Hansens vei 174, 3022 Drammen

Kjære venn!
Først vil jeg få ønske deg kjære støttepartner og våre annonsører, et riktig Godt
Nytt år. 2018 var veldig utfordrende og rikt år for arbeidet, der over 500.000
mennesker ble hjulpet. I desember hadde vi innsamling i Arendal i samarbeid
med Filadelfia menigheten og Turid Larsens gruppe, som brenner for mennesker i nød. Resultatet ble mye klær og ca. 65.000 kr i gaver til arbeidet. Vi
takker hjertelig for den åpenhet og det engasjement vi møtte også i år i
Arendal. Tusen takk til dere alle som gjennom gaver, og penger, gjorde det mulig
for oss å skape Jul, i fattige hjem i Ukraina. Mens vi har vinter i hele Norge, fryser fortsatt
skarer av fattige familier i Ukraina. I krigsområdene er det lite håp, folk lider I kulde med elendige boforhold. En tragedie midt i Europa! Da er det godt å vite at vi akkurat nå holder på å dele ut mat og klær til tusenvis som venter
på vår hjelp, i kalde skur i nødens Ukraina. Alt takket være givere og partnere som deg! Din gave berger liv, og takk
for innsatsen! Jeg er så takknemlig til dere alle for den tillit som dere har vist oss i vårt arbeid og ved at dere har
bidratt med deres gaver. Nå innfor år 2019 står utfordringene forsatt i kø. Takk at du vil stå med oss I 2019 også!

Må Gud velsigne dere alle!
Vennlig hilsen

1. halvår 2019

Open Hearts aksjonsprogram:
24. jan.19:
Filadelfia Oslo Formiddag
25.–27. jan.19: Fellesmøter Stathelle
11.–17. feb.19: Vennesla og Kristiansand
Innsamling og møter.
24. feb.19:
Pinsekirka Mjøndalen
27.feb–6. mars: Bømlo: Møter og innsamling!
14. apr.19:
Betania Rakkestad
26.–28. apr.19: Søre Sunnmøre og Ålesund
Innsamlinger møter
03.–05.mai 19: Larvik og Tjølling
Innsamling og møter

Her kan
du gi med
Vipps
Vipps-nu

mmer

36115

kan du sende penger
direkte fra telefonen til
de nødlidende, fra 10 til
5.000 kroner uten av det
koster ekstra i gebyrer,
og overføringen skjer
umiddelbart!

AKSJON SAMLEOBJEKT
VI TAR IMOT ALLE SLAGS SAMLEOBJEKTER TIL
INNTEKT FOR VÅRT ARBEID.
MYNTER, FRIMERKER, POSTKORT, JULEKORT,
PINS, MEDALJER, OSV. OSV.
SEND DIN GAVE TIL: EIVIND ELLEFSEN,
BERGHEIMVEGEN 109, 5305 FLORVÅG

STØTTEMENIGHETER: Salem, Langevåg, Salem Åros, Filadelfia, Ålesund,Sion Gurskøy, Filadelfia,
Hamar, Pinsekirken Betania, Mjøndalen, Filadelfiakirken, Drammen, Betania Larvik,Filadelfia, Vennesla,
Evangeliesalen, Ås, Betesda, Slemmestad, Elim, Eikenosvågen, Tabernaklet, Haugesund, Betania,
Rakkestad, Betania, Veggli, Zion, Konsmo, Nes og Rukkedalen Pinsemenighet, Bless, Fredrikstad,
Norge for Kristus-menigheten, Sarpsborg.

Trykk: 07 Media a.s

Halvard Hasseløy

Open Heart er registrert
som giver hos Vipps. Her

