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❤ Sommerleiren var
som å være i et
eventyr!
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Fra mareritt
til paradis

❤ Har ikke tak over
hodet når vinteren
kommer
❤ Fikk livsviktig
hjelp, nå hjelper
hun andre
❤ Kjemper for livet
❤ Høstens innsamlinger i
Bergen, Ålesund
og Haugalandet

Disse barna har opplevd sine livs verste mareritt, omgitt av krig,
tap av foreldre, traumer, sult og fattigdom. Open Heart har
åpnet hjertedøra for dem og ikke bare gitt dem en sommerleir
som barna selv kaller sitt livs beste opplevelse, men hjelper også
søsken og familier med mat, klær, omsorg og nytt håp.

Mer informasjon på
www.openheart.no
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Som å være i et EVENTYR

Søstrene Lisa (12) og Katya (10) Gorban ble slått og forlatt. I sommer hadde de sitt livs lykkeligste
opplevelse på Open Hearts sommerleir.

Noen av flere hundre som fikk sitt livs sommeropplevelse på Open Hearts leire.

– Sommerleiren var som å bo i et eventyr. Den beste sommeren i
våre liv, sier søstrene Lisa og Katya.
Søstrene Lisa (12) og Katya (10) Gorban fra
Gotlovka i Donetsk mistet faren i bombeangrep. Deres nye stefar gjorde bare alt bare
enda verre.
De to jentene opplevde at faren ble drept
i et overveldende bombeangrep i hjembyen.
De gjemte seg i en kald og våt kjeller der de
bodde i dagevis fulle av frykt, og uten mat
og vann.

Etter en tid fant moren deres en ny
mann og de flyttet til hans hus, siden deres
eget var ødelagt av bombingen. Men
deres nye stefar skulle vise seg å være en
slem og voldelig person, samtidig som
han drakk mye. Så snart de flyttet sammen
tok han seg av oppdragelsen av jentene.
Han straffet og slo dem til stadighet. Barna
var fulle av frykt, og det hjalp ikke at også
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moren begynte å drikke sammen med sin
nye mann. Huset ble rundstjålet og endte
opp i mange deler. Jentene ble overlatt til
seg selv, droppet skolen og ble forsinket i
sin utvikling. De var alltid skitne og hadde
stinkende og fillete klær. Til slutt grep barnevernet inn og måtte fjerne barna fra moren.
Redningsaksjonen av de to søstrene

startet da de flyttet til bestemor Nadia i
Novodonetskoe, som ble fostermor for de
to. Det brakte jentene gradvis tilbake til et
normalt liv. Her fikk de også kontakt med
Open Heart, og i sommer fikk de komme
på sommerleir. De er fulle av takknemlighet for en fantastisk leir, som de karakteriserer som å være midt i et eventyr.

Ikke tak over hodet til vinteren
Sommerhytta familien Karelin leier i nå,
er for kald for en tøff ukrainsk sommer.
Uten penger aner ikke familien på fem
hvor de skal bo når vinterkulda setter
inn.
Problemene har satt mamma Irina (29)
ut av spill og derfor distanserer hun seg
stadig mer fra barnas behov. I sommer fikk
søstrene Nadia og Nikita et uforglemmelig opphold på Open Hearts sommerleir
i Zhitomir. Familien består foruten Irina
og mannen Maksim, tre barn; Nadia
(9), Nikita (8) og Ann (1). Irina er gift for
andre gang, og har de to første døtrene
fra sitt første ekteskap. Irinas første mann
forlot henne alene med de to små barna,
for å være med en annen kvinne. Da flyttet Irina til sin mor, som bodde i en svært
liten og trang to-roms leilighet. Hennes
søster og bror bodde også med dem der,
det betyr ni personer i en liten leilighet.
Det var veldig utfordrende for Irina å
fostre opp de to barna alene. Samtidig
gjennomgikk hun traumer etter skilsmissen. Hun hadde ingen penger og eksmannens betalte ikke barnebidrag og hjalp
ikke til. Han bryr seg ikke om barna sine.
I 2015 møtte Irina Maksim, og de ble
snart gift. Ann ble født i 2017. Maksim

Nadia og Nikita
ville ikke reise
hjem etter
sommerleiren
hos Open Heart.

får dårlig betalt på sin jobb som pleiemedhjelper. Familiens inntekter er svært
beskjedne og de har ikke sitt eget bosted,
men flytter fra sted til sted der de finner
husly. For tiden bor de i et veldig lite hus
på landet, som ikke er isolert for vinterbruk. Huset består av ett eneste lite rom.
Det er ingen fasiliteter som vann og
toalett i huset. Familien vet enda ikke hvor
familien skal bo til vinteren.
Nadia og Nikita går nå på Open Hearts
barnehage og fikk delta på sommerleiren
i år, noe de elsket av hele sitt hjerte. De
har hatt sin livs sommer, og ville ikke
reise hjem når leiren var over. Foreldrene
takker Open Heart for hjelp og støtte,
mat og klær til barna, barnehagen og den
fantastiske leiren. De ser alt dette som et
mirakel fra Gud inn i livet sitt.
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Fikk livsviktig hjelp –
❤ Tekst og foto: Einar Vestvik

Diana Matveevy med sin lille datter Nadia ved matstasjonen i Korostychev. Diana, som selv ble berget
gjennom Open Hearts arbeid, stiller opp både for egne og andres barn i hjelpearbeidet.

Diana Matveevy kommer daglig til Open
Heart´s matstasjon i Korostyshev, en
ukrainsk by med litt over 60.000 innbyggere. På matstasjonen får de tre barna
hennes et godt måltid, det betyr mye for
den arbeidsløse moren. Men Diana har
også et annet motiv for å komme. Hun er
nemlig en av dem som jobber frivillig og er
med på å servere mat til 50–60 fattige barn
eller flere.
Diana vet bedre enn de fleste hva disse
daglige måltidene betyr for barna. Selv
vokste hun opp uten foreldre i storbyen
Zhitomir noen mil unna. Hjelpen hun fikk

ved Open Heart´s daghjem/barnehjem der,
ble helt avgjørende for henne i barndommen. Ved senteret fikk hun også lære Jesus
å kjenne. Det er en viktig grunn til at hun
er en troende kristen i dag.
Ved senteret i Zhitomir ble Diana også
kjent med den gutten som nå er mannen
hennes. Hans historie er kanskje enda mer
dramatisk. Som liten baby ble den lille
gutten funnet i en eske ved bossplassen i
Zhitomir. Ingen kan i dag fortelle om den
tragiske historien bak, men det er lett å
forestille seg fortvilelsen en nybakt mor må
ha vært i da hun forsøkte å kvitte seg med
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nå hjelper hun andre
barnet sitt på denne måten. Gutten fikk
likevel livet i gave, ikke minst takket være
hjelpen som ble formidlet gjennom Open
Heart. Nå er også han troende. Sammen
kan han og Diana tilby barna sine det de
selv aldri fikk oppleve: Oppvekst i en trygg
kristen familie. Familien er riktignok fortsatt

svært fattig. For tiden er begge foreldrene
uten arbeid, og det i et land der samfunnet bare stiller opp i svært beskjeden grad i
slike situasjoner. Open Heart representerer
fortsatt trygghet og et fast holdepunkt for
denne familien.

Overlever takket være Open Heart
Den eneste gode og næringsrike maten
de tre barna i familien Murga fra Zhitomir
spiser, får på ved Open Hearts suppekjøkken. De eneste klærne familien har,
kommer fra norske givere via Open Heart.
Den eneste lykken datteren Alisiya-Kira
har kjent, er uken hun har vært på sommerleir med Open Heart.
Familien Murga består av fem personer, moren Valeria, en far, to døtre på
10 og 7 år og en sønn på 3. Moren er
arbeidsløs og faren har nettopp kommet
tilbake til familien etter sitt tredje fengselsopphold. Han strever med å få jobb,
og når han tjener penger, drikker han
opp det meste av lønna for å drukne sine
sorger og bekymringer.
Familien strever med stor gjeld, derfor
er Valeria full av takknemlighet over
hjelpen og støtten familien har fått. Uten
denne sier hun selv at familien ikke hadde
overlevd. Etter at Open Heart kom på
banen sulter ikke barna mer, de har fått
vakre klær og datteren Alisiya sier at tiden
på sommerleiren var det beste hun har
opplevd så langt i livet!

Alisiya synes sommerleiren er det beste hun
noen gang har opplevd!
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Kjemper for livet

Huset til familien Stelmah faller nesten fra hverandre.
< Svetlana sammen med sine seks barn.

Familien Stelmah i Zhitomir bor i et ødelagt hus, de sulter og er
syke.
Familien består av foreldrene Svetlana og
Dmitriy og deres seks barn fra 14 til 1 år.
De har slitt i ekteskapet siden starten, og
familielivet er preget av krangel og de
flyttet fra hverandre en periode, Gjennom Svetlanas mor fant de et billig hus
på landsbygda, og etter hvert ble familien
gjenforent.
Dmitriy har ikke fast arbeid og inntektene
har derfor vært minimale og huset de bor
i er falleferdig og i kritisk stand. Taket faller
nesten ned, vinden blåser tvers gjennom
rommene, og gulvet er råttent. Den tallrike
familien trenger seg sammen i to små rom,
bare oppvarmet av ved de samler i skogen.
Vann henter de fra brønnen, toalettet er ute
i bakgården.
Dmitriy tjener bare småpenger og fami-

lien er konstant sulten. De spiser stort sett
det de dyrker av grønnsaker i egen hage.
Eldstegutten, Denis (14), er syk. Han er
sterkt svaksynt men familien har ikke råd til
behandling eller briller til gutten. På grunn
av sterkt press lider han også av epileptiske
anfall. De små barna går ikke i barnehage på
grunn av mangel på penger. De eldre barna
går på skole i nabobygda. De er dårlig kledd
og går bare med velbrukte arvede klær eller
klær Svetlanas søster gir dem.
Etter at familien fikk kontakt med Open
Heart begynte en ny epoke for dem. De får
nå hjelpesendinger med klær og mat, og
barna fikk komme på Open Hearts sommerleir i sommer. De takker for all hjelp,
som betyr nytt håp i en fra før uhåndterlig
situasjon.
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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

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

Når du trenger elektriker

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

Buskerudveien 64, 3024 Drammen
Telefonnummer: 32 82 68 80

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

www.bocon.no

ACCOUNTOR

Vis oss din lidenskap få enda bedre resultater
Daglig leder Vidar Østbu
Avdeling Hamar og Brumunddal
accountor.no

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

Kjære venn!
Ja tenk, så er høsten alt her, og det går dessverre mot mørkere tider. Jeg håper
alt er bra med dere. Jeg takker stadig Gud for den trofasthet og giverglede
dere har overfor vårt arbeid. Jeg er så takknemlig til dere alle for den tillit
som dere viser oss i vårt arbeid.
Denne sommeren har vært rik for vårt arbeid. Nye partnere kommer til, Gud
velsigner oss så vi kan fortsette dette viktige arbeid blant krigsofre, som alle
har glemt allerede i media: Blant dem, barn ingen bryr seg om. Nå er allerede
høstens innsamlingsaksjoner i gang. Når bladet er i trykken, er vi i Bergen. Så går
det slag i slag med Ålesund, Karmøy, Haugesund, og Arendal, før jul. Husk å be for oss, at våre planer
med innsamlinger til Ukraina fattige må lykkes, og at vi får inn mye klær og penger, så vi kan fortsette
vårt hjelpearbeid blant Ukrainas krigsofre og fattige innfor den kommende vinter.
Din gave berger liv i krigsnøden I øst Ukraina. Det tror jeg dette bladet viser deg. Takk for alt dere gjør,
for de som venter på hjelp og frelse i Ukraina. Uten partnere som dere ville vi aldri lykkes i vårt arbeid.
Takk for din innsats, forbønn og støtte.

2. halvår 2018

Open Hearts aksjonsprogram:
10.09. til 15.09.: Voss Bergen med omland
møter, innsamlinger
07.10.:

Pinsekirka Mjøndalen

12.10.:

Åpent hus Fredrikstad

18.til 21.10.:

Ålesund med omegn møter,
innsamlinger

25. til 30.10.:

Haugalandet møter,
innsamlinger

27.11.:

Sion Sellebakk 		

30.11.til 2.12.:

Filadelfia Arendal møter,
innsamlinger

Her kan
du gi med
Vipps
mmer

Vipps-nu

36115

Open Heart er registrert
som giver hos Vipps. Her
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, Pinsekirka Filadelfia Ålesund, Filadelfia Hamar,
Pinsekirken Mjøndalen, Filadelfia Drammen, 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

