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522 ryska skolbarn får nu varm lunch på skolan
varje dag
Du kan vara med...

Barn är sig lika vart man än kommer i världen och det finns inget härligare än att göra
barn glada! Aldrig skall Solveig och jag glömma synen av glada barn som mötte oss, när
vi kom in i matsalen. Soppgrytorna stod på bordet och barnen hade bara att ta för sig. Den
dystra stämningen som tidigare rådde på skolan var som bortblåst.
Bara någon månad tidigare hade vi sett några få barn sitta med en liten tekopp och en
liten bröbit i den nästan tomma matsalen. Nu var hela salen fylld av liv och rörelse och
doften av nylagad mat. Att ge barn mat på skolor är en mycket konkret och effektiv hjälp.
Vi köper all mat på plats och slipper dyra och långa transportkostnader. Allt blir så enkelt
och samarbetet med våra ryska vänner fungerar otroligt bra.
Läs om vårt besök i november...
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Glada ryska skolbarn som nu får mat varje dag på skolan.

Nu har du möjlighet att bil en mat-fadder för ryska
skolbarn!
Vi har räknat ut att varje måltid kostar endast 5 kronor.
Det betyder att du för bara 100 kronor kan ge ett ryskt skolbaran mat för en hel månad. Vi
har som mål att kunna hjälpa flera skolor i det nordliga och isolerade Piniga område.
Redan nu vet vi vilka skolor som behöver vår hjälp i de små och mycket fattiga
skogsbyarna.
Vi har besökt flera av skolorna och med egna ögon sett situationen. Vi har talat med
barnen och lärarna och vi vet att dom nu hoppas på, att snart kunna få servera barnen den
mat som dom så väl behöver.

Natalia, den ryska konstnärinnan som undervisar barn
Natalia bor på en stor ö utanför Arkangelsk. På skolan där undervisar hon barnen i ryskt
hantverk. Trots att hon är mycket svårt sjuk, så är hennes liv att lära barnen slöjda och
måla. Vi fick se den otroligt fina utställning som barnen gjort.
För att barnen nu skall kunna fortsätta och även förbättra undervisningen kommer vi att
hjälpa Natalia med en del inköp av material. Det som tillverkas kan de sedan sälja, för att
själva delvis kunna finnansiera den fortsatta tillverkningen och undervisningen
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Natalia och Solveig

Kari Valen, är en medarbetare som gör sin praktik som
sjuksköterskeelev i Ryssland
Just nu befinner sig Kari Valen i det område där vi arbetar med att ge skolbarn mat. Kari har
tack vare det arbete vi nu utför, fått en unik möjlighet att göra sin praktik i landet. Under tio
veckor skall hon arbeta med förebyggande hälsovård tillsammans med sina ryska kolleger.
Hon skall besöka skolor, barnhem samt få en inblick i den ryska sjukvården. Solveig
Wrengbro (barnmorska) ansvarar för koordinneringen mellan Kari och hennes skola i
Norge. Hon kommer också att få besök av sin lärare från sjuksköterskeskolan under en
vecka för att utvärdera praktiktiden. Kari har en mångårig erfarenhet av hjälparbete på
Kolahalvön och vi har jobbat tillsammans med att få fram mängder av hjälpsändnigar under
åren.

Kari Valen

Solveig, svensk-norsk barnmorska bland ryska kolleger
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Solveig i samtal med rysk barnmorska

Under vår vistelse i Piniga området, besökte vi flera små sjukhus. Här rådde brist på
nästan ALL modern utrustning. Engångshandskar hängde på tork för att användas på
nytt! Lokalerna var helt nerslitna. Det var en skrämmande syn som mötte oss vart vi
än gick. Men det som grep våra hjärtan, var att möta den tappert kämpande
personalen på sjukhusen. Solveig fick en enormt fin kontakt med sina kollegor och
blev även inbjuden att närvara vid någon förlossning för att göra en arbetsinsats.
Vi hoppas nu att vi skall få möjlighet att köra in sjukvårdsmaterial och annan
utrustning för att underlätta deras arbetet.

En sug för nyfödda

Sjukvårdsmaterial från Gällivare till ett sjukhus två
mil utanför Tjernobyl
För en tid sedan lastade vi en av våra gods bussar med sjukvårdsmaterial för att
köra den långa sträckan från Gällivare i nord Sverige, till Ukraina. Två mil utanför
Tjernobyl finns ett sjukhus som skall utrustas och vi har fått en stor mängd material
som vi nu kan skänka till sjukhuset. Som du vet så drabbades detta område av en
fruktansvärd kärnkraftsolycka för flera år sedan och som än i dag drabbar folket.
Många av våra hjälpsändningar till barnhem och sjukhus har under dom senaste
åren gått just detta område.
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Rullstol till Ana Maria
Ana Maria som tillsammans med sin man leder arbetet bland gatubarnen i Bolivia,
drabbades av polio när hon var tvår år. Hon har nu under många år suttit i rullstol
och som du vet utför hon ett helt fantastiskt arbete, trots sin egen svåra situation.
Nu har Gällivare lasarett skänkt en ny och fin rullstol till henne. Den kommer vi att
ha med oss till Bolivia, när vi reser ut i sommar. Den rullstol hon nu har är helt
nersliten och hon är i akut behov av en ny för att kunna utföra sin viktiga uppgift.

Våra nya norska medarbetare

Andreas och Bente Wennemo

Att betrakta nöd och missär på avstånd är en sak. Att personligen få möta det på
plats är något helt annat. Under många år har Andreas och Bente från Norge haft
barn på sina hjärtan. De har drömt och längtat efter att få vara till välsignelse för
barn runt om i världen, barn här hemma och barn i andra länder. De vill också
uppmuntra och lära våra "egna" barn att stå i solidaritet och hjälpa andra barn som
lever i helt andra omständigheter.
Det är ju också den visionen som vi har i Barnens RäddningsArk - att barn hjälper
barn.
Steg för steg går nu Andreas och Bente in i vårt växande arbete. Det kanske
viktigaste steget som de nu tar, är att vara med oss till Bolivia under en månad i
sommar. Där får de möta alla barnen på El Arca, barnen som fortfarande lever på
gatorna, i fängelser och på sjukhus. Senare kommer Andreas och Bente att själva
berätta för dig, om sina tankar de har för det internationella barnarbete som de nu
engagerar sig i.
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Tillbaka till startsidan

Sverige

Norge

Barnens RäddningsArk

Barnas RedningsArk

Postgiro: 90 11 11- 5
Adress: Källgatan 8
982 34 Gällivare
SVERIGE
Telefon: +46 70 2260777
E-mail: info@barnensraddningsark.com

Postgiro: 0540-0801942
Adress: Strømstadsgata 10
0569 Oslo
NORGE
Telefon: +47 920 87017
E-mail: info@barnensraddningsark.com

Barnens RäddningsArk är en obunden internationell, kristen hjälporganisation för barnens rätt till ett liv och
en framtid, som vill förmedla hjälp och glädje till människor runt om i vår värld.
Till förstasidan
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