Fra og med 01.01.2019 vil disse barna trenge nye faddere.
Her kommer noen opplysninger om dem:
*VERA: Hun er 18 år. Hun kan ikke sitte eller gå selv. Hun er helt avhengig av rullestol.
Moren tar seg av henne hjemme og hun får hjemmeundervisning. Hun har ingen problemer
med å forstå. Hun er snill og tålmodig. Hun stoler på Herren og tror at hun en dag vil kunne
stå opp og gå.
Hun har sterke smerter i beina på grunn av stadige muskelkramper. Det beste for henne er å
være i vann. Men i Hviterussland finnes det ingen basseng som er tilrettelagt for
funksjonshemmede. Jo eldre Vera blir dess mindre støtte og hjelp blir det gitt fra
myndighetene.
Smertene hennes tiltar og hjelpen rundt henne avtar. Familien prøver å få til reiser til steder
der hun kan bade. I sommer var de i Litauen. Da ble hun mye bedre. Men etter noen dager
hjemme var smertene og problemene de samme.
Hun har en eldre bror på 21 år og en lillebror på 7 år.
Faren hennes er pastor.

*IRINA: Hun er 18 år og går i 2.klasse på videregående. Hun er flink på skolen .Hun liker
også veldig godt å synge og er med i ungdomskoret i menigheten .Hun elsker å brodere.
Hun er svært blodfattig og blir jevnlig fulgt opp av legen. Hun har også vært innlagt på
sykehus for å få behandling for dette.
Hun har tre yngre søsken. Moren jobber litt i en butikk. Faren, som er alkoholiker, har nå hatt
en god periode og jobber på en gård.
Moren strever veldig med å få pengene til å strekke til. Hun går i menigheten og gleder seg
over at barna blir med henne dit. Hun forteller også at alle barna hennes er opptatt av å tjene
andre og være til hjelp. Dette er hun svært takknemlig for.
*DAVID: Han er født den 17.november, 2016. Det er to andre barn også i denne familien.
Det er Uliana, 6 år og Milana på 3. De bor i Krupki sammen med sine foreldre. Faren, som
tidligere var alkoholiker, jobber nå på rehabsenteret der. Familien bor i en liten toroms
leilighet og den økonomiske situasjonen er vanskelig. David er en positiv og godlynt gutt.

