Rapport/Julehilsen fra Ukraina
Et nytt år er snart forbi og mye har skjedd igjennom året som har gått. Vi har hatt mange turer til Ukraina i dette året for å
prøve å få til et bredere tilbud til handikappede barn og gatebarn, noe som har vist seg å være svært vanskelig. Det er
kommet nye regler fra vi startet i 2006 og dette har ført til at vi ikke kan drive barnehjem i kombinasjon med annen
virksomhet.
Vi bestemte oss derfor i høst at vi ville være med å finansiere opprusting av boligen til bestyrerparet slik at de 8 barna som
bor fast på barnehjemmet flytter dit i løpet av første halvår 2018 ,vi fortsetter støtten for alle disse barna.
Barnehjemmet vil da kunne stå fritt slik at vi kan evnt. starte opp med gatebarn eller handikappede barn noe som tilsier at
vårt arbeid vil bli utvidet. Dette er ikke noe vi kan klare alene og er da helt avhengige av andre som kan være med å drive
dette. Vi er i forhandlinger med andre organisasjoner/menigheter som vi har hatt et godt samarbeid med igjennom flere år.
Vi kommer tilbake til dette i neste rapport.

Barnehjemmet

Det er stor stas når vi kommer på besøk på barnehjemmet, og denne gang hadde vi med oss Nike fotball sko til guttene noe
som ble svært populært da vi kunne si at det var originale sko og ikke noe kopi som de er vant til der.
Aleksander og Andrei arbeider nå i Polen, men når de er hjemme bor de på barnehjemmet. De har bestemt seg for å legge
seg opp penger til leilighet og så flytte når de har opparbeid seg nok midler.

Irena går nå på
skole for å
utdanne seg til
frisør og alt
innen hudpleie.
Irena er i tilegg
til skolegang
svært flink til å
hjelpe til med
oppgaver på
barnehjemmet

Katerina som hadde en
omfattende opperasjon i
vår har stor fremgang.
Hun har nå begynt på
skole innen helsefag og
ønsker å utdanne seg til
lege. Katerina er en svært
flink person med bare
topp karakterer. Vi har
stor tro på at hun vil klare
sin utdannelse.

Mange har spurt hvordan det går med Julia
som gikk på skole her i Norge. Det vi kan si
er at hun er i fult arbeid i Ukraina på et
kjøpesenter.,
Hun arbeider 12 timer dagen og fri lørdag
og søndag. Julia har fått seg leilighet, men
foreløpig bor hun på barnehjemmet.
Hun vil pusse opp leiligheten før hun flytter
for seg selv.
Julia er aktiv med i menighet og
søndagskole arbeid, og fra høsten av
fortsetter hun sin utdannelse.

På vår tur denne gang fikk vi gleden av å gi en pengegave til kreftsyke barn i byen Lviv, og ungdommene i menigheten
til tolken vår gjør en fantastisk jobb med barna for å gjøre hverdagen litt bedre.

Vi kunne også glede denne familien med
støtte fra Norge, noe som bidro til at de kan
få det noe bedre i Julen.
Vi vil sammen med alle som får hjelp
gjennom vårt arbeid få takke dere for deres
trofaste støtte i arbeidet.
Vi i Arkenstiftelsen vil få ønske dere alle
En Velsignet Julehøytid Og Ett Godt Nytt År

