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BALTIKUMVÄNNERNA

 En partipolitiskt och religiöst
obunden förening
 Utövar humanitär hjälpverksamhet i Baltikum och
ryska Karelen samt i vårt
närområde
 Allt arbete utförs gratis
 Grundad 1999
 Kontakt
info@baltikumvannerna.fi
 www.baltikumvannerna.fi

DU kan glädja ett barnhemsbarn i Karelen.
Bli personlig
fadder !
Kontakta
Per-Åke Furu
040—552 2509

DU kan mätta många
hungriga magar med
10 €/mån.
Bli
Soppköksfadder!
Kontakta
Outi Lennes
050—574 0345

Var med och sälj
lotter i vårt
Karelenlotteri!
Ta kontakt med
Jan Sandholm
tel 0500-567 145

BALTIKUMVÄNNERNA
Ordföranden informerar:
Sommaren gör sitt intåg efter en lång vinter då vi igen kunnat hjälpa många behövande i
Baltikum, Karelen och t.o.m. här hemma i form av Närhjälp. Vi har fått mycket god respons av mottagarna av Närhjälpen men för fortsättningen skulle vi vilja ha Din respons
om och hur vi skall fortsätta Närhjälpsverksamheten i vår egen närregion.
Sänd e-post till info@baltikumvannerna.fi eller ring Per-Åke Furu tel. 040-552 2509 och
berätta vad Du tycker!
Hälsar Bertel Flemming, ordf.

tel. 0500-663 533

Info från årsmötet 24.3.2013 i Korsnäs:
KARELENVERKSAMHETEN
Våra biståndsmål i ryska Karelen är fortsättningsvis i behov av hjälp. Det som vi en
gång trodde skulle bli några års verksamhet har nu nästan blivit ett fast mål med
många olika grenar. Det är väl också så att vi under våra besök ser och får höra om
olika problem och att vi då förstås reagerar på hjälpbehovet. Vi har från början gått in
för att hjälpa barn, och det är även i dag vår viktigaste verksamhet. Det som under de
senaste åren har tillkommit är de äldre människor som på ett eller annat sätt hamnat i
en besvärlig livssituation, ett exempel är hemmet för hemlösa ”Preodolinije” som vi nu
är engagerade i.
Hjälpsändningarna Under 2012 kunde vi tyvärr inte sända hjälpsändningar
till Karelen p.g.a. att gåvobrevet som blev ansökt om redan i slutet av år 2011 blev
godkänt först i december 2012. Det godkända gåvobrevet gäller 10.000 kg kläder och
skor, vilket kommer att skickas under år 2013.
Mottagningshemmet ”Hoppet” På ”Hoppet” fortsätter man arbetet med
alla de familjer som är i behov av socialt stöd, och i ett samhälle där inkomstklyftorna
bara växer så betyder det ännu mera tryck på de som har det svårt. Personalen gör ett
gott arbete för dessa familjer. Man sköter även om kontakterna med våra fadderfamiljer och det har löpt bra det senaste året. Under året har det tillkommit några nya fadderfamiljer. Mottagningshemmet har fått ett bidrag på 800 € för inhandlande av skidor
och pjäxor åt barnen.
Soppköket ”Barmhärtighet” Vår förening har under året fortsatt med stödet till soppköket. Det fungerar på ett föredömligt sätt och man kan se hur barnen
trivs när de kommer för sin dagliga måltid. Barnen får också delta i olika evenemang
med anknytning till soppköket. Soppköket har fått 100 € till en kamera som dom skall
ta bilder med och ge till oss.
Hemmet för Hemlösa ”Preodolinije” Under året som gått har vi samlat in
medel för de hemlösa i Petrozavodsk; detta har möjliggjort de stödinsatser som vi utfört under det gångna året; bl.a. inköp av underkläder via kyrkans biståndsgrupp i Petrozavodsk. Hemmet har fått 300 € till varmvattenberedare och rengöringsmedel samt
1000 € för material som behövs vid inskrivningen till deras anstalt. Eelis Kammonen
blev under året invald i Förmyndarrådet vid hemmet för hemlösa; i augusti hölls ett
möte där han deltog.
”Barnhem 2” Vi har delat ut bidrag till "Barnhem 2"; de fick i januari 2012
1100 € för byte av plastmatta i en avdelning samt till värmekanoner och byte av innedörrar. I november fick ”Barnhem 2” 2500 € i renoveringsbidrag till byte av fönster
och söndrig värmepanna.

Allmänt om Karelenverksamheten
Fortsättningsvis har vi kunnat konstatera att vi har ett brett stöd hos österbottningarna
för det arbete vi utför vilket vi gläds åt. Karelenprojekten börjar vara i så pass bra skick
att diskussioner förts i styrelsen om att ev. rikta hjälpen annorstädes i Karelen. Under
året diskuterades också transporterna för hjälpsändningarna; offerter togs av transportbolag för att utreda kostnadseffektiv transport. Konstaterades att kostnaden kan
minskas ju större mängd som kan skickas i samma transport. Vår strävan är att kunna
sända mer än 5 ton per sändning.
Fortsättning på nästa sida

BALTIKUMVERKSAMHETEN

Stipendiefonden Föreningens stipendiefond har under året betalat ut fem stipendier à 100 euro
till ungdomar från barnhemmet Priedite i Daugavpils. Stipendiefondens verksamhet har fått beröm av personalen och ungdomarna har visat glädje och tacksamhet på ett nästan rörande sätt. Det andra barnhemmet
som vi brukar besöka i Daugavpils har numera fusionerats med Priedite.
Biståndstransporter Under 2012 ordnades två biståndstransporter till Baltikum. Den första gick
till Litauiska Samariter-förbundet i Vilnius 23-26 april. Den företogs med församlingens buss, som var fullastad med varor och 14 personer deltog i resan. Både biståndsmaterialet och gästerna blev väl mottagna. Biståndsmaterialet fördelades vidare till några olika lokalavdelningar i Litauiska Samariterförbundet. Ett annorlunda projekt i samband med årets resa var, att nio vårdare från Annahemmet, åldringshemmets demensavdelning i Korsnäs, passade på att göra ett studiebesök för att bekanta sig med hur liknande arbete sköts i
Litauen. De besökte två åldringshem, Sapiegos-ligonine, som kanske mera var en gerontologisk klinik och en
bäddavdelning än ett åldringshem inte långt från stadskärnan, och Antavilių pensionatas, ett stort åldringshem ett tjugotal km öster om Vilnius. Den andra biståndsresan företogs i månadsskiftet september-oktober
och gick till Daugavpils. Huvudmottagare var barnhemmet Priedite, som åtog sig att vidareförmedla det material som barnhemmet inte hade användning för till Krishemmet och till stadens socialarbete. Ett femtiotal
kollin från den transporten gavs till Sinise Risti Fond i Halinga, Estland. Fonden stöder ett barnhem, ett åldringshem och behövande privatpersoner på den estniska landsbygden.
Gäster Under några dagar i mitten av oktober besöktes Baltikumvännerna av en delegation från
våra samarbetspartners i Litauen, Litauiska Samariterförbundet. De hade flera syften med sitt besök: de ville
lära känna oss som organisation bättre, de ville uttala sin tacksamhet över Baltikumvännernas hjälp och ge
oss diplom för vår insats. I maj 2012 firade Samariterförbundet sitt 20-årsjubileum, men då vi inte kunde
närvara vid det tillfället kom de själva hit i stället! Under 17 av dessa 20 år har Baltikumvännerna och föreningens förstadium stött de litauiska Samariterna. Delegationen bekantade sig med vår klädsortering och
vårt lager, där Anna-Mi Björkqvist, Gurli Bolet och Gunhild Westberg demonstrerade hur vi behandlar vårt
biståndsmaterial. Både våra metoder och de varma och torra lagerutrymmena fick beröm av besökarna. Vid
en gemensam måltid på Restaurang Stenbrytaren presenterade gästerna sig och sin organisation för föreningens styrelse och vår styrelse presenterade sig och sin verksamhet för dem.

PROJEKT ”NÄRHJÄLP”
Under hösten 2012 togs ett beslut i styrelsen om ett nytt försöksprojekt
”Närhjälp”; stöd till behövande barnfamiljer och ensamma i vårt närområde eftersom behovet är stort. Närhjälpen 2012 i samarbete med församlingarnas diakoni i Malax och Korsnäs kommuner bestod av matpaket
till julen; totalt 41 matpaket delades ut av diakonin till utsedda behövande. Responsen av mottagarna var
mycket positiv!
GRUVAN

Insamlingen av kläder och skor har fortsatt vid ”Gruvan” i Korsnäs under bestämda tider.
Anna-Mi Björkqvist har på ett föredömligt sätt skött om verksamheten. I samma utrymmen pågår loppisförsäljning av emottagna varor som ej går att skicka med hjälpsändningarna.

AKTIVITETSDAG I SOLHEM, ÖVERMALAX Söndag 29.9.2013
Under dagen samlar vi in och sorterar kläder för vidaretransport till hjälpbehövande. Mer info på vår hemsida www.baltikumvannerna.fi .
I början av maj gjordes en biståndsresa
under ledning av Knud Bolet till Vilnius
och Pärnu.
Kläder, husgeråd och bilbarnstolar mm
delades ut och eftersom behovet är mycket stort var mottagarna överväldigade.
Till samma område kommer en resa till att
anordnas under året, ta kontakt med
Knud Bolet tel. 050-691 98 så berättar
han mera!

Sommarloppis och klädinsamling vid Gruvan
från lö 29.6 alla lördagar i
juli 10.00-14.00; gruvan
även öppen på Korsnäs
Lantdag lördag 10.8.
VÄLKOMMEN!

Med hopp om
en grön och skön
sommar !

