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Ordföranden informerar: Verksamheten på våra hjälpområden fortsätter som
Baltikumvännerna:
 En partipolitiskt och religiöst obunden förening
 Utövar humanitär hjälpverksamhet i Baltikum
och ryska Karelen samt i
vårt närområde
 Allt arbete utförs gratis

förr; behovet är lika stort om inte större. Nytt för i år är att vi börjat samarbeta med
Finska Missionssällskapet genom Andrey Heikkilä, som verkar i bl.a. St Petersburg
och Viborg. Den del av verksamheten vi stöder är ett skyddshem Dikoni i Viborg och
eftisverksamhet i en by vid Uralbergen. Till hösten far vi ev. på ett byggtalko till
Dikonihemmet; ta kontakt gärna kontakt om intresse att delta finns!
Hälsar Bertel Flemming tel. 0500 663 533,
info@baltikumvannerna.fi
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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

VI ÄR REDAN
MÅNGA SOM
HJÄLPER,
MEN
TIPSA GÄRNA
ERA VÄNNER
OM ATT BLI
MEDLEMMAR
OCH
KOM SJÄLV
AKTIVT MED
I VÅR
VERKSAMHET!

BISTÅNDSRESA TILL ESTLAND OCH LETTLAND 16-19.5.2015
Biståndsresan till Estland och Lettland ägde rum 16-19 maj. Deltagare var
Guy Kronqvist, Korsnäs, Fride Grahn och David Sandbacka, båda från Lappfjärd. Bilderna är tagna av David Sandbacka.

Bussen lastad och klar för avresa vid Baltikumvännernas lager vid Korsnäs gruva. I
lasten fanns drygt 300 kollin kläder, hemtextiler, husgeråd, skor, barnvagnar med
mera. Lastningen skedde 14 maj.

Åtta ungdomar som fyllt eller fyller 18 år i år från barnhemmet Priedite i
Daugavpils, Lettland fick var sitt stipendium á 150 euro den 17 maj i samband med biståndsresan. De går på olika yrkesutbildningar. I gänget finns
en blivande snickare, en elektriker, ett par kockar och köksbiträden, en
frisörska, en mekaniker. En blir klar med sin utbildning i år. De övriga har
något år kvar. Så länge de går på en utbildning får de bo kvar på barnhemmet. Sedan gäller det att hitta ett arbete och en bostad.
I den situationen är våra stipendier och de husgeråd, hemtextilier och kläder som vi ger betydelsefulla. Vi önskar Sergejs, Ruslans, Andris, Dariuss,
Anastasija, Deimants, Svjatoslavs och Vladislavs allt gott i livet!

I samma komplex som Halinga Motell och Restoran cirka 20 km norr om Pärnu är
Siniristi Fond verksam. Fonden är grundad av en finsk jurist och filantrop, Risto
Juhani Pehkonen, och den bistår mångbarnsfamiljer med kläder, skolmaterial,
matpaket m.m. och mindre bemedlade pensionärer med medicinutgifter och hjälpmedel av olika slag. Det finns också ett åldringshem som man bistår med förnödenheter som blöjor, lakan sängkläder och hjälpmedel. På bilden Katrin Bogdanova, som är vår kontaktperson och en trogen deltagare i våra biståndresor, Fride
Grahn från Lappfjärd. I byggnaden bakom dem bar vi in drygt 150 kollin av vårt
biståndsmaterial.

Senaste nytt om fadderverksamheten
I slutet av mars fick vi från mottagningshemmet ”Hoppet” i Petrozavodsk den rapport om fadderbarnens situation som vi hade begärt. Socialarbetarna hade gått igenom läget familjerna och konstaterade, att fem av de trettio familjer som faddrarna stöder, hade fått det så mycket bättre att de klarar sig
utan faddrarnas hjälp. I stället för de här familjerna gav man förslag på fyra nya familjer, som är i behov av hjälp. Fadderskapet för de här familjerna ordnade sig på så vis, att de fem faddrar som ”miste
sina familjer” var villiga att bli faddrar för de nya. I samband med den här ändringen fick vi också en
ny fadder. Idag har vi 36 faddrar som understöder 30 fadderfamiljer med totalt 56 barn och ungdomar. Som vi alla vet, har den ekonomiska situationen i vårt östra grannland bara blivit sämre på sistone. Priserna på mat och andra förnödenheter stiger, och som vanligt drabbas de svagaste i samhället
hårdast. Därför är vår hjälp ytterst välkommen och mottagarna mycket tacksamma.
Ett varmt tack till alla faddrar!

KLÄDINSAMLING SOMMARLOPPIS
vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs

Hela, rena och fläckfria kläder, skor, sängkläder, gardiner, mattor, husgeråd mm. tas
emot

LÖRDAGAR kl. 11.00–15.00
fr.o.m. lör. 27.6. t.o.m. lör. 8.8.2015.
OBS!!! Inte böcker, filmer och möbler.
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter.

KOM OCH FYNDA, HÄR FINNS DET MESTA!
AKTIVITETSDAG I SOLHEM
Övermalax Söndag 27.9.2015 kl.13-15
Under dagen samlar vi in och sorterar
kläder , servering. Årets Stojetar talar.
Samtidigt hålls extra medlemsmöte
kl. 15.00 där stipendiefondens stadgar
justeras.
Mer info på vår hemsida
www.baltikumvannerna.fi .

Vi försöker informera om vår verksamhet via
detta medlemsinfo, men gå gärna in på vår
hemsida där mycket mer information finns.
Vi finns också på Facebook, gilla oss gärna
och följ med oss där!
MED HOPP OM EN TREVLIG SOMMAR!

www.baltikumvannerna.fi

