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DU kan glädja ett
barnhemsbarn i
Karelen.
Bli personlig
fadder !
Kontakta
Ingemar Svevar
0400 667 507
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!

Ordföranden informerar:

Gott Nytt År till er alla! Verksamheten 2015 i Karelen och Baltikum har fortsatt som
tidigare, vi gör många gott! Inför julen 2015 delade vi ut 58 matväskor till
behövande i Malax, Petalax, Bergö, Korsnäs och Solf via församlingarnas diakoni. Vi
har samarbetat med Röda Korset för flyktingarna som kom i stora skaror till Malax
och Korsnäs i form av klädhjälp. Tack vare era bidrag kan vi hjälpa till på många
olika håll! Hälsar Bertel Flemming; tel. 0500 663 533, info@baltikumvannerna.fi

BESÖK VID SKYDDSHEMMET DIKONI I VIBORG
Glada barn möter oss när vi i september 2015 besöker skyddshemmet Dikoni i Viborg. Dikoni är
det nya projekt som Baltikumvännerna förra våren beslöt att stöda ekonomiskt. Skyddshemmet är
ett hem för barn, och ibland även för föräldrar, som av olika anledningar inte kan bo hemma. Det
kan gälla missbruk, våld, undermånlig bostad eller andra missförhållanden.
För tillfället bor 22 barn på Dikoni. De är i åldern 3 – 17 år, och lika många barn står i kö för att
få komma dit. Barnen stannar där i allt från några dagar till flera år, så länge det behövs tills hemförhållandena är acceptabla. Barnen går i skola om de nått den åldern, alla har fritidsaktiviteter
och de får besöka sina föräldrar så ofta det bara är möjligt. Dikonis föreståndare Viktoria Shutova
säger att det är viktigt att barnen får känna sig trygga och att de kan stärka sitt självförtroende bl a
genom regelbundna fritidsaktiviteter.
Baltikumvännerna fick i ett tidigt skede inbjudan att besöka Dikoni. Värdar för besöket var Finska
Missionssällskapets missionärer i Ryssland, Andrey och Christina Heikkilä. De besöker regelbundet Dikoni och har ett nära samarbete med Viktoria Shutova och hennes personal.
Situationen i Viborgsområdet blir allt svårare. Stor utflyttning, arbetslöshet och allmän känsla av
hopplöshet leder till ökat missbruk och fattigdom. Trots ökat behov har stödet till Dikoni minskat
både från organisationer och privata, så det månatliga ekonomiska stödet från Baltikumvännerna
tas emot med stor tacksamhet.
Vi hade glädjen att få tillbringa kvällen tillsammans med barn och personal. De visade oss runt i
sina utrymmen, informerade oss om verksamheten och bjöd oss på mat. Utrymmena är mycket
enkla, men stämningen är varm och innerlig bland både barn och vuxna.
Anna-Mi hade packat fyra stora kappsäckar med kläder i storlekarna 110 – 170 som vi tog med till
skyddshemmet. De togs emot med glädje. De flesta av barnen har inget med sig när de kommer
till Dikoni så kläderna kommer väl till användning.
Skyddshemmet Dikoni finns i bottenvåningen på ett fallfärdigt hyreshus i centrala Viborg.
Miljön är allt annat än barnvänlig och Dikoni är i stort behov av mera ändamålsenliga utrymmen.
Fr.o.m. 2017 träder en ny lag i kraft i Ryssland som förbjuder att dylika utrymmen används för
skyddshem eller annan liknande verksamhet. Så nu behövs finansiering för ett nybygge som borde
vara inflyttningsklart om drygt ett år!
Personalen vid skyddshemmet Dikoni gör ett storartat arbete med små resurser. Vi som fick möjlighet att besöka Dikoni bedömer att det nog var ett gott beslut att stöda skyddshemmet – barnen
trivs och personalen gör sitt arbete med stor kärlek!
Bertel, Helena, Anders och Lisa
En del av barnen äter i Dikonis matsal. Föreståndaren
Viktoria Shutova (bilden till
höger) och
hennes personal tar hjärtligt
hand om barnen.

Utöver Baltikumvännernas månatliga stöd kan även du vara med och stöda
barnen på Dikoni, mer info Gun-Lis Landgärds tel. 0400 646 065.

Verksamheten i Karelen och Baltikum
Under året 2015 har hjälpen till Karelen och Baltikum fortsatt som tidigare. P.g.a. socialen i Petroskoj
inte erhållit fribrev från Moskva har vi inte heller i år kunnat leverera kläder och skor till ryska
Karelen. Månatliga inbetalningar har gjorts till mottagningshemmet "Hoppet", soppköket
”Barmhärtigheten” och skyddshemmet "Dikoni". Hemmet för hemlösa ”Preodolinije”, barnhem 2,
mottagningshemmet "Hoppet", soppköket "Barmhärtigheten" samt skyddshemmet "Dikoni" har erhållit punktinsatser. Mottagningshemmet fick ca. 1000 € och soppköket ca. 350 € i julklappspengar.
Dessutom fick soppköket nu till jul ca. 150 € för inköp av 2 st. grytor, 10 st. nya handdukar samt
sanitetsmaterial.
Fem fadderfamiljer i Petroskoj har fått det bättre ekonomiskt varför ledningen av mottagningshemmet
valt fem nya familjer, som behöver vår hjälp. Det finns behov av nya faddrar. Några av våra långvariga
faddrar har meddelat att de inte längre önskar delta i vår fadderverksamhet. Vi är otroligt tacksamma
för den tid de varit med och hjälpt till. Tusen tack. Är du intresserad så kontakta fadderansvarig Ingemar Svevar tel. 0400 667507 eller maila: info@baltikumvannerna.fi.
Under våren kommer vi att skicka en hel långtradarlast med kläder, skor, lakan, hushållsartiklar etc. till
Litauen. Det Litauiska Samariterförbundet tar ansvar för utdelningen.

I samband med flytt hemifrån
finns ofta kläder, gardiner, mattor och hushållssaker,
som ej längre behövs.
Om du funderar över vad göra
med ovannämnda hela och rena
textilier och saker, kan du gärna
skänka dem till Baltikumvännerna.
Vi förmedlar dem vidare till
hjälpbehövande.
Vi har en mottagningspunkt vid
Gruvan i Korsnäs.
Mer info Anna-Mi Björkqvist,,
tel. 050-3638056

SOPPDAG OCH ÅRSMÖTE
Korsnäs församlingshem
Söndag 20.3.2016 kl 12.00
Älgköttsoppa med pannkaka till efterrätt.
Medlemmarna kallas till föreningens årsmöte 20.3.2016 kl 13.30 i Korsnäs församlingshem, stadgeenliga ärenden.
VÄLKOMMEN!

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 ETT GOTT 2016!

www.baltikumvannerna.fi

