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UKRAINAS SAK ÄR VÅR!
Mätta den hungrige!    Värm den frusne!

Alltsedan det grymma kriget bröt ut i 
Ukraina har Östhjälpen, nästan varje 
vecka, varit med och bidragit med medel 
till matleveranser till krigsdrabbade 
områden.
Våra vänner i Filadelfia Church, Galati har 
svarat för inköp av baslivsmedel från gros-
sistlager i Rumänien och sedan har små 
lastbilar kört in i Ukraina till områden runt 
Odessa och Mykolaiv. Resorna har inte 
sällan varit utan risker! Med Guds beskydd 
har allt gått bra och varorna har kommit fram 
direkt till de nödställda utan mellanhänder.
Tyvärr fortsätter bombningarna och stora 
delar av Ukraina är utan både ström och 
vatten. Men det som oroar befolkningen 
mest är en sträng vinter.
Nu tillverkar vi enkla vedspisar i Rumänien 
till en kostnad av SEK 1000:-/st, som är 
utmärkta för både uppvärmning och matlag-
ning och den första leveransen är redan på 
plats i Ukraina.

Förra veckan lämnade en långtradare Öst-
hjälpen i Jonsered fullastad med konserver. 
Fiskbullar, makrill och sill. 40.000 burkar! 
Allt skänkt av fiskare från västkusten.                         
Stor eloge till alla inblandade!
Fantastiskt glädjande att så många vill vara 
med och hjälpa till för att lindra nöden! 

Vedspisar avlämnade. Utflykt på Donau med Ukrainska flyktingar.

Livsmedel har inhandlats - nästa Ukraina.

Vill du också vara med och bidraga?
Swisha gärna till Östhjälpens konto: 
123 551 01 02, märk Ukraina



Promenad på Aurora

Vikten av att få gå i skola
Från våra medarbetare nere i Donaudeltat:  
”Tack för att ni i Östhjälpen fortsätter med stöd 
och uppmuntran till våra barn. Detta gör att de 
kan skaffa sig en utbildning och därmed ta sig 
ur fattigdom”.
Östhjälpen stöder många skolor i olika regioner 
vilket har resulterat i att flera barn klarat sig upp 
till högstadiet. Barnen har fått kläder, skor och 
skolmaterial, så att de kan gå till skolan, vilket 

Leveranserna fortsätter 
I över trettio år har Östhjälpen kunnat stödja 
utsatta personer i flera östeuropeiska länder, 
främst i Rumänien. 
Tack vare givmilda människor i Partille och 
givare i flera andra kommuner så kan vi 
fortsätta att skicka förnödenheter som kläder, 
skor, husgeråd, toalettartiklar och mycket annat 
som de ber om. 
Det är väldigt gott att kunna fylla transport efter 
transport med material som gör verklig nytta.   

Ut på äventyr
Detta år möjliggjordes det för oss att ta 
med en grupp barn ut på äventyr. En tur 
med buss till Svarta Havets kust. Den 
första dagen bjöds det bad, näringsrik 
kost, och chans att få sova i en egen (!) 
säng med rena sängkläder. Andra dagen 
besökte gruppen en zoologisk park där 
de fick se delfiner och zebror. 
Kombinerat med att de fick nya kläder 

Grattis på 
examensdagen!

inte är givet för alla.
Medarbetarna skriver vidare: ”Det är genom utbildning som vi 
kunnat påverka skilda områden i regionen så att myndigheterna 
tillåter nästa generation att sträva framåt och inte bli efter. I år har 

och skor fick de uppleva hur det kan vara att få vara ett barn! ”När jag blir stor vill jag sova i 
en egen säng” ”Jag önskar att min mamma fick komma med”. ”Här är alla glada. Jag också”.

En dag på stranden.En dag på stranden.

Motiverade elever.Motiverade elever.

två elever från våra skolor kunnat avlägga akademiska examina vid universitetet – kedjan av 
fattigdom är bruten”. En väldigt fin prestation!

Leveransen framme.Leveransen framme.



Promenad på Aurora

Casa Aurora Senior
På Aurora Senior bor nu 26 pensionärer. 
Äldreboendet erbjuder mycket fin omvårdnad och trygghet, 
vilket uppskattas av de boende och deras anhöriga. 
Vår föreståndare Cristina och hennes medarbetare svarar 
för en god och kärleksfull omvårdnad för alla boende.

Casa Aurora – Husen Tron, Hoppet och Kärleken
Tre ord som innefattar så mycket kraft och mening. I de tre husen bor, de nu unga vuxna, 
som kom till Aurora 1992 och 1993 från ett stort statligt barnsjukhus. Då mellan två och fem 
år och med stora vårdbehov. Nu är alla över 30 år gamla, med fortsatta behov av omsorger. 
Alla får hjälp med sitt dagliga liv och är i behov av personal dygnet runt.

Här har personalen samlats för information 
inför dagens arbete.

Föreståndare Cristina 
och ordförande Elie.

Utanför dörren till äldreboendet 
dignar vindruvorna i taket.

Lotti, Alexandra och Alina med sin vårdare
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Kallelse till Föreningen Östhjälpens årsmöte torsdagen 
23 mars 2023 kl. 18.00

Välkommen till Second-Handbutiken i Jonsered . Utöver årsmötesförhandlingar blir det 
rapporter och bilder från Östhjälpens olika projekt samt servering!

Anmälan till Margaretha Zettergren, tel. 0730 301783, e-post: mt.zettergren@gmail.com

Östhjälpens styrelse vill rikta ett stort TACK till volontärer och anställda 
och till alla er som på annat sätt stöttar vår verksamhet.

En fridfull Jul & Gott Nytt År 2023!

Glädjande Nyheter från Kosovo
”Svårigheter som förvandlas till fantastisk utveckling”

Detta ha visat sig under året vara en verklig sanning i Kacanic. Efter att ha blivit utkastade 
från våra egna House of Hope-lokaler, så har nya mycket större lokaler och dessutom helt 
centralt erbjudits gratis. Vi når där många, många fler barn, ungdomar och äldre. 
Vi kan bedriva många fler olika verksamheter. Mammorna köar för att få plats i våra kurser i 
sömnad och skrädderi, etc. 
Dessutom med stöd av House of Hope, har en ny Mozaik Second Hand öppnats inne i 
Kacanic ́s centrum. Här erbjuds billiga kläer, skor och hushållsartiklar mm. 
Dessutom skapas här naturliga kontakter med stadens invånare. 
Vi välkomnar också Monica och Arton till vår grupp. De fokuserar på att nå ungdomarna 
utanför Ungdomscentrat, samt de som fastnat i missbruk. Ett litet Rehabcenter har öppnats.
Hjälpen från Östhjälpen når även utanför staden Kacanic i Kosovo. Våra sändningar med 
kläder och mat delas också ut till de mest utsatta och fattiga i Prishtina, vilket omfattar över 
100 romska och 50 albanska familjer, ca 1200 personer. 35% av kläderna på lastbilen delas 
direkt ut ihop med maten! ”Vi har fått en vädjan om ”dramaten-väskor” eftersom våra vänner 
har stora svårigheter att bära hem maten som delas ut.”

HOUSE OF HOPEHOUSE OF HOPE


