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Byrknes Auto - støttespiller for Hjelp Moldova

Sterke inntrykk fra reise til ukjent land
Våre prosjekt i Moldova
 
Hjelp Moldova er i ferd med å leggja nok 
eit aktivt år bak seg. Vi har forsøkt å ikkje 
spreia aktivitetane på for mange område. 
Det er lett å gapa over for mykje når behovet 
er så stort som det er. Her er ei kort oversikt 
over hovudaktivitetane våre:

1) Synsprosjektet:
Hovudinnsatsområdet vårt er, og skal  i tida 
framover vera Synsprosjektet. Det kan vi 
igjen dela inn i a) arbeidet ved Det nasjo-
nale kompetansesenteret for synshemma, b) 
skaffa medisinsk/optisk utstyr til sjukehus og 
poliklinikkar, og c) kompetanseheving for 
augelegar. All hjelp og hjelpemidlar frå oss 
er gratis for mottakarne.

2) Formidling av utstyr og hjelpemidlar til 
sjukehus og institusjonar:
Behovet er skrikande ved alle sjukehus og 
institusjonar i landet. Vi har vore heldige og 
fått overta nytt og brukt utstyr av god kvali-
tet i Norge og overlevert direkte til sjukehus 
og institusjonar i Moldova.

3) ”Mor og barn”sjukehuset; 
ofte omtalt som ”Statoil-sjukehuset” grunna 
stort engasjement mellom Statoil-tilsette til 
gunst for barneavdelinga. Tidlegare Statoil-
tilsett Harry Ertresvaag er eldsjel i arbeidet 
med å rehabilitera pasientrom og sanitær-
rom ved barneavdelinga.

4) Barnehage nr. 74 i Chisinau:
Nr 74 har fått rehabilitert bad og toilett, 
her er lagt nye golv, og tilført nytt utstyr og 
hjelpemidlar. Midlane kjem stort sett frå 
basarane ved Spelhaugen Dagheim i Fyl-
lingsdalen. (Sjå eiga sak på side 2).

5) Familie/tuberkuloseprosjektet:
Tuberkuloseramma familie med fire born har 
fått nytt hus, kosta av Hjelp Moldova. Fami-
lien slit, men vi prøver å  følgja opp fram-
over sjøl om dette er ei krevande oppgåve. 
Sjølve tuberkuloseprosjektet er avslutta.

6) Julegåveprosjektet
held fram også i 2010. Medlemmer og andre 
kan kjøpa ”aksjebrev” som alternativ jule-
gåve. Pengane som kjem inn, vert nytta for 
trengande familiar eller enkeltpersonar med 
tanke på å gje dei eit løft i juletida.
Les om opplegget i vedlegg til avisa.

Stor takk til alle som har hjelpt oss å hjelpa!

                         Hans Bjørn Bakketeig/leiar

Dette er 12 år gamle Ana, den 
enkeltpersonen som gjorde aller 

størst inntrykk på gjestene fra 
Byrknes Auto under besøket i  

Moldova i oktober måned.  Anna 
holdt orden på hus og hjem med en 

alkoholikerfar og en tre år yngre 
bror. Første uken i november fikk 

Hjelp Moldova melding om at 
faren hadde drukket seg i hel. De to 

søskenene blir tatt hånd om av en 
tysk hjelpeorganisasjon, ORA, som 

arbeider flere steder i Moldova. 
Hjelp Moldova  skal i første om-

gang støtte Anna gjennom 
julegaveprosjektet 2010.   

Dag 2 stilte vi på øyeklinikken hvor Tatjana 
jobber som lege og leder. I et lite, intimt rom 
ble vi vitne til gripende sener der vanlige 
folk hadde reist land og strand rundt for å få 
overlevert relativt enkle synshjelpemidler. For 
oss selvsagte ting, men for dem utrolige gaver. 
Øyeklinikken til Tatjana er en solskinnshistorie.

Senere bar det ut i bakgården på sykehuset 
for å losse traileren. Mange hadde møtt frem. 
Lasten besto av kontormøbler, sykehussenger 
og annet utstyr som det offentlige i dette landet 
ikke har råd til! For oss i Byrknes Auto var det 
gripende at en av våre biler stod i sentrum. 

På veger som får norsk veistandard til å virke 
fremragende, reiste vi neste dag ut til to lands-
byer. Lite kunne forberede oss på det vi møtte. 
Aller sterkest inntrykk gjorde 12 år gamle Ana 
som hadde jobben med å styre og holde orden 
i det hun kalte sitt hjem. Flere vinduer i huset 
og ytterdøren manglet glass. Eimen av råte og 
mugg hang rundt huset. Moren døde da broren 
ble født. Faren drakk og var voldelig. 

Men Ana strålte til oss på en slik måte at 
antagelig ingen av oss kan glemme det! En 
karismatisk liten blomst med masse glød midt i 
den tyngste oppveksten vi kan forestille oss. 

Hjelp Moldova hadde betalt for en diger tank 
med gass slik at Ana kunne lage mat. Men da 
det ikke fantes mat i huset, bestemte vi å ta 
med ungene til den lokale butikken. Penger 
kunne vi ikke gi direkte. Det ville bare ende 
med juling på henne og spritkjøp på faren. 
Det var en lettelse å dra. Inntrykkene var for 
sterke. På meg selv utløste møtet fysisk smerte.

Tilbake i Chisinau, der det ruller millionbiler 
og noen bygninger fremstår som palasser, ble 
kontrastene sterkere. Vi besøkte det sentrale 
barnesykehuset. I den nedslitte bygningen med 
sprekker, lekkasjer og mangel på utstyr, ble 
igjen luktene en stor utfordring. Men her var 
også noe positivt: Å se de oppussede rommene 
kontra de forfalte, var som dag og natt.
 

SSju representanter fra Byrknes Auto var med på oktoberturen 2010; fem for første gang. Inn-
trykkene var mange alt fra dag 1. I utdraget under oppsummerer Tore Johansen litt av sine 
inntrykk. Hele reisebrevet kan du lese på: www.hjelp-moldova.no

        Fortsettelse på side 2...

Hjarteleg takk til våre 
samarbeidspartnarar 

og 
støttespelarar 

i 2010.

Våre beste ønskje 
for 

det nye året 2011!

Send oss e-post adressa di!
Vi ønskjer å senda medlemsavisa 

elektronisk til flest mogeleg.

Adressa kan du senda på mail til: 
aase-hun@online.no

eller pr post til:
Åse Hundvin

Skårnesvegen 58
5955 LINDÅS



www.hjelp-moldova.no     kontonr: 3626 07 23950

I stikkordsform: Oppsummering av aktivitetane under oktober-besøket 2010

Basar på Spelhaugen dagsenter finansierer gymsal på barnehjem nr 74

Synssenteret er ein ubetinga suksess, men behovet er umetteleg...

Tidlig i november gikk den 9. basaren til inntekt for barnehjem nr 74 i Chisinau av sta-
belen med et bugnende premiebord! Mye er endret på barnehjem nr 74 i Chisinau etter 
at Spelhaugen kom inn i bildet. I starten var mat og medisiner i sentrum, og deretter 
leker og utstyr. Gleden over to nye vaskemaskiner var enorm. Oppgraderingen av huset 
med nye bad, nye gulv, varmt vann og dusj ++ gav barnehjemmet en helt ny giv. Stella, 
styrer i barnehagen, sier det slik: - Noen tror på julenissen, for oss er dere julenissen.
Det som begynte som et prosjekt, er nå trolig kommet til endes. De avsluttes med bra-
vur: Kr 32.259,50 ble det denne gangen, og sammen med kr 30.000 som står på Hjelp 
Moldovas konto fra før, er nr 74 langt på vei til å kunne realisere sin drøm om et påbygg 
med en liten gymsal. En stor takk til Spelhaugen dagsenter!         Skjoldvor Haukaas

Barnehage nr 74 i Chisinau er nesten ferdig rehabilitert innvendig; hovedsaklig med midler fra 
Spelhaugen Dagsenter. Sanitærrommene er virkelig delikate etter oppussingen.

Meir enn 1200 personar med synshemmingar har fått hjelp av Tatiana Gidhirimshi og 
medarbeidarane hennar på det nasjonale kompetansesenteret for synshemma i Chisinau. 
Etter halvanna år kan vi slå fast at det unike tiltaket er ein ubetinga suksess. Dette faktum 
vert understreka av representantar frå helseministeriet, universitet, sjukehus og helse-
personale over heile landet. Pasientpågangen er konstant stor frå alle kantar; for stor til 
at alle kan få den hjelpa dei skulle hatt. Difor har Tatiana teke til med oppsøkjande verk-
semd utanfor Chisinau. Det gjev håp for synshemma i distrikta. Problemet er berre at 
arbeidsmengda for Tatiana og hennar medarbeidarar vert umenneskeleg stort. På litt sikt 
kan senteret i hovudstaden få større og meir tenlege lokale. Kanskje kan staben utvidast 
med fleire spesialistar slik at arbeidspresset vert meir overkommeleg. 

All konsultasjon og alle hjelpemidlar som vert delte ut, er gratis. Hjelp Moldova betaler 
løn for dei tilsette. Mesteparten av løna kjem inn gjennom midlar vi får frå støttespelarar 
som har gjort avtale om fast trekk kvar månad. 
Dersom du kan tenkja deg å støtta tiltaket med ein fast sum, stor eller liten, kan du 
kontakta kasserar Astrid Daae Kristiansen på telefon 991 63 456.             Kåre Ness

Medlemsavis for den uavhengige hjelpeorganisasjonen Hjelp Moldova. Redaktør: Kåre Ness. I redaksjonen: Åse Hundvin.
Ansvarleg: Hans Bjørn Bakketeig, Brothaugen 27 A, 5200 Os, Telefon 992 02 344. E-postadresse: bbakkete@online.no

Synssenteret: Høg aktivitet, går fint, fare for at Tatiana arbeider for mykje. Crepor, komplekset der synssenteret held til: Arbeid i gang med 
montering av nye laboratoriemøblar dei overtok av Hjelp Moldova frå Haukeland sjukehus. Fam Raiu som fekk nytt hus. Går ikkje bra.
Barnehage for synshemma. (Chisinau): Her er mange born som har behov for hjelp. Julegåveprosjektet aktuelt her. Tatiana er her regelmessig.
”Statoilsjukehuset”: Har gjort mykje. Ser veldig flott ut. Gjenstår 5 – 6 bad. Heile sjukehuset har løfta seg. Barnehage Nr 74: Ønskjer byggja ny 
gymsal. Sparer pengar til det. Kostnad ca 10.000 euro. Blindeforbundet: Heine var med her og monterte/demonstrerte utstyr. Hilsfwerk Austria in 
Republica Moldova: Hans Bjørn var invitert hit for å prata om diverse tilrettelegging for synshemma, samt at han har fått invitasjon frå organisasjonen 
om å vera observatør under valet i slutten av november. Landsbyen Dondocheni: Ca 10 mil nord for Chisinau. Besøk på ein poliklinikk der. Mangla 
mykje utstyr.   Klinikken har tidlegare fått ein del utstyr frå oss. Besøk i byen Belti: Går fint på sjukehuset. – Dei opererer så det grin, sier Hans Bjørn. 
Hans Bjørn og Heine besøkte blindeskulen, monterte utstyr, utreda og leverte ut utstyr. Besøk på Municipal-sjukehuset: Samtalar med professor 
Cusnir og dr Valentina. Moldovsk Transdnjestr: Besøk på ein aldersheim som fekk 20 senger (elektrisk heving) med madrasser. Sjukehus i Creuleni 
som fekk overlevert faco-maskin for operasjon av grå stær. Hadde også med faco til sjukehus i Ungeni. Besøk i ein heim i Trebuceni der 12 år gamle 
Ana styrte og held orden. Mor død, far alkoholisert og brutal, bror på 9. Besøket kom i stand etter anbefaling frå den tyske hjelpeorganisasjonen ORA.

Fortsettelse fra side 1:
At Moldova trenger hjelp i bøtter og spann  i 
lang tid fremover er hevet over enhver tvil. Jeg 
vet at jeg deler tankene til de som var med når 
vi foreslår at alle gir en liten skjerv fra egne 
lommer. Sjefen vår, Stein Inge, har lovet å 
opprettholde sitt og bedriftens engasjement. Vi 
er overbevist om at bidrag til Hjelp Moldova 
når mennesker med enorme behov for å bli sett 
i en vanskelig hverdag.        
                                                    
       Tore Johansen, 

på vegne av turfølget i Byrknes Auto: 
Stein Inge, Bengt, Robert, Erlend og Jon Egil

Ti år gamle Gregorij i pasientstolen på senteret. Leiar i Hjelp Mol-
dova, Hans Bjørn Bakketeig og leiar for senteret, dr Tatiana Gidhi-
rimshi, er spent på kva guten ser av tavla på veggen.

Reisebrevforfatter Tore Johansen (til venstre) sammen med kollegaene Robert, Jon Egil, overlege Gregori ved 
barneavdelingen på ”Statoil-sykehuset”, daglig leder i Byrknes Auto, Stein Inge Larsen, Bengt og  Erlend. 
Fremst står Galina Gradinari som har vært Hjelp Moldova sin viktigste representant i Moldova siden oppstart.


