Till medlemmarna i New Life 4 You.
Gott Nytt År med en förhoppning om att 2021 skall bli ett bättre år än 2020 som präglats av
pandemin och inneburit stora påfrestningar för många. Sanna som är en av våra tolkar och
bor i Mullsjö fick meddelande att hennes mamma halkat omkull i Minsk och fick vänta på
ambulans i 2,5 timmar. Pappan opererades i hjärtat för ett par månader sedan och vårdas av
henne hemma. Sanna har varit vår tolk flera gånger och hjälpt oss med olika kontakter i
Belarus. Nu ber hon om hjälp i förbön. Hon fick åka iväg hals över huvud för att kunna ordna
med planering av hjärtoperationen för sin pappa. Under julen halkade alltså hennes mamma
och slog sönder höften. En ny snabb resa till Minsk igen och Sanna berättar från Minsk.
Det är fullständigt kaos på lasarettet. Jag har aldrig sett sådan misär på sjukhus tidigare. Här
ligger män och kvinnor i korridorerna. Trasiga sängar och Inga sängkläder. De har inte ens
kläder på sig. Personalen har festat under helgerna och kommer berusade till jobbet. De
anhöriga får sköta patienterna. Sanna massera och vänder på patienterna. Hon hade
lavemang med sig från Sverige som hon kan ge dem. De anhöriga får hjälpas åt med
skötseln så gott det går. Sanna är sjuksköterska i Sverige. Personalen tar tex 5 rubler för att
tömma pottorna. De anhöriga får köpa allt, annars får de sjuka varken mat, blöjor eller
läkemedel. Den som har lite pengar delar med sig så att fler kan få hjälp.
Nu riskerar Sanna att bli av med jobbet hemma, eftersom hon behövde resa iväg så snabbt
för andra gången. En operation för mamman är planerad inom kort. Den kostar 40000
kronor. Jonny, hennes man, försöker nu att få ihop pengar. Hälften har han skickat ner, så att
höftproteserna kunnat inköpas. De är så tacksamma för vårt stöd och våra förböner. Pappan
bor hemma men är ju nyopererad och behöver hjälp han också. Tack för att ni finns med i
bönekedjan. Flera av er har också satt in pengar på vårt New Life 4 You konto. Vill ni vara
med i insamlingen så skriv ”Sannas föräldrar”.
De som varit med på de senaste årens resor är med på WathsApp under namnet
Vitrysslands vänner och har fått denna information redan.
Intresset för vårt arbete är stort och många vill vara med. Vi vill öppna en WhatsApp fil
för er som vill ha mer och tätare information. Då skulle vi också kunna berätta om de
behov som finns på ett snabbare sätt genom dessa appar. Hoppas att du vill vara med
och att du snarast anmäler dig.
Skicka in ditt namn och telefonnummer till Roland Edvardsson
mail nl4y@telia.com eller Björnåke Hulth bjornake@utbildaren.com.
Rätt som det är uppstår ett behov och då vill vi gärna hjälpa till. I januari planerar vi för en
hjälpsändning. Ju fler som vill vara med i bön, arbete och understöd desto mer kan vi göra.
Var också med i vår bönekedja runt den situation som råder i Belarus.
Donsö/ Hestra nyårshelgen 2021
Hälsningar från Styrelsen genom Björnåke Hulth ordförande
Bg 314-0142. Swish New Life 4 You 123 619 2124.
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