
  
 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2017 

 
Informationen i årsberättelsen speglar en del av HOPE587s verksamhet. Ett år 

som visar att vi tillsammans kan göra så mycket. Styrelsen för HOPE587 har 

under 2017 bestått av Anneli Johnsson, Maria Thelin, Louice Håkansson, Timmie 

Johnsson och  suppleanter är Cecilia Thuvesson och Robin Thuvesson. Maria har 

även varit anställd under året med 20%. Verksamhetens åtaganden har varit 

riktad till Ukraina och Zambia. Under året har det skett regelbundna utskick till 

medlemmar i form av nyhetsbrev samt kontinuerliga uppdateringar på social 

media så som Facebook och Instagram. 
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UKRAINA 
 

SAMARBETSPARTNER: VÅR SAMARBETSPARTNER I KIEV, UKRAINA ÄR CEREBRAL 
PARES. DE HJÄLPER UTSATTA BARN OCH UNGA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 

OCH HAR IDAG 500 MEDLEMMAR. HOPE587 HAR SAMARBETAT MED DEM I 17 ÅR.  
 

MÖTESPLATS 

Varje lördag anordnar Cerebral Pares en mötesplats dit organisationens medlemmar får 

komma. De firar gudstjänst tillsammans, har bibelundervisning och umgås.  På varje möte 

kommer det cirka 75 personer. De bjuds på mat och det finns möjlighet till engelska- 

undervisning. Tack vare en gåva under året märkt till Cerebral Pares så har vi haft 

möjligheten att köpa in nya bord, bänkar och husgeråd som kommer användas till 

samlingarna framöver.  

Luidmyla Matislyska som är grundaren till organisationen Cerebral Pares berättar om vikten 

av att samlas och mötas i den svåra situation som många av de mammor och barn befinner 

sig i. När ett barn med en funktionsnedsättning föds så är det inte ovanligt att mamman blir 

ensamstående. Förtrycket i landet mot personer med funktionsnedsättning är utbrett och de 

ökande priser med en svag valuta underlättar inte situationen.  

Många mammor i organisationen lider av oro och ångest och genom mötesplatsen kan de 

lyfta problematik och dela med sig av erfarenheter och stötta varandra. Tack vare de gåvor 

som kommer in till HOPE587 har Cerebral Pares möjlighet att fortsätta arbetet för de 

utsatta familjerna.  
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MAT OCH MEDICINER 

HOPE587 stöttar Cerebral Pares ekonomiskt för inköp av mat och mediciner som delas ut till 

behövande familjer. Genom HOPE587s ekonomiska bidrag kan även Luidmyla Matislyska ta 

in medhjälpare från organisationen som hjälper till med utdelning av mat och stöd i form av 

personlig assistent för de familjer som behöver det. Varje månad kan de köpa överbliven 

mat till ett billigt pris från en butik. All mat gås igenom, dåliga delar slängs och resterande 

blir till matpaket som delas ut till organisationens medlemmar.  

 
HUMANITÄR HJÄLP 

I oktober i år gick ett lass med humanitär hjälp till Ukraina. En lastbil fylld med kläder, skor, 

husgeråd och skolbänkar. Det har delats ut till Cerebral Pares, ett soppkök och ett barnhem 

i Poltava. Insamlingen fortsätter och vi hoppas på en ny sändning under 2018. Vi tackar alla 

er som har bidragit med saker för att göra detta möjligt.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
HLR-UTBILDNING 

År 2016 startade vi upp ett samarbete med en mobil klinik i Ukraina, vilket fortsatte även 

under 2017. Anneli Johnsson, ordförande i HOPE587 är även sjuksköterska och utbildad 

instruktör i hjärt- och lungräddning (HLR). Hon kunde efter en avklarad kurs i Kiev certifiera 

elva personer i hjärt- och lungräddning. 
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LÄGER I HALLARYD 2017 

 

I somras anordnade HOPE587 ett läger. Det tog plats i Hallaryd, en naturskön by som ligger 

i södra Småland, cirka två mil från Älmhult. Lägerdeltagarna var från organisationen 

Cerebral Pares och måndagen den 26 juni anlände det ett trettiotal ukrainare till byn. De 

stannade till torsdagen den 6 juli och hade Betelkyrkan och församlingshemmet i Hallaryd 

som utgångspunkt, samtidigt som de fick sovplats hos värdfamiljer, som så vänligt öppnade 

upp sina hem. Då många av våra ukrainska gäster i vanliga fall lever ganska isolerade liv så 

var det väldigt uppskattat att det sprudlat av liv omkring dem när de var här i Sverige. 

Några punkter från lägrets program var ett besök på Älgsafarit i Markaryd, Äventyrsbadet i 

Ljungby och Gullbrannagården i Halmstad. Vi hade även morgon- och kvällsamlingar med 

livsberättelser och predikan. Vi är så glada för alla volontärer och gäster från Sverige som 

kom och deltog och vi vill också rikta ett varmt tack till alla bidragsgivare som gjort lägret 

möjligt. 
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LÄGERDELTAGAREN YURIY POLOZ BERÄTTAR OM LÄGRET 

Den kristna missionsorganisationen HOPE587 har gjort mycket bra saker för många 

människor och en sak organisationen gjort är ett sommarläger i Sverige för ukrainska 

ungdomar med funktionsnedsättning, som är involverade i organisationen Cerebral 

Pares. Det var inte så enkelt att ta hand om alla aspekter kring resan. Finansiella frågor, 

pappersrutiner - alla dessa faktorer skulle kunna stoppa resan. 

Tack vare Gud och tack vare de ukrainska och svenska människorna, som fokuserade på 

syftet, så gjordes allt på rätt sätt och 27 personer påbörjade sitt äventyr. 

Det är uppenbart att en sådan resa kanske var den ljusaste händelsen för dessa 

människor i sitt liv då atmosfären var fantastisk. Alla var vänliga och snälla mot 

varandra, precis som en stor familj. Det var ingen stor överraskning, för vi har känt 

varandra sedan vår barndom och också vår kära extra-mamma Lyuda var med oss. Det 

var därför den långa bussresa inte var så svår. Efter att kört med bussen tog vi en färja 

från Polen till Sverige. Det var helt fantastiskt att få resa med en så stor färja och vara 

mitt ute på havet. 

När vi äntligen nått vår destination tror jag att alla frågade sig: "Vad är Sverige?" Det vi 

såg var fantastiskt vacker natur,  ett rikt land med en gedigen historia. Det stämmer, 

men först och främst är det ett land fullt av människor med strålande hjärtan. Det var  

människor som tillagade olika goda saker till oss och lät oss sova i deras sängar. Några 

av dem lämnade till och med sina hus för att vi skulle kunna bo där. Vi har träffat många 

härliga människor i Sverige.  

En dag jag minns lite extra var besöket på Älgsafarit. Det var så spännande att titta på 

älgarna och bisonsoxarna, att vara så nära och till och med mata dem. Det var en dag 

med många positiva känslor och roliga bilder. En annan härlig dag vi hade var på 

Äventyrsbadet, där vi kunde dyka och bada. Vattenrutschbanor, pooler, jacuzzi, bastu, ja 

alla kunde hitta något som de gillade. Under vår vistelse fick vi också många gåvor och 

trevliga överraskningar. 

Men det viktigaste vi fick var lätt alla människor som tog sig tid att träffa oss och bygga 

relationer med oss. Vi vet säkert att vi har så många vänner där. 

Tack Sverige och tack svenska folket. Ni är i våra hjärtan för evigt.   

 

Yuriy Poloz 
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FÖRDELNING HOPE587s bidrag  
 45 000 USD (377 358 SEK)  

Sven Höök HOPE587s allmänna kassa Lagadalskyrkan Strömsnäs

Betelkyrkan Hallaryd Privata gåvogivare Lions Club Älmhult

ZAMBIA 
 

SAMARBETSPARTNER: I ZAMBIA SAMARBETAR VI MED BEIT CURE HOSPITAL. 
DET ÄR ETT BARNSJUKHUS  I HUVUDSTADEN LUSAKA. DE UTFÖR 

LIVSOMVANDLANDE OPERATIONER FÖR UTSATTA BARN MED OLIKA TYPER AV 
FUNKTIONSHINDER.  
 
UTBILDNINGCENTRET 

Efter fyra års arbete från vision till byggnation, står nu utbildningscentret klart. Invigningen 

äger rum i början av år 2018.  Vi är tre organisationer som bidragit till centret och den 

beräknade totala kostnader var 225 000 USD. 

HOPE587:  Bidrag 45 000 USD. 

Beit Trust:  Bidrag 100 000 USD. Beit Trust är en stiftelse från England med många års 

erfarenhet av välgörenhet riktad mot utbildning och det allmänna samhället i flera länder i 

Afrika. År 2006 bidrog de också med pengar till uppbyggnaden av barnsjukhuset.  

CBM:   Bidrag 80 000 USD. CBM är en kristen internationell organisation som 

arbetar för att förbättra livskvalitén för människor med funktionshinder i de fattigaste 

delarna runt om i världen. I 39 år har de stöttat olika projekt riktat mot vård, rehabilitering 

och utbildning i Zambia.  

        

Sven Hööks stiftelse:   100 000 SEK 

HOPE587s allmänna kassa:  159 658 SEK 

Lagadalskyrkan Strömsnäs:  30 000 SEK 

 

Betelkyrkan Hallaryd:  15 000 SEK 

Privat gåvogivare:  62 700 SEK 

Lions Club Älmhult:  10 000 SEK

 

TOTALT: 377.358 SEK 
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VERKSAMHETSCHEFEN PÅ BEIT CURE BERÄTTAR OM DET NYA 

CENTRET 

 

Det nya utbildningscentret gör det möjligt för Beit CURE Hospitals personal att tillhandahålla 

en ändamålsenlig och effektiv plats att träna nya, effektiva och säkrare behandlingar. Detta 

gör det möjligt för dem att på ett mer effektivt sätt utföra det viktiga arbetet på sjukhuset. 

Det kommer också att ge vår partnerorganisation, Arborcare Health, en utmärkt plats att 

utbilda undersköterskor, samt ge HLR-utbildning. Dessa utbildningar tillhandahåller de för 

människor från hela landet. 

 

För första gången någonsin har vårdpersonalen genom utbildningscentrumet ett 

konferensrum. Detta möjliggör för veckovisa konferenser och utbildningsprogram. 

 

Träningscentret kommer också att skapa utrymme för varje avdelningschef från sjukhuset 

att, utan avbrott, kunna leda nödvändig träning och kurser som patientvård och 

säkerhetskurser. Detta kommer att underlätta ledarskapet och hjälpa cheferna att sträva 

framåt.  

 

Vi ser ett stort behov av detta och är mycket tacksamma för den nya anläggningen som 

kommer att användas på så många meningsfulla sätt för att främja Beit CURE Hospitals 

uppdrag i många år framåt. 

 

Tack till alla givare som hjälpt till att göra denna dröm till en verklighet för bättre vård av 

våra patienter och familjer och för våra anställdas välbefinnande! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Steve Hitt 
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EMPOWERING WOMEN 

Genom projektet Empowering Women ges mammor som följer med sina barn till 

sjukhuset möjlighet att på olika sätt ta sig ur fattigdomen. Ansvariga för projektet är 

pastorsparet Harold och Namangolwa (Na) Haamumba som tillsammans arbetat på 

sjukhuset sedan starten år 2006. Sjukhuset utövar cirka 1600 operationer varje år vilket 

innebär att pastorsparet kommer i kontakt med hundratals kvinnor som tar med sina 

barn till sjukhuset för att få hjälp. De flesta av mammorna kommer från fattiga och svåra 

förhållanden. Under årens lopp har Harold och Na sett att mat ofta är en utmaning för 

mödrarna, vilket påverkar barnens tillfrisknande och 

tillväxt. De har inte heller råd att köpa skoluniformer 

och skor till sina barn.  

Detta är grunden till Empowering Women där vi arbetar 

för att styrka dessa mammorna och hjälpa dem att 

skapa en väg till självförsörjning. Nedan kan ni läsa om 

de två aktuella grenar som vi valt att satsa på.  

 

KNITTING PROJECT 

År 2016 startade vi upp ett pilotprojekt med Pastor Na som ansvarig, där HOPE587 

bidrog med 12 000 kr för att kunna köpa in sticke- och symaskiner till behövande 

mammor via sjukhuset. HOPE587 fick på sin senaste resa i april 2017 möta en av 

mammorna som fick hjälp. Hennes son Reuben har en CP-skada och på fotot nedan sitter 

han i Pastor Nas knä och bredvid henne sitter Reubens mamman som fick 

stickemaskinen. Hon berättade för oss att hon stickat tröjan Reuben hade på sig när vi 

kom och hälsade på.  
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Vid vårt planeringsmöte inför år 2018 berättade dock Na att priset för stickemaskinerna 

har ökat kraftigt och det diskuteras i skrivandets stund andra möjligheter till 

självförsörjning, utöver vårt nystartade kycklingprojekt som ni kan läsa om nedan. 

CHICKEN PROJECT 

Under slutet av 2017 köpte HOPE587 en äggkläckningsmaskin för 13.000 kronor för ett 

projekt vi har utvecklat i samarbete med Harold Haamumba.  Utöver hans arbete som 

sjukhuspastor äger han och hans fru en egen liten farm och det är där 

äggkläckningsmaskinen står.  

 

I gengäld mot att Harold får använda maskinen så föder han upp och donerar kycklingar 

från sin farm. Under 2018 kommer han totalt att skänka 2400 kycklingar. Varje månad 

får tio mammor 20 kycklingar vardera. Han kommer även utbilda dem i hur de tar hand 

om kycklingarna.  

 

 

“I AM WILLING TO GO AN EXTRA MILE FOR THE MOTHERS SO THAT THEY CAN HAVE A 
BETTER LIFE, BECAUSE THIS IS THE REASON WHY WE LIVE, TO SERVE OTHERS.” 

Citat: Pastor Namangolwa Haamumba 
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SVERIGE  

KONFERENS OCH GENERELL INFORMATION: HOPE587 ÄR EN 

HJÄLPORGANISATION PÅ KRISTEN GRUND. VI KÄMPAR FÖR MÄNNISKOR - DE 
TRASIGA, DE FATTIGA, DE ENSAMMA OCH BARNEN ÄR VIKTIGA FÖR OSS. VI 
ARBETAR I TVÅ GEORGRAFISKA OMRÅDEN: UKRAINA OCH ZAMBIA. VI JOBBAR 

TILLSAMMANS MED MÄNNISKOR SOM BRYR SIG OM BARNS RÄTTIGHETER OCH 
HAR ETT HJÄRTA FÖR DE SOM ÄR DRABBADE AV FATTIGSOM OCH ORÄTTVISOR.  

 
KONFERENS I HALLABORG 

Den 16 september hade HOPE587 möjlighet att få presentera Lena 

Helgesson som var på besök i Hallaborg. Lena har skrivit boken CP-

barnet och Lena själv berättar: ”CP-barnet är en berättelse om 

kamp, sorg och glädje. Min sons cp-skada blev min värsta fiende. 

Att jag inte kunde acceptera den blev som att gå ut i krig mot en 

allt för stark motståndare. Striden både styrkte och knäckte mig. 

Jag ville ge min son allt, all kärlek ville jag ge honom. Vid ett 

psykologbesök kom jag plötsligt till insikt om vad min son kunde, 

vad han hade lärt sig, vilken utveckling som hade skett. Mina ögon 

öppnades. Jag fylldes av en stor tacksamhet som läkte mitt hjärta. Jag fick sluta fred med 

mig själv.”  

Föreläsningen beskrev hur det är att vara förälder till ett barn med CP-skada. Lena berättade 

om hur det krävs mental styrka, uthållighet och en förmåga att se det som fungerar snarare 

än det som inte gör det. Bandet Poet Station underhöll med musik på konferensen.  

GENERELL INFORMATION 

BUTIKER OCH PLATSER MED INSAMLINGSBÖSSOR 2017 

Willys, Älmhult  ICA nära, Strömsnäsbruk   Mataffären, Arkelstorp 

Jeansbolaget, Älmhult  Shell, Strömsnäsbruk  

 

MEDLEMMAR 

År 2017: 84 medlemmar Medlemsavgift: 100 kr/år 

 

BESÖK KYRKOR OCH ORGANISATIONER 2017 

Centrum Kyrkan, Skånes Fagerhult Missionskyrkan, Älmhult 

Saron Trånget, Hishult   Lagadalskyrkan, Strömsnäsbruk 



10 

AVSLUTANDE ORD FRÅN ORDFÖRANDE  
 

De tysta hjältarna som aldrig kommer att få ta del av världens applåder eller rikedomar 

det är alla de mammor som dag och natt, år ut och år in tar hand om sina barn som 

föddes med en funktionsnedsättning. De som inte är värda något i världens ögon i ett 

land där man inte vill hjälpa dessa barn och ungdomar. Hur orkar de har jag frågat mig 

själv tusentals gånger. Varför finns detta lidande på vår jord? Frågan har inget enkelt 

svar men en sak vet jag och det är att människan föddes med en fri vilja att göra gott 

eller ont och så länge det finns barn i vår värld som lider så måste du och jag ta vårt 

ansvar att dela med oss till våra medmänniskor.  

Vi kan på olika sätt påminna oss själva om att inte ge upp. Vid sidan om min dator har 

jag ett kort på Matilda, en liten baby född i extrem fattigdom i Zambia. Hon föddes med 

vattenskalle. På barnsjukhuset får hon hjälp med en operation som ska minska trycket 

av vätska i hennes huvud. Innan läkaren ska börja operera lägger han varsamt sina 

händer på lilla Matildas huvud och ber att Jesus ska hjälpa honom att utföra jobbet, en 

otroligt skicklig neurolog med stor ödmjukhet inför Gud.  

HOPE587 är en av många organisationer som visar på Guds kärlek i handling. 

Ett stort tack till er alla som är med oss i HOPE587 - Today for Tomorrow!  

Vänliga hälsningar,   

Anneli Johnsson 

 

 

 

 

 

 

  

 

FÖR EKONOMISK REDOVISNING HÄNVISAS TILL ÅRSREDOVISNINGEN 

 

Adress: Kråkeryd 7819, 343 96 Hallaryd 

Telefon: 070 541 21 07 

Epost: info@hope587.se 

Webbsida svenska: www.hope587.se 

Webbsida engelska: www.hope587.org 


