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Dobrý den, můj drahý sbore v Arše!
Naší nejmenší svěřenkyni Mášence jsou právě 3 roky. Přinesli jsme jí dárky a
potraviny, aby se tato rodina mohla trochu poradovat.
Bohužel její otec je ve vězení a má tam
zůstat další tři roky. Nyní žijí Máša a
její bratr v nehygienických a velmi
chudých podmínkách. Její matka nepije,
ale sama neumí pečovat o své děti a
nikde nepracuje. Babička a prababička
často pijí vodku a křičí na sebe. Je velmi
smutné vidět životy těchto malých dětí.
Mášenka velmi málo mluví a špatně
vyslovuje. V noci nespí dobře a často se
probouzí.
Prosím, modlete se za tuto rodinu, aby
Nasťa našla práci. A pak aby se babička
mohla starat o děti, až její matka bude
pracovat.
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Práce s rodinami v nouzi

I nadále dodáváme potravinové
tašky našim malým přátelům. Na
každém setkání mluvím s rodiči zjistím, jak tráví svůj volný čas,
co dělají. Karanténa bohužel
situaci některých rodin zhoršila.
Rostík (foto vlevo) nám vyprávěl
hrozný příběh, který se stal v
jejich rodině. Matka začala
znovu pít, často ji začali
navštěvovat „přátelé“.
Jednou
uspořádali
pijanský
večírek, který vyústil v ostrou
rvačku. Vtom jeden z účastníků
večírku začal Nataše vyhrožovat.
Ta hned raději doběhla do domu
své starší sestry.

Zavolala jsem tedy na naši sociálku a mluvila o situaci v této rodině. Po dohodě s tímto úřadem pro
záležitosti dětí jsme vzali Natašu k nám domů. Nyní žije s námi. Nataša je velmi ráda, že s námi žije
v bezpečí a čistotě. Už se pěkně zabydlela ve svém pokoji. A ráda mi pomáhá ve všech věcech.
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A ještě jeden negativní příběh. Už jsem psala, že Míše a jeho matce vyhořel jejich dům a žijí teď se
svými sousedy, v rodině Dáši a Váni. Míšova matka pije velmi hodně a nedávno měla záchvat.
Místní úřad pro záležitosti dětí poslal Míšu do nemocnice, kde se nyní nachází. Nabídli jsme jim, že
si ho vezmeme. Otázka zatím zůstává otevřená.

Úřad pro záležitosti dětí
pro něj nyní hledá
pěstounskou rodinu.

Prosím vás o modlitbu za
Míšu a jeho matku.
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Prázdniny!
Pro nás tak složité období distančního vyučování skončilo! Naše děti zaslouženě dostaly na
vysvědčení krásné známky. A v tu ránu jsme s radostí na učení zapomněli. Až do konce léta!

Druhá karanténní fáze začala 5. června. Autobusy a vlaky začaly
opět jezdit, v Kyjevě otevřeli metro. Stále však existují omezení.
Snažíme se trávit hodně času venku. Chlapci mají rádi rybaření.
A daří se jim. Naučila jsem Dimu čistit ryby a smažit je. Lija si
oblíbila jízdu na kole a často podniká malé výlety. Letos na jaře
jsme na zahradě zasadili hodně zeleniny a těšíme se na sklizeň.
Určitě vám pak pošlu fotografii našich úspěchů!!
Děkuji vám, vážení přátelé, že jste s námi v těchto těžkých
dobách! Děkujeme za vaše přátelství a podporu! Nechť Pán Bůh
hojně žehná Vám i Vašim rodinám!
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