
I december 2014 gjorde Lions Club I Nossebro en hjälpinsats till behövande i staden Lutugino i östra 

Ukraina. Natalia Dementieva-Brolin,  född och uppväxt i området genomförde hjälpinsatsen. Efter en 

strapatsrik resa och med motsvarande 20.000 SEK på fickan reste Natalia  in i det av separatister 

kontrollerade området . Alla inköp gjordes på plats. Bilder från hjälpinsatsen finns på vår hemsida,  

lionsclub.nossebro.nu  (aktiviteter).  Nedan följer en redovisning av vad pengarna gick till:  

Nossebro Lions club hjälp till Lutugino I Ukraina december 2014 

Till sjukhus: Mat för 13.200 UAH  Medicin för 15.934 UAH  Köpt i Luhansk tillsammans med chefen  

Tatjana Moskalova, som är ansvarig för samtliga sjukhus i Lutugino region  

Till daghem: Olika pennor, kritor, färgpennor, vattenfärger, klister, ritpapper, målarböcker mm.  

Kostnad 1.904 UAH 

Till skolan: pennor, skriv- och räkneböcker, plastfickor, färgpennor samt div. andra skolmaterial mm.  

Kostnad 4.547 UAH 

Till kommunala kontoret: Medicin för 1.645 UAH  Personalen har inte fått lön på mer än ett halvt år   

Matkorg till olika personer enligt följande: Dessa fick matkorgar som plockades iordning i affären  

som de fick komma att hämta. Kostnad för detta 2.616 UAH 

Gammal kvinna bor själv, man död, mat och medicin väntar på ny operation 

Tre olika unga män som har fru och små barn, ingen har arbete, en matkorg till varje 

En ensamstående kvinna med dotter 14 år inget arbete, en matkorg 

En ensamstående kvinna med två barn inget arbete, en matkorg, medicin till kvinnan 

En ensanstående kvinna med två söner, den yngsta är invalid. En matkorg  

En ensamstående kvinna, inget arbete. En matkorg  

En ensamstående kvinna, sjuksköterska inget arbete. En matkorg                             

En fru och man inget arbete. En matkorg 

En ensamstående kvinna inget arbete. En matkorg 

En ensamstående kvinna inget arbete, fönster i lägenheten sönder, lagat dem med skärvor. En korg 

Ytterligare en familj: En ensamstående kvinna med 3 barn, inget arbete 600 UAH (finns på foto) 

Dessutom fick kvinnan en päls och en del kläder av mig som var liggande i min lägenhet Lutugino 

Sammanlagd kostnad: 40.446 UAH motsvarar betydligt mer än de 20.000:- kronor som Lions club har 

skänkt. Överskjutande pengar har jag själv betalalt och naturligtvis även för mina resekostnader och 

övriga utlägg. Detta vill jag göra för att lite kunna hjälpa några av alla dessa människor från min 

gamla hemstad. Människor som måste uthärda ett hemskt krig alldeles intill dem med alla 

umbärande och faror som det innebär. Att de ibland måste sitta i skyddsrum och känna skräcken när 



de blir utsatta för bomber och skottlossning, det har vi svårt att föreställa oss. Sedan finns det knappt 

ingen som har några pengar eftersom löner och pensioner inte har betalats ut på mer än ett halvår.  

Jag vill från alla gråtande och nödlidande människor jag mött i Lutugino, vilka i tacksamhet skickar ett 

stort och innerligt tack till Lions club Nossebro för deras stora hjälp. 

Natalia Dementieva-Brolin 


