Kjære norske venner!
Kjære Steinar!
Fra alle våre små og store pasienter og alle ansatter vil takke dere for en langt venneskap,
samarbeid og uvurderlig hjelp som dere gir oss alltid!!!
På grunn av støtte fra dere våre små pasinter fra hele Leningradskaja fylke har veldig god bolig
forhold og forhold for behandlig og opplæring. Dette er mest barna fra de fattigeste familien eller
foreldreløse barn fra alle distrikter i fylket vårt.
Her har barna alt som de trenger: vakre fina store rom, god møbler, leke og klær. Dette huset er
full av kjærlighet og omsorg som kommer fra dere og alle våre ansatter også bringer dette
kjerlighet til alle bana som kommer.
Flere av barna ser slik fin forhold for første gang i sitt liv, derfor vi takker Stiftelsen ”Hjelp til
Russland” spesiell for alle renoveringer her! For at dere brur deg om våre barn!
Vil også vise et spesiell takknemlighet til Eivind og Geir for at de har renovert dører hos oss, og
all annet hjelp (gulv osv) i desember 2013! Alt var gjort veldig fort og meget professionelt!
Vi også drømmer at det kommer flere entusiaster fra Norge (frivillige) for å være sammen med
våre barn. For å gi dem venneskap og kjærelighet som de mangler. Barna var så glade i norske
venner, savner de og spører etter flere besøker. Vi har en gjesteravdeling som nordmen kan bo
gratis (vi vet at dere har flere store prosjekter nå, men håper og ber om renovering på denne
avdeling, vi ønsker at det kan kommer flere frivillige norske gjester, også den kan brukes som
”gratis hotell” for små undoms grupper når de kommer til Vyborg).
Ønsker dere Guds velsignelse i det Nye Året og i hele livene deres!

Med stor hilsen og alle beste ønsker,
hoved lege – Tatjana Nikitina og alle ansatter

