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Året 2011 har varit ett händelserikt år med många aktiviteter.

Under året har 16 möten/samlingar hållits för att informera och entusiasmera  människor i det 
arbete vi bedriver.

Huvudaktiviteten har legat i våra tre löpande projekt, Fadderverksamheten i Rumänien, 
Lettland, Ryssland och Etiopien, Barnens Hus och matutskänkningen för gatubarn och 
hemlösa i  Lettland. 

Verksamheten i Tabita, Barnen Hus i Rumänien, har fortsatt och ett 25 tal barn fått möjlighet 
till en god utveckling. Även några hemlösa har fått möjlighet att äta ett mål mat om dagen 
genom Tabitas omsorg.   

Matutskänkningen i kyrkan i Daugavpils Lettland under ledning av Slava och Nikolaj 
Shevchuk, har fortsatt som tidigare, där ett 100-tal barn och hemlösa genom detta arbete får 
äta ett rejält mål mat om dagen. Dessutom får ett 40-tal pensionärer ett mål mat i veckan.

Även under 2011 genomfördes en  turist och hjälpresa till Lettland med Birgitta Norberg som 
ansvarig. 

Vi har varje månad skickat underhåll till Gulbene för att hjälpa församlingen att förse 
områdets gatubarn med mat och omsorg. 

En musikgala till förmån för hemlösa i Lettland och Sverige har hållits varvid f.d. hemlösa 
från Blå Korset i Riga medverkade. 

En vårfest vid NorstaDepån hölls i maj månad under festliga omständigheter där bland annat 
Bryngel Hansson bjöd på dragspelsmusik och kôlbulleförsäljningen gav en bra slant till 
kassan.

Vår biståndsbutik OMTANKEN har under året haft flera musikcafékvällar med tillresta artister.

Klädinsamlingen har pågått hela året vid NorstaDepån och vi har under året levererat drygt 
111 ton kläder och material, det mesta till Lettland och Ryssland till ett värde av drygt 4 
miljoner kronor. 

Statistik:
Den registrerade arbetstiden av frivilligarbetare vid NorstaDepån uppgår till mer än 930 timmar.  

Fadderverksamheten har ökat under 2011 och uppgår nu till mer än 860 registrerade personer som får 
eller har fått hjälp. 

Våra stödmedlemmar har ständigt ökat och vi noterar idag att ca: 350 personer betalar stödavgift. 

Antal unika givare är 967  

Totala antal gåvor under året är ca: 5520 med i genomsnitt 5,7 gåvor per givare, med i genomsnitt 632 
kr per gåva och ca 28 gåvor per dag. 

Bokföringsarbetet har ökat betydligt och uppgick till ca. 6900 transaktioner motsvarande  ca 35 
transaktioner per arbetsdag.  

Antal minnesgåvor är 109 st,  till en summa av ca. 33.000

Antalet gratulationsgåvor är 71 st till en summa av ca. 19.000

Styrelsen genom Allan Widarsson 


