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Rus, fattigdoin, lil(egyldige foreldre og el1l
preger barna i Tallinn. Gunn Strugstad irJ
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TRYGG: Valentin Maissejev (5) Ira Tallinn trives på gården has lamilen Strugstad ag blir tall gadt vare på av OIa Redving Strugstad (12).

Bydelen Kopli var boligkvarteret til russiske arbei-
der ved et sovjetisk skipsverft. Etter Sovjetunio.
nens fall i 1992 vile arbeiderne reise tilbake til
Russland. De fik ike ineisetilatelse. Estland

vile heller ikke gi dem inpass. Menneskene her
ble uten pass og mistet muligheten for arbeid.
Vann og strøm forsvant, og forholdene ble verre
for hvert år

Delte gjorde et sterkt intrykk på Gun. Hun
ønsket å hjelpe og kom i kontat med en stifeIse
i Tain som driver et barnehjem, og Norsk For.

ening for gatebarn i Estld. Da val' det gjort. Va-
lentin, Artu og Aleksei skule på ferie til Gunn.
Svigerinnen Ane.Brit Redving og broren Tore

Strugstad stilte seg disponible.

Vivian Martnsen ag Nils Kristian Thompson Eikeland (Ioto)
vivian.martinsenl§t.a.no I TiL. 98 2S 2188

I gangen has GUlll Strugstad på Skjefte ligger det leker og fiere
poser med barneklær. Guns barn ba for lengst flytet ut. Tre
gutter fra Taln er på ferie has Gun. For en månOO får de
egue senger og trghet. De kommer fra slumområdet Kopli i

Hviterussland. SAS Juleflyet er en aksjon som siden 203 har baser!
I dag er Kopli et sluiområde og menneskene lever seg på å hjelpe mennesker som lever på livets sky.

Gultene hadde ikke mye k1r i bagasjen, men derimot mye livs- på et eksistensminimum. Idette oniådet ble gut. geside i Tain. De bidrar også til barnehjemmet.

erfaring å bære på. Familen Strugstad åpnet hjemmet og hjer- tene født og ba sin oppvekst. Fremtideii deres er - Gutteiie bor ikke på barnehjeiiimet, meii de spi.
terommet for å gi Valentin Moissejev (5), Artur Zaripov (12) og heller mørk. Hit kom Ilyvertinne Gui Strugstad i ser frokost og få leksehjelp hver dag. fortelier Gunn.

Aleksei Miovjevski (18) et uforglemmelig opphold, og troeii på fjor gjeniiom "SAS Julefiyet". De besøkte mennes. Hun forte11er om famileforhold med mye rus og
et bedre,li~ rinil_T 6'1 iot"~ ~ii I1ml~! (, Hi M vni,.; ¡¡o l/, !9mmo¡ii llriqt ker so'ín bodde under"magl'tJmllOrUga forliql~'_:!I,dlikcgYldigé foreldreõiien fr"mtillHter¡'!\ffMalig'!;if

\.;:..WT v..l,F.' n.._,_...~m ,0. .II .,.", ............. ..,...~" ...'~ .""~..-.,,&¥.

På Bruem ligger gården ti svigerine An-Brit

Redving og broren Tore Strstad. Her er det

mye liv og røre om dagen. En femåring springer Aleksei (1B) kan noe engelsk og oversetler glade.

rundt og skøyer. Han har fåtl seg sykkel, og de lig ti de to andr~. .' . "
ksiie passer på at hjelmen er med. For det går - Det er utrolig Iiva Valeiitin forstãr sc~v om vivo. . . d b'b k mmuniserer moo kropp. og fiigerspråk. Haii '. .

fort nar Valentin suser av gar e og ra remser. 0 d læ t k rd Halo blir mye UNIK' Turen til Tallnn gjorde sterkt inntrykk pa f1yvemnne Gunn Strugstad. Hun
. fì te d t . E liten hard- har alere e l' iioen 1101'S eo. - .. . II' . f . . 11H~ !er,h~Jo ?r re, e¡, ~:r;'n ~'"'O-,,¡t ,n¡hf""1i1llbrut,'sièr Òun'ögler lÍjèrleligJr,ímfJ ~Dh,)n moe Hi åpnel hjemmet sill og satte av tid til a ta imot tre guttei Ira Ta ion pa ene.

hausmedmassehumør , 'h.' H'" . .,,, ,
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;vært mørl( framtid

~iterte tre av dein hjein.
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hal' spurt Gun om ik dette oppholdet gjør det
voiidt verre for guttenc.

_ Det er ike slik det virker. Oppholdet motive.
rer guttene for skolegang, og de ser at det fmnes
muligetei: De kommer bort fra eJeiidigheten en
stund, understreker Gun.

Anne-Bri og Tore har to søniier boende hjemme i
tilegg ti guttene fra Ta. På gården jobber
også Vitay Kashehuk fr Uka~a. . .

_ Det er givende å ha guttene pa besøk. Vi får sa
utrolig mye tilbake vOO å se at de trives og blom-
strer, forte11er Ane-Brit 80m er vant med å åpne
1iemmet sitt for andr. De siste iii årene har de
vært avlastningshjem for barn og ungdom.
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TV-SPILL: Artu Zaripov (12) kommer Ira elendige lorhold i Tallnn. Hos lamilen ~trug.

slad lår han være barn og kan gjør. ting han liker godl. Sam det å spile tv-spill.
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ANSVARSFULL: Aleksei Mirovjevski (18) fikk et stor skrubbsår i ansiktet etter
et uheldig lall på sykkelen. Han var like blid og nyter det å feriere fra ansvaret
for mor og søsken i Tallnn.

i6~~S~KKEL: Det går i hu~~re når Valentin Moissejev (5) Iråkker i v;;~ D~; er in-
gen vits å sende sykkelen til Tallnn lor der vii den bli solg! for å skaffe pengei.
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