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Lägret där drömmar blir verklighet 

 

Lägergården Dubechno är platsen där drömmar blir verklighet. Omkring 1 600 barn får varje 

sommar komma bort från en dyster vardag för att uppleva en drömsommar med god hemlagad 

mat, sol och bad, utflykter och aktiviteter, kvällssamlingar och framför allt massvis av lek. 

 

När Mykola och Nina Krykota började bygga lägergården i nordvästra Ukraina fanns det ingenting på 

platsen. Men de bar på en vision om en lägergård som kunde fungera som en oas för barn som har 

det svårt. 

För 23 år sedan hölls det första lägret. Då rymdes sovsalar, kök och matsal i ett och samma hus. 

Sedan dess har det för varje sommar blivit förbättringar och nya byggnader. Och fler och fler barn har 

kunnat komma. Varje sommar kommer omkring 1 600 barn mellan 6 och 16 år till tio olika 

veckoläger. 

– Jag älskar det här. Tidigare jobbade jag på en fabrik och fick min lön varje månad. Men jag tänkte: 

Ska jag verkligen jobba här livet ut? Nu får jag arbeta med något som är mycket mer motiverande. 

Jag får hjälpa barn, berättar Mykola och hustrun Nina fyller i: 

– Det finns så många barn som inte har det bra. Jag blir lycklig av att hjälpa andra. Vi har också haft 

tider då vi haft det svårt. Därför är det fantastiskt att kunna hjälpa andra. 

Idag är hela familjen engagerad i arbetet, liksom en lång rad med volontärer som hjälper till och tar 

hand om barnen. 
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Förutom att ge barnen en drömsommar, med god mat, roliga aktiviteter och en miljö som inbjuder 

till lek, vill ledarna också berätta för barnen om kärleken från Gud. 

– Vi sår frön i barnens hjärtan. För det kan långsiktigt hjälpa familjerna. När barnen förändras, då 

förändras hela familjerna. 

En del barn betalar för lägerveckan genom sin familj eller församling. Andra barn, som kommer från 

utsatta familjer eller barnhem, får lägerveckan sponsrad via Barnmissionen. Under en vecka får de 

byta ut sin dystra vardag för att uppleva en drömsommar som ger minnen för livet. 

– Vi vill hjälpa dem som har det svårt. Utan Barnmissionen hade det här inte varit möjligt, och vi är så 

tacksamma för alla Barnmissionens sponsorer som ger de här barnen en fantastisk sommarvecka, 

säger Mykola Krykota. 

 

   


