
Vi ønsker å hjelpe

Et liv forandret
Jeg levde et liv uten håp, uten mening, i et mørke fanget av rusens slaveri. Uten min 
dose med rus klarte jeg ikke å fungere, alt ble sentrert rundt dette. Hvor jeg skulle 
sove om natten ble ikke så viktig før jeg hadde «fikset» meg det jeg trengte for å 
klare dagen. Det var en førsteklasses billett på vei direkte til avgrunnen. 

Men så skjedde det et mirakel, jeg kom til tro på Jesus Kristus som den oppstandne 
og levende Guds Sønn. Det som før var umulig, begynte å legge seg til rette for 
første gang på nærmere 10 år! Jesus har gitt meg et nytt liv, han har vært så god 
mot meg. Tusen takk til Rusomsorg Vest (Nappane mottak og omsorgssenter) som 
tok meg inn uten dekning fra det offentlige. Jeg har nå fått meg jobb og sist men 
ikke minst så har Jesus gitt meg den mest herligste jenten. Vi har nå giftet oss og 
fått en nydelig sønn ved navn Jonatan. 

– Remy André

Partner
Vi har partneravtaler med fast sum i måneden. Hvis du tror du kan bidra, ta gjerne kontakt.

Gi en gave
Gi en gave via sms på telefon
Send NMO *Beløp* til nummeret 2377
F.eks. NMO 300 til 2377

Gi en gave via bank
Kontonummer Sparebanken Vest: 3632 56 38677

Vi ønsker å gi et øyeblikkelig hjelp og tilbud til ALLE med rusavhengighet 
uansett økonomisk begrensninger, antall tidligere innleggelse eller 
statsborgerskap.

Rusomsorg Vest er en privat stiftelse som i stor grad overlever på enkeltmennesker sin iver etter 
å redde mennesker fra et liv i rus og fornedrelse. Vi har et beskjedent økonomisk grunnlag fra det 
offentlige, og er derfor takknemlig for bidrag i form av frivillig innsats og kompetanse, gi materiell eller 
utstyr, kjøper våre produkter eller tjenester eller bidra med en økonomisk gave.

www.nappane.no
Du finner oss også på facebook

KORREKTUR


