
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018 

Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn bildades den 30 september 2014 och bedriver hjälpverksamhet genom 

fadderhjälp. Syftet är att hjälpa fattiga barn och familjer så att barnen kan gå i skolan, få utbildning och 

förbättra möjligheterna att ta sig ur fattigdomen. 

Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarns finansiella medel kommer till allra största delen från privatpersoner i 

form av enstaka eller regelbundna gåvor. Insamlingsstiftelsen har 90-konto (pg 900476–3) och är därmed 

godkända av Svensk Insamlingskontroll, ekonomin granskas av en auktoriserad revisor från Brahe 

Redovisnings byrå i Jönköping. Det finansiella stöd som Mitt Fadderban skickar till de olika sociala arbetena 

bidrar till att möjliggöra så att många fattiga barn och ungdomar får utbildning, kläder, vård och mat. Detta 

gör att de i framtiden ska kunna påverka sin egen situation med hjälp av de verktyg och kunskap de fått. Även 

att nyttja de resurser de har nära till hands, att återanvända olika material och bli självförsörjande vuxna. 

Av verksamhetskostnaderna rörande de olika projekt, har 68% gått till verksamheter i Sydamerika, 28% till 

verksamheter i Asien och 4% till en verksamhet i Centralamerika. Sammanlagt under 2018 har Mitt 

Fadderbarn regelbundet stöttat 13 projekt. Av dessa 13 projekt är två barnhem, en barnmatsal, ett elevhem, tre 

barncenter, tre socialt hjälparbete, en gymnasieskola och två grundskolor. 

Vårt mål under 2018 har varit att skapa en långsiktig hållbar finansiering samtidigt som att skapa oss en 

bredare bild på hur man arbetar inom de olika projekt, hur de ekonomiska medel används mer specifikt, vilka 

behov som är i prioritet, vilka insatser som görs och behövs göras i varje projekt. Vi har också kunnat värdera 

hur hjälpen påverkar de fattiga barnen och familjer samt i vilken utsträckning. Under 2018 besökte vi sex av 

projekten vi stödjer. 

Mitt Fadderbarn vill bidra till en värld där inget barn saknar tillgång till utbildning, vård, mat och kläder, en 

mänsklig rättighet som borde finnas tillgänglig för alla. Vi vill också vara med och bidra med FN:s globala 

utvecklingsmål, SDG, och det gör vi med fokus på utbildning. 

Målet för år 2019 är att öka antalet faddrar för att kunna hjälpa fler av de många barn som står på väntelistan 

för att få hjälp samt att fortsätta besöka de olika projekten. 



VERKSAMHETSÅRET I MOSES MEMORIAL CHILDREN HOME 

Alluru, Indien 

Under 2018 fick barnhemmet besök av 

”Mitt Fadderbarn” för att få en djupare 

inblick i barnhemmets arbete och hur 

det påverkar barnen, familjerna och 

samhället. Vi på ”Mitt fadderbarn” 

blev mycket imponerade över arbetet 

och hur många som får hjälp. 

Barnhemmet är samhällets fyr, dit 

många söker sig till i desperation på 

grund av extrem fattigdom, sjukdom 

eller andra svårigheter. Trots 

barnhemmets mycket små resurser så 

hjälper de så mycket de kan och 

bringar hopp till många vuxna, 

ungdomar och barn i Alluru. 

62 barn och ungdomar fick 

fadderhjälp. 26 av dem bodde på 

barnhemmet. Det yngsta barnet på 

barnhemmet var 5 år gammal och det äldsta 16 år. Av de 62 barn och ungdomar gick 2 på förskolan, 17 i 

grundskolan, 22 på gymnasiet, 9 på yrkesutbildning, 4 på universitet och 4 på teknisk högre utbildning.  

Under 2018 fick barnhemmet 

vattenproblem och nu måste allt vatten 

till konsumtion köpas.  Barnhemmet 

har en egen vattenbrunn och ett 

filtersystem men då vattnet blivit så 

förorenat på grund av den växande 

akvakulturen (vattenbruk)i området 

det senaste året klarar barnhemmets 

vattenfiltrering inte av att rena det 

längre. Det är något barnhemmet 

behöver åtgärda snarast men på grund 

av kostnaden inte kunnat göra ännu. 
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Barnhemmet jobbar ständigt med att bekämpa fattigdomen i Alluru på olika sätt, en viktig del är genom 

utbildning. Den största gruppen som lever i extrem fattigdom är ensamstående kvinnor med barn, och änkor, 

som för det mesta är analfabeter. För att hjälpa dem har barnhemmet en dröm om att bygga en yrkesskola där 

de kan få möjligheten att lära sig saker som kan hjälpa dem att skapa sina egna arbets-och inkomstmöjligheter.  

Tack så mycket för ditt stöd till barnen i Indien. 

Mori Ranjith 

VERKSAMHETSÅRET I STEN Home 

Gudivada, Indien 

Under 2018 besökte ”Mitt Fadderbarn” barnhemmet STEN Home för att få ett djupare inblick i barnhemmets 

arbete samt hur det påverkar barnen, familjerna och samhället. ”Mitt fadderbarn” fick träffa de ansvariga, 

barnen och några av barnens föräldrar. Barnen som får hjälp genom STEN Home är barn från mycket fattiga 

familjer som bor hos sina föräldrar eller släktingar. Kravet för att få hjälp är att barnen måste gå i skolan och 

få utbildning om de är i skolåldern. 

26 barn fick fadderhjälp under 2018 som gick till att hjälpa dem med mat, skolmaterial, mediciner och kläder.  

Av de 26 barn som fick hjälp under 2018 gick 3 i förskolan, 11 i grundskolan, 7 på gymnasiet och 5 på högre 

utbildning. 

Minst en gång i veckan träffades barnen på STEN Home för att följa deras utveckling, och hjälpa dem med 

studierna. De ansvariga besökte barnen i deras hem regelbundet och tog reda på deras behov och försökte 



hjälpa familjerna med deras bekymmer. Vid akuta fall så sökte sig familjerna själva till Sten Home för att be 

om hjälp, vid till exempel sjukdom och akut behov av vård. 

På söndagarna öppnade STEN Home sina dörrar för vuxna och barn i området som ville delta på gudstjänst. 

Det firades också olika högtider som jul och påsk med en stor middag för alla barn. 

Dagligen kom personer till STEN HOME, det fortsätter att komma människor som är i desperat behov av 

hjälp. Ofta är det ensamstående mammor, änkor eller sjuka och svaga mor/farföräldrar som bor i hyddor och 

med en liten inkomst eller ingen alls. Situationen tvingar dessa personer att låta barnen jobba i mycket tidig 

ålder under slavförhållande eller att tigga för att överleva.    

Tyvärr har Sten Home mycket små resurser som främst kommer från fadderhjälpen, men kämpar för att hjälpa 

alla de kan och hoppas på att flera personer är villiga att stödja arbetet och rädda så många barn det går.  

Tack så mycket för ditt stöd till barnen i Indien. 

Mori Ranjith och Tori Nethala 
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VERKSAMHETSÅRET I DET TIBETANSKA ELEVHEMMET 

Sonada, Indien 
 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2018 fick elevhemmet besök från en svensk fadder och av Mitt Fadderbarn som ville få en djupare 

inblick av elevhemmets situation och hur hjälpen påverkar barnens egen situation. Mitt Fadderbarn fick träffa 

en mycket öppen och ansvarsfull ledning som såg till att ge svar och information som Mitt Fadderbarn behövde 

både för organisationen men också för faddrarna. 

150 barn bodde på elevhemmet under 2018. De flesta barn kom från mycket fattiga tibetanska familjer från 

Arunachal Pradesh, Shillong, Sikkim och Darjeeling (Indien), Nepal och Bhutan. 

14 barn fick fadderhjälp genom Mitt Fadderbarn för att bekosta elevhemmets avgifter för mat, vistelse och 

skolmaterial. Elevhemmet fick också hjälp från Mitt Fadderbarn för att köpa nya mattor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERKSAMHETSÅRET I STUDENTCENTRUM FÖR WEENHAYEKS UNGDOMAR 

Villamontes och Crevaux, Bolivia 

Under år 2018 har den bolivianska stiftelsen Fiwen som hjälper ungdomar från den indianska 

weenhayekstamen med hjälp bland annat från Mitt Fadderbarn kunna ge gymnasieutbildning till 40 ungdomar 

(30 tjejer och 10 killar), och möjligheten för 33 ungdomar att få bo på skolinternatet. Ungdomarna har fått 

täckt sina grundläggande behov som mat, skolmaterial, studiestöd och sportaktiviteter. Eleverna kom från de 

indiska samhällena:  Crevaux, Purisima, Palmar, Timboy, Bañado, Arenal, Resistencia, Algarobal, 

Capirendita y Villa Montes.  

Villamontes studiecenter och annex – Allmänt Stöd 

Alla ungdomar får mat i form av frukost, lunch och middag på det stora centrumet. De ekonomiska medel som 

Fiwen fått, bland annat genom fadderhjälpen, gått för att köpa skolmaterial, undervisningsmaterial, medicin, 

skolavgifter, sportutrustning, skoluniform, matvaror, hygienartiklar, utflykter, julmiddag och små underhålls- 

och städarbeten vid institutionen. 

Under 2018 gjorde vi en liten omorganisation med nya arbetsriktlinjer för att fortsätta ge stöd till de elever 

som verkligen vill fortsätta på högre eller tekniska utbildningar.  
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Sedan augusti 2018 bor endast kvinnliga ungdomar i det stora centrumet i Villamontes. De manliga 

ungdomarna bor i ett mindre studentcenter (annex).  

Under 2018 har ungdomarna byggt en trädgård med hjälp från borgmästaren som stöttade oss med goda råd, 

verktyg och frö (squash, pumpa, gurka, schweiziska chard, persilja mm).  

På helgerna tar eleverna som stannar kvar på internatet hand om matlagningen, vilket är mycket uppskattat 

och ett tillfälle att göra något gemensamt. 

Vi vill tacka varje gåvogivare som stödjer weenhayeks ungdomar och hjälper dem att nå sina drömmar att 

skaffa sig en utbildning som kan förbättra deras möjligheter till att kunna försörja sig och hjälpa sitt folk som 

kämpar mot hungern och fattigdom. Information och bild till faddrarna kommer att skickas under november 

månad. 

Weenhayeksskolan i Crevaux 

Under år 2018 har den bolivianska stiftelsen Fiwen som hjälper barn och ungdomar från indianstammen 

weenhayek kunnat ge 14 barn och ungdomar skolutbildning. 9 av dem bodde på internatskolan och 5 elever 

fick under hela året fadderhjälp från Sverige. Alla barn/ungdomar fick mat i skolan och de ekonomiska medel 

som Fiwen fått, bland annat genom fadderhjälpen, gått för att köpa skolmaterial, undervisningsmaterial, 

medicin, skolavgifter, sportutrustning, skoluniform, matvaror, hygienartiklar, utflykter, julmiddag och små 

underhålls-och städarbeten vid institutionen. 



 

Eleverna kom från  följande samhällen: Tres Mora, Antezana, San Basilio, Pelicano, Ceiba och Crevaux.  

För första gången fick skolan i Crevaux Norte den mycket efterlängtade och efterfrågade hjälp från 

myndigheterna i Yacuiba i form av skol-material och matvaror.   

Vi vill tacka varje gåvogivare som stödjer weenhayeks barn och ungdomar, och hjälper dem att nå sina 

drömmar att skaffa sig en utbildning som kan förbättra deras möjligheter till att kunna försörja sig och hjälpa 

sitt folk som kämpar mot hungern och fattigdom. Information och bild till faddrarna kommer att skickas under 

november månad. 

 

 

 

Tack för att du hjälper ett barn eller ungdom från indianstammen weenhayek. 

Med vänliga hälsningar 

Stiftelsen Fiwen 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERKSAMHETSÅRET I BARNMATSALEN BETANIA 

Huancayo, Peru 

 
 

 

 

 

 

 

 

Matsalens drivs med fadderhjälp från Mitt fadderbarn i Sverige, bidrag från Erikshjälpen i Vrigstad 

och gåvor från privata personer och församlingar i Sverige. 

Tack vare fadderhjälpen fick 75 barn från mycket fattiga hemförhållanden i Huancayo möjligheten till att få 

äta sig mäta, gå i skolan, få läxhjälp (bild 2) och stöd på olika sätt. Barnen kom dagligen måndag till fredag 

under skolåret.  

Aktiviteterna i matsalen började i februari månad och sträckte sig till december. 

På lördagar hade man bibelklubb för alla barn i området. Många föräldrar följde med sina barn. (bild 1) 

Som varje år fick mammorna utbildning om livmoderhals-och bröstcancer. 

Mammorna fick också möjligheten att lära sig olika hantverk. De lärde sig från läraren, men också av varandra. 

Målet är att de ska kunna skapa egna lösningar som kan hjälpa dem att förbättra familjens situation, som till 

exempel att sy, brodera, virka eller sticka till familjen, men också för att sälja. De lärde sig också att återvinna 

olika material vilket är till stor hjälp för de fattiga och naturen. (bild 3) 

Under hela året fortsatte man att lära barnen hur man odlar grönsaker. Barnen fick göra det i matsalen och 

sedan utmanades de att göra samma sak hemma. De lärde sig att så majs, ärtor och andra grönsaker, och fick 

även skörda och äta av det under året i matsalen. Föräldrarna hjälpte också till. (bild 4) 

Tre gånger under året samlades barnens föräldrar och vänner i matsalen, för att hjälpa till att fixa alla möbler, 

trädgården, utföra underhållsarbete och för att hjälpa till med storstädningen. (bild 5–6) 

Mammorna fortsatte att turas om för att hjälpa till med matlagningen under veckorna och på fredagarna fick 

barnen ta med sig bröd hem som bakades i matsalen och som de kunde dela med sig hemma.   

Hilda Torres och Mary Torres de Anderås besökte alla barn i deras hem och fick möjligheten att samtala med 

barnen och föräldrarna om olika saker, beroende på familjens och barnets egen situation.  

Som varje år, firades jul i matsalen och alla barn 

fick ta med sig sina föräldrar eller vårdarna och 

fick en god måltid, chokladdryck, det traditionella 

julbrödet ”panetón” och annat gott. (bild 7)  

På slutet av 2018 blev fem ungdomar klara med 

gymnasieskolan och de fick en bibel som 

avskedspresent som är livets bästa guidebok.   

Vi vill avsluta vår lilla rapport med att tacka er alla 

för det ni gör för de peruanska barn. Er hjälp 

betyder mycket för var och en av dem. Skickad av 

Hilda Torres de Figueroa 
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VERKSAMHETSINFORMATION från Rose-Marie Byrén ÅR 2018 

Tarija, Bolivia 

Varje år ökar behovet av hjälp. Många är arbetslösa och får i bästa fall tag på ströarbete som ger mat för dagen.    

Tillsammans med mamman eller den ansvariga för fadderbarnet ser vi hur hjälpen bäst kan ges. Eftersom 

hjälpen vi ger i första hand är till studier då denna utgift den största. Studierna med alla utgifter börjar redan 

när man är 4 år gammal, då börjar barnen förskolan. Där går man två år innan man börjar första klass. Listan 

på skolmaterial till är dyr. Skolmaterial till ett förskolebarn går lätt på omkring 60 $ per barn. Sedan ska de ha 

skoluniform, gymnastikuniform, skor och gympaskor till. En del sätter sina barn först andra året i förskolan 

på grund av utgifterna. Alla barn är olika, en del lär sig snabbt och lätt, medan andra hade behövt det första 

året. Nu mer får inte läraren begära att eleven repeterar en årskurs som förr (i de lägre kurserna), vilket betyder 

att en del får svårt att hinna med. I de högre klasserna får man gå om och det blir många som riskerar att gå 

om för att de inte kan grunderna. Därav behovet till stödklasser. Det var nytt för 2018, tack vare att pengar 

fanns kunde vi erbjuda det. Vi hade cirka 15 till 20 elever som kom och gick. Ämnena var matte, kemi och 

fysik. Det finns en annan lärare som dessutom är psykolog som jag anställer när hjälp behövs till läs och 

skrivsvårigheter, samt ”behandling” av psykolog. Tyvärr förekommer en hel del fall av olika övergrepp inom 

familjerna.  

Alla utgifter som ingår i skolan är: skolmaterial, skor, gymnastikskor, skoluniform, gymnastikuniform, 

skolavgifter och stödlärare. Denna utgift gick på 9 488,78$. Nästan hälften av det inkomna beloppet under 

2018, 19 729,50$. Då är inte hjälpen till alla fadderbarn som studerar på Institut eller universitet inräknad.                                                                               



Kostnaden på olika uniformer, skor, osv varierar år från år eftersom en del kan ha sin uniform mer än ett 

skolår. Likaså hur många som tar studenten. Det är en högre utgift för uniform, aktiviteter och avgifter för 

skolavslutningen och ev. skolresor.  

2018 var det 6 ungdomar som tog studenten. Två blev färdig utbildade, Psykolog och Revisor. Utgiften för 

universitetsstuderande är också hög då det finns 9 som studerar olika yrken, medicin (läkare), sjuksköterska, 

advokat, ekonomi är en del. Alla går i det statliga universitetet så det är gratis. Men utgifterna är för 

inskrivningsavgift, material i form av instrumentering, böcker och fotostatkopior, nivellering av missat ämne, 

kongresser, korta kurser inom ämnet som ges mot kostnad (Eftersom intyg eller certifikat ges, höjer din CV) 

och sist kommer försvarsarbetet eller specialarbetet som har extra utgifter. Men den största utgiften är 

kostnaden av utbildningstiteln som ligger på mellan ca 300 $ till 900 $. Det är alla stämplar och dokument 

man måste ha och som sänds till La Paz där titeln får sitt godkännande. Ska du ha en nationell utbildningstitel 

för att arbeta i hela landet kostar det extra. Ibland finns det krav att man ska skriva in sig i olika föreningar 

också. De som studerar på institut har inte lika höga kostnader för sina utbildningstitlar men har en 

månadsavgift att betala. Deras studietid är på 3 år och du kan bestämma vilka tider du studerar. Flera väljer 

detta så de kan jobba och studera kvällstid. Medan på universitetet kan du få dina timmar utspridda under hela 

dagen och kvällen. En del går på institut som är gratis medan de fortfarande studerar på gymnasiet. Det erbjuds 

av kommunen i många fall. På privata institut kan de studera bland annat till revisor, förskolelärare, kock, 

sömnad, frisör och elektriker, men det är oftast en utbildning på teknisk nivå, som en yrkesutbildning i Sverige.   

 För första gången anordnade vi ett seminarium 

med titeln ”Du är värdefull”. Det varade på 

förmiddagarna under en vecka och under 3 

lördagar. Det var inriktat för flickor mellan 15–

18 år gamla, men det kom en del 14-åringar och 

upp till över 20. Det var 25 ungdomar som var 

med mestadels av tiden. Det var allehanda 

inslag av teman, drama, film, handarbete, lek 

och fika. En del hade sitt barn med sig och det 

fanns en lekavdelning med folk som tog hand 

om dem också. En mindre buss var inhyrd för 

hämtning och avlämning. Ledarna och alla inblandade gav sin tid frivilligt utan kostnad. Det blev mycket 

lyckad och alla ville göra om det.  

I redovisning kommer utgiften kläder härnäst och det är inte ofta man köper ”vanliga” kläder till barnen. Men 

ibland måste det prioriteras. Förutom då det är EXTRA gåvor då önskar sig alla, från ca 10 år och uppåt, 

kläder. Men det räknas in under EXTRA gåvor. Babypaket har det inte getts mycket heller bara till två bebisar. 

Däremot de som fötts har fått hjälp till olika mediciner eller/behandlingar mer än till babykläder.   

Matvaror är en hög utgift också. Där ingår även mjölk och 

specialmjölken till bebisar som av olika anledningar inte kan få 

bröstmjölk är hög. Här ingår även utgifter såsom blöjor. Men än idag 

finns det flera familjer som inte har mat för dagen. De gör sig en liten 

soppa på mest vatten och en och en annan potatis och grönsak. Eller 

så blir det te och en brödbit. Vilket gör att lite matvaror ges ofta.  

Hälsa är också en stor utgift och där ingår allt; läkarkostnader, 

röntgen, olika provtagningar, operationer, korta och långa 

behandlingar, mediciner, gips, olika hjälpmedel såsom för att hålla 

armen still, sele för höftfel för bebisar, ögonläkare, glasögon med 

mera Det finns en slags försäkring som kommunen ger men den 

fungerar tyvärr inte bra, det mesta måste ändå betalas för. När det är 

svårare sjukdomar eller allvarligare så hjälper vi till med avgifter till 

privata läkare eller kliniker. Där är hjälpen genast och man behöver inte gå upp vid 4–5 på morgonen för att 



köa för en biljett för ett visst klockslag. Har man otur står man förgäves och köar för när man väl kommit fram 

kan det hända att alla de 10 eller 15 biljetterna som ges ut till en viss läkare har tagit slut. 

Jag har tagit med ”Läger” eftersom många inte kan vara med om de inte får det betalt. Eller delvis betalt. Det 

betalas med fadderns månadsavgift, födelsedags-pengar och Julklappsgåvor. Alla kommer tillbaka med nya 

erfarenheter och vänner. Ett minne för alltid men även för att praktisera under hela året tills nästa chans till 

läger ges. Oftast är det i samband med nyår och/eller karnevalen i februari.  

Utgiften familjer utan faddrar har gått till: matvaror, läkarkostnader, mediciner, ögonläkare, glasögon men 

även till olika utgifter för studier. Skoluniformer, skolmaterial, skor och gympaskor.  

Transportmedel är pengar som jag ger till buss eller minibuss för att familjerna ska kunna ta sig hem eller till 

läkaren beroende på vart de ska. Speciellt då till de familjer jag vet inte har extra pengar till buss. Så alla får 

inte.  

Byggmaterial var det inte mycket utgifter för. Lite cement till en mur 

men även till golv till toaletten och även toalettstolen skänktes. I 

möbler blev en garderob och ett litet bord med glasskiva. Till 

möblerna köptes virke till en pojke som gjorde själv sin garderob och 

sitt bord. Han har två bröder som arbetar med snickeri och han fick 

hjälp och vägledning av dem.  

Extra gåvor är det som kommer in utöver fadderhjälpen till 

födelsedagar, julafton eller något annat speciellt tillfälle. Som jag 

nämnde förut så går det mest till kläder men även till; läger, resor, 

mat och till olika utgifter inom skolan. Sådant som man annars inte 

hade fått eller köpt. Ny ryggsäck, en extra fin skrivbok, fina skor, 

stövlar med mera. Julen blev som traditionen här, att man ger en korg 

med olika goda saker att äta. Vi byter ut korgen mot något mer 

användningsbart som till exempel en hink, en balja eller en tygväska. 

Till 2018 blev det en balja och i den fanns bl.a. mjölkpulver, toddy, 

socker, ris, pasta, te, godis, julbröd och kupong för att hämta en, två 

eller flera kycklingar beroende på antalet familjemedlemmar. Utöver 

det så finns schampo, tvål, tvättmedel i pulver vid sidan om. Även matvaror så som potatis, grönsaker, frukt, 

havregryn och annat nyttigt. 

Slutligen är det ”övrigt” och där är det blandat; 

köp av gastub till spis, betalning av hyra 

enstaka fall, olika dokument och/eller 

handlingar, advokatarvode, hjälp till projektet 

”mjölk & honung” (de arbetar i ett område 

utanför stan med daghem och läxhjälp och en 

del av våra fadderbarn har fått hjälp gå på 

deras aktiviteter), hjälp till delbetalning av 

kostnad vid begravningar (kista, gravplats), 

gåva till en vigsel, betalning av kontoutdrag, 

utgifter för militärtjänstgöring och lumpen. 

Det är i korta drag lite om alla de olika utgifter 

och behov inom arbetet här i Tarija, Bolivia. 

Med vänliga hälsningar 

Rose-Marie Byrén 

 



VERKSAMHETSÅRET FÖR THE DUANG PRATEEP FOUNDATION 

Bangkok, Thailand 

“A Walk to Inequality Reduction” 

........................................................................................................................................ 

Since 1978, Duang Prateep Foundation has been working 

hard to give an opportunity for better life to poor people. 

With the kind support from our generous sponsors, we have 

been able to provide scholarship for children from poor 

families and enhance self-development skills for local 

people in the indigent communities. We have filled their 

hearts with hopes and dreams of a better future. The 

greatest thing we can give to the community is the 

opportunity for their children to get education equally with 

other children in the society. Our main aim is to reduce 

inequality. As an organization located near the poor neighborhood, we have seen how struggling people are 

when they fight to survive. These people have limited access to resources. They are defined as “grassroots” 

class, living at the bottom of economic pyramid. Thailand has been under the control of junta government 

called “National Council for Peace and Order (NCPO) since 22nd May 2014. It has been 5 years that the 

grassroots people suffer from economic crisis while the top of the pyramid is the only group of people who 

gain from monopoly. We hope that the election will bring a change to Thailand and put the country back on 

track of economic growth and international acceptance. The political instability in Thailand does not only 

affect adults, it also has a big impact on children. Parents are forced to work harder in order to earn more for 

the family, therefore, children are left by themselves, being alone and abandoned emotionally. In worse cases, 

many children must get of their education because their families cannot afford their school expenses. We are 

aware of this problem, so we make sure that we help as many children as possible so they can continue their 

school life, which we hope that eventually it will lead them to a better future.  

 

In 2018, with the support from our generous sponsors, we could establish many programs and activities to 

support the children and people in the neighborhood. Here are the lists of activities.  

 

1.Scholarship Programs 

Ratchada-Bungkum Community 

was settled in 1986 after original 

community residents received 

eviction order from State 

Railway of Thailand. 300 

families originally lived on the 

empty land of Ratchada district 

as squatters. Since the land 

owner (State Railway of Thailand) wanted to make a new road, these families had to move out. Mrs. Prateep 

Ungsongtam Hata, secretary of Duang Prateep Foundation, stepped in and negotiated with the authority. 

Finally, all families received compensation from the government. They collected the money together and 

bought a land to form a new community called “Ratchada-Bungkum”. Duang Prateep Foundation set up a pre-

school center to take care of young children and run supportive activities for the community. Now the center 

is sponsored by Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn.  

1.1. Scholarship Service  

We regularly have parents meeting and scholarship. There are 78 

children who receive the scholarship from us. The meeting’s 

purpose is to give updated information. We also have an agreement 

from parents that they will follow up with their children’s school life, 

motivate the children and take care of them closely. Foundation’s staff 

also go on the field to visit families. 

  



1.2 Information of Sponsored Children in 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Successful Graduate  

We are so proud of our Supattra Taweepat, one of our sponsored children who just 

graduated. She received the scholarship since 2000. Her parents moved to Bangkok 

from Ubon-Ratchatani province where they had joint plantation. The families were 

in trouble of big debt, so they decided to leave the farm and head to Bangkok to be 

labors. Supattra received the scholarship from kindergarten level until her last year 

of university. It has been 19 years, a long journey of support and kindness from our 

generous sponsors. Supattra graduated from Phra Nakorn Rajabhat University in 

faculty of management science, majoring in communication arts. Supattra wants to 

have a job as a creative staff for a company. She told us that one day she will give 

scholarship to the children as well. She realizes how important education is, and it 

is rewarding to be a giver after being a recipient.  

 

1.4 Urgent Cases Awaiting Urgent Help 

Life with a sick mother and without a father   

 This boy is called Kwan Yomwan. He is now studying in primary 

level 5 at Soon Ruam Namjai School. Kwan is a very nice boy who 

loves helping others and he is very patient. Actually Kwan has to 

be in secondary school since 2018 ,but he had to drop out for 2 

years due to his mother’s sickness. She was diagnosed of having 

SLE (Systemic Lupus Erythematosus) and she has been under 

treatment at a hospital for 5 years. Kwan had to drop school to look 

after his mother because his father walked out of the family and 

abandoned both of them to have a new girlfriend. Without any 

money, Kwan luckily got some help from his grandmother and 

aunt. He would get 20 Baht (0.5 € ) daily to get some food. His 

grandmother stepped in to take care of him. She is a cleaner at a canteen. Most of dinner she brings home are 

the leftover from the canteen.  Kwan’s bizarre life began on the day he was born. He almost got no identity 

because nobody registered him at the district office. His father,at that time, was arrested from taking drug. His 

mother didn’t have neither money nor effort to take him to the district office. Kwan missed out the first 6 years 

of his life, which excluded him out of standard welfare. Luckily, when he turned 7, school’s committee felt 

sorrry for him, so they let him in first while waiting for his paperwork. Duang Prateef Foundation’s team 

stepped in to help Kwan. Firstly we took him and his mother to get DNA test to confirm paternity. Recently 

we just took him to the district office to make paperwork for his ID card, which is on process now. So far, we 

provided him some money and necessary household goods.  

Year 

Gender 

Total 

Quited 

school 

during the 

year 

Boy Girl 

Kindergarten 

1-3 

18 10 28 1 

Primary 1-6 19 8 27 - 

Secondary 1-3 5 6 11 - 

High school 4-6 1 8 9 - 

Vocational 1-3 1 2 3 4 

Diploma 1-2 1 - 1 - 

Undergraduate - 6 6 4 

Total 45 40 85 9 



Abandoned by his biological parents 

This is Thanawa. When he was 1 year old, his parents asked their spouse neighbors, 

Mrs. Surin and Mr. Sanit, to babysit the boy while they were out working. His parents 

always had a lot of fights because the father was a drug addict and alcoholic. He 

skipped work and never took care of the boy. The mother could not take the abusive 

husband, so she decided to go back to her hometown. Both parents eventually 

separated and left the boy behind. The good-hearted neighbors have been taken care 

of the boy ever since. When the boy turned 3, Mr. Surin and Mrs. Surin took him to 

center to attend kindergarten. This couple already have their own 3 children to look 

after. Although Thanawat is not their biological child, he is loved and taken care of 

by the couple as if he is theirs. Unfortunately, this family is in a poor condition. They 

often have not enough 

money to pay for bills, so they borrow from their 

neighbors all the time. There are number of times that 

the family will go to the temple to get the leftovers 

from the temple’s canteen.The biggest concern the 

family has is that both Mrs. Surin and Mr. Sanit are in 

their senior age and often get sick. Mrs. Surin has 

asthma, and Mr. Sanit has hypertension, diabetes and 

heart disease. They both fear that the boy will have 

nobody after they pass. They only wish that Thanawat 

will be able to continue his good life and has 

education even if after both adoptive parents are gone. 

1.5 Right to Education  

There are large numbers of immigrant labors in Thailand. Many of them are 

from Myanmar, Cambodia, and Laos. These immigrants come to Thailand 

to work in many industries, such as farms, factories and shops. Usually they 

come in with their dependent; wives, children and family members. Duang 

Prateep Foundation has been working with Suwan-Prasit Preschool center 

1, community committee and Bung Kum district office to offer education 

to immigrant children. Just now there are 8 Burmese, 2 Cambodians and 2 

from Shan State joining the kindergarten classes at the center. Many of them 

do not have personal paperwork, but we do not hesitate to take them in 

because we believe that all children are precious, and they deserve 

education.  One example case of immigrant children with confusing 

paperwork is the girl named Mali (alias). She is 2 years and 4-month-old. 

Her parents have passports and work permit. Her father is Burmese, and her 

mother is Shan. They have relocated to Thailand to work since 1997. Both 

parents work for a paint company with legal paperwork. They also have social security to cover their medical 

expenses as well and their salary is around 15,000 Baht per month. However, Mali was registered in the 

immigrant system but without her nationality. We do not want to complicate Mali’s chance to go to school, 

so we allow her to join kindergarten while waiting for her paperwork to be solved. Mali’s parents would like 

to see her studying in Thailand. They know that she will not have a chance if they go back to Myanmar. Also, 

parents want Mali to have medical access in Bangkok, so they ask us to help.   

At Suwan Prasit Pre-School Center, all children receive free lunch, milk, snack and governmental health 

insurance. This insurance helps people to pay only small amount of medical expenses, but they can only use 

at designated hospitals they register with. So, children who just moved from different provinces will have 

difficulty using this insurance because it doesn’t cover if they use it outside their primary hospital, so they 

need their parents or adults to take care of the paperwork process for them.  

2. Children Development Programs 

In 2018, there were a total of 191 students; 103 boys and 88 girls. We were 9 students below target. 2 children 

resigned because they family moved to another town. There were 18 teachers in 6 classrooms. We applied 



Montessori Method in 4 classes. There were 2 classes by age group, and 4 classes with mixed age group. The 

figure below shows the number of students in each class.  

Figure 1 Statistic of Students in Suwan Prasit Pre-school Center in 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019, In terms of curriculum, our plan is to design the courses based on the “ministry of education’s act of 

early childhood education in 2017”. All teachers and class assistants are working together to write a yearly 

study plan. Montessori Method will still be the big influence of the curriculum; however, we will not use the 

entire method in the classrooms. We will adapt some Montessori activities to teach the children, especially 

the activities that encourage self-discipline, patience, sharing and self-reliance.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes Age Gender Amount 

Boy Girl 

1 Kindergarten Prep. (Class 1) 2-3   14 11 25 

2 Kindergarten Prep. (Class 2) 2-3   18 20 38 

3 Montessori Method Class 1  3-6   16 14 30 

4 Montessori Method Class 2 3-6   23 12 35 

5 Montessori Method Class 3  3-6   16 19 35 

6 Montessori Method Class 4  3-6   16 12 28 

Total 103 88 191 



VERKSAMHETSÅRET FÖR  

TROPICAL HOME 

Japeri, Brasilien 

 

Doneringarna från faddrarna för år 2018 gick 

till att gynna de 102 barnen som är med på 

Tropical Home. Samtliga barns födelsedag 

uppmärksammades och i de flesta fall fick de 

skolmaterial eller kläder och skor i present.  

De flesta föräldrar vars barn är på Tropical 

Home har inte råd att köpa skolmaterial och 

med fadderhjälpen försöker man tillgodose en 

stor del av den listan de får från skolan och som 

de kommer att behöva under skolåret. 

Barnhemmet har kanske de bästa och vackraste badrummen i hela Japeri, och alla barnen utnyttjar duscharna 

för barnhemmet har garanterad vattenförsörjningen med egna resurser. Det kommer inget vatten från gatan 

och med doneringarna har man hjälpt till med underhåll och förbättring av barnhemmets egen brunn. 

Under 2018 hade barnhemmet totalt 102 barn varav 49 var pojkar och 53 flickor. Barnen fick frukost, lunch 

och middag, läxhjälp, musik och dataundervisning.  

I början på året fick varje barn sina egna handdukar och tvål som de kan ta med sig när de duschar på 

barnhemmet. De flesta barn har ingen dusch hemma och framför allt inget vatten. 

Under 2018 fick barnhemmet hjälp av två volontärer som 

under hela året undervisade en grupp barn och vuxna det 

franska språket.  

Musikskolan blev till en stor succé. 21 barn har redan gått 

3 års undervisning av musikinstrument och kan nu så 

mycket att de kan spela i vilken orkester som helst. 

Förhoppningsvis kommer de att kunna få vara med i de 

stora orkestrar som finns i Rio de Janeiro. 

Barnhemmets nya barn fick prova alla instrument 

på musikskolan innan de bestämde sig för ett 

instrument. De började med en enkel flöjt och 

slutade med saxofon och trummor.  

Utöver aktiviteterna i musikskolan så fick barnen 

spela två gånger i samband med Brasiliens 

nationaldag den 7 september och även Japeris 

nationaldag. Orkesterns skicklighet har gjort att 

dessa uppträdanden har väckt stor beundran hos 

barnens föräldrar och hela befolkningen i denna 

fattiga stad Japeri. När orkestern är i full aktivitet på parken eller huvudgatan i Japeri så stannar staden och 

lyssnar på den vackra musiken. I musikskolan har vi investerat i ytterligare några instrument och byggt en ny 

sal med luftkonditionering. Musikskolan har idag fyra musiklärare som undervisar barnen på barnhemmet. 

Doneringarna från faddrarna är till stor hjälp för fadderbarnen och barnhemmet som har en viktig funktion i 

Japeri. Hjälpen räddar många barn och håller dem ifrån den kriminella världen som härjar i Japeri och stora 

delar av Rio de Janeiro och många andra städer i Brasilien. 



VERKSAMHETSÅRET FÖR BARNCENTRET MBAYUE 

Limpio, Paraguay 

Barncentret Mbayué byggdes år 2010 i ett mycket fattigt område nära Paraguays huvudstad Asuncion. Det 

sociala arbetet bland fattiga barn och familjer startades många år tidigare i Asuncion, men då jobbade man 

mest med att hjälpa barnen i deras hem. Men med finansieringshjälp från olika personer fick vi möjlighet att 

bygga barncentret Mbayué för att kunna erbjuda barnen mycket mera än vad vi kunde tidigare. Cirka 100 barn 

från mycket fattiga familjer har fått näringsrik mat, stöd med läxor och studier, hälsokontroller och medicin. 

Vi försöker tillgodose barnens behov så gott vi kan, med de resurser vi har. På barncentret satsar man mycket 

på att lära barnen att skapa saker som kan hjälpa dem i deras vardag och framtid.  Barncentret har också gett 

oss möjlighet att ha en bättre översikt över hur barnen mår och kan då hjälpa dem med det de behöver mest, 

om det så är kläder, medicin, läkarvård, tandvård, operationer eller annan omsorg. Vårt arbete drivs idag med 

hjälp av faddrarnas bidrag och gåvor. 

 

Under 2018 skrevs 36 nya barn in på barncentret och total hade barncentret 116 inskrivna barn. 53 pojkar och 

63 flickor. 35 barn var under 6 år och 10 av dem gick på förskolan. 79 barn gick i grundskolan 1–9 klass, och 

2 tonåringar gick i gymnasiet. 

Barncentret har fem personal inklusive kökspersonalen, och tillgång till en läkare vid akuta fall som också 

besöker barncentret några gånger per år eller vid behov.  

Aktiviteterna på barncentret började på slutet av januari månad med att förberedda barncentret för att ta emot 

barnen. Man gick igenom inventariet och gjorde i ordning alla toaletter, salarna, utegården, sportanläggningen 

och olika underhållsarbete. Under februari månad kom barnen tillbaka mycket glada. När skolan började tog 

de med sig sina skolböcker och skrivhäften till matsalen och fick hjälp med att klä in dem i den typ av papper 

och färg som deras lärare hade bestämt. Varje ämne hade sin egen färg. Allt skulle märkas med barnens namn, 

även pennorna. Under april månad firade vi med saft och tårta barnens födelsedag för de som fyllde år under 

januari, februari, mars och april månad.  

Barncentrets läkare, Celeste Moreno kom på besök under april månad för att göra en kontroll av barnens 

utveckling och då fick också barnens föräldrar möjligheten att konsultera, även de fattiga i området.  

 Den stora händelsen under 2018 var invigningen av sportanläggningen och utegården bredvid barncentret. 

Det firades med dans, musik, tävlingar och en andakt om Psaltaren 126:5 ”De som så med tårar skola skörda 

med jubel.”, och barncentret skördes från tårar och hårt arbete från många godhjärtade människor. Arkitekten 

som ledde arbetet hade med sig en drönare och tog bilder på alla barn och byggnader. Barnen tyckte att det 

var mycket spännande för ingen hade sett en drönare förut. På barnensdag hyrde vi en stor hoppborg och en 

studsmatta som sattes upp på barncentret. Barnen var överlyckliga! Vi avslutade året på barncentret med en 

julfest för barnen och tackade alla fröknar och volontärer med en julkorg med lite gott. På julfesten fick de 

besök av en pastor som 

berättade om julen för både 

vuxna och barn. Julen firades 

med plockmat och läsk för alla 

barn och så fick varje barn sin 

julklapp. Dagen efter julfesten 

var dags för den stora 

städningen och så avslutade vi 

året på barncentret. Vi blev 

ännu en gång mycket stolta 

över att alla våra barn fick bra 

betyg i skolan och fick gå 

vidare i till nästa årskurs. Allt 

det här hade varit omöjligt 

utan er och faddrarnas hjälp!  



INVIGNINGEN AV SPORTANLÄGGNINGEN PÅ BARNCENTRET MBAYUE 

 

        

   

 

 

 

 

 



VERKSAMHETSÅRET FÖR MISSION OLSSON/OCAMPOS  

Salta, Argentina 

Under 2018 fick 17 barn i Salta fadderhjälp från 

Sverige. Alla 17 studerade allt från förskolan till 

gymnasiet. 2 av dem studerar på universitet och en kom 

in på polisutbildning. En av fadderbarnens familj fick 

äntligen en egen bostad efter att de under många år stått 

i kö i ett program som hjälper de fattiga att skaffa eget 

till ett mycket förmånligt pris. Tidigare bodde familjen 

i ett enkelt rum hos en släkt. 

Under 2018 fick fadderbarnen skolmaterial, 

skoluniform, hjälp med skolutgifterna, torra matvaror 

(mjölkpulver, pasta, olja, vetemjöl, socker mm) och 

hjälp till mediciner. Med extra gåvorna köptes kläder, 

skor och annat som barnen behövde. 

  Information skickad av Maria Ester López, föreståndare för det sociala hjälparbetet i Salta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERKSAMHETSÅRET FÖR BARNHEMMET CASA HOGAR BELEN 

Tijuana, Mexiko 

 

Casa Hogar Belen är ett barnhem som drivs med hjälp från svenska faddrar genom Mitt Fadderbarn, privatpersoner i 

Mexiko och en amerikansk församling. Under 2018 hade barnhemmet under nästan hela året 40 barn. 20 barn hade 

faddrar i Sverige. Alla barn på barnhemmet gick i skolan och bidraget gick till att hjälpa att driva barnhemmet.  

Under 2018 hade barnhemmet under nästan hela året 45 barn. 15 nya barn kom in under året och några av de 

barnen som kom in under 2017 fick gå tillbaka till sina familjer eller släktingar som kunde ta hand om dem. 

20 barn hade faddrar i Sverige.  

Alla barn på barnhemmet gick i skola. Två blev klara med grundskolan och började på gymnasiet i augusti 

månad. 

I december 2018 fick barnhemmet besök av den svenska insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn.  

 

 

 

   

 

 

Antonia Barajas (mamma Tonia som tillsammans med den svenska missionären Britta M. Böje-Hansen grundade 

barnhemmets. På bilden syns hon med sina två söner José Antonio (höger) och Benjamin. José Antonio är pastor 

och  barnhemmets administratör, medan Benjamin är utbildat advokat och jobbar i Tijuana, men hjälper 

barnhemmet så mycket han kan på hans lediga tid. 



   

VERKSAMHETSÅRET FÖR BARNCENTRET GUNNAR AXELL 

Porto Xavier, Brasilien 

Under 2018 hade barncentret 63 barn. 46 av dem 

kom till barncentret regelbundet, medan 18 barn 

fick hjälp i sina hem för att de var för små för att 

komma till barncentret eller av andra anledningar 

som gjorde att de inte kunde delta i verksamheten 

på barncentret.  

De barnen som gick i skolan på förmiddagen fick 

frukost och lunch, de som gick i skolan på 

eftermiddagen fick lunch och mellanmål. Alla barn 

fick möjlighet till läxhjälp och stöd i de ämnen de 

kände att de behövde extra hjälp i. 

De barnen som inte hade möjligheten att komma 

till barncentret fick varje månad matvaror som socker, ris, mjölkpulver, mjöl, olja, mm, hygieniska produkter 

och blöjor till de som behövde det. Många barn fick också kläder och skor, beroende lite på vad de behövde 

mest och speciellt till vintern.  

Alla barn i skolålder fick skolmaterial i början på året. Alla 

barn i skolålder förutom en gick vidare till nästa årskurs, 

vilket vi är mycket stolta över. 

Under 2018 hade vi mycket fokus på att lära alla barn att 

brodera och sticka med olika material och olika typ av 

stygn, men också att använda fantasin för att skapa saker 

de saknade hemma eller som de kunde ge i present, eller 

sälja.  

Barncentret drivs främst med fadderhjälp och delvis med 

hjälp från vänner och en kristen församling i Norge.  

Information skickad av Ana Lira Rotta 


