VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019
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 få utbildning och förbättra sina
möjligheter att ta sig ur fattigdomen. Det finansiella stöd som till allra största delen kommer från
privatpersoner i form av enstaka eller regelbundna gåvor bidrar till att möjliggöra så att många fattiga barn
och ungdomar får utbildning, kläder, vård och mat. Detta gör att de i framtiden kan 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.
Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn har 90-konto (pg 900476–3) och är därmed godkända av Svensk
Insamlingskontroll, ekonomin granskas av en auktoriserad revisor från Brahe Redovisningsbyrå i Jönköping.
Av verksamhetskostnaderna rörande de olika projekt som bedrivs, har 71% gått till verksamheter i
Sydamerika, 24% till verksamheter i Asien, 4% till en verksamhet i Mexiko och 1% gick som engångsgåva
till att hjälpa en kvinna som har 28 föräldralösa barn i sitt hem i Samandua-Kongo. Sammanlagt under 2019
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.

Under 2019 har Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn fortsatt bidragit till att barn och ungdomar fått mat för
dagen, kläder, en förbättrad hälsa, bidrag till medicin, via hjälp med studiematerial och skolavgifter har fler
har fått möjlighet till utbildning samt att gå vidare till högre studier. Vi ser att insatserna bidrar till att barnen
och ungdomarna får verktyg och kunskap så att de kan påverka sin situation och ta sig ur fattigdom. Vårt mål
är att fortsätta arbetat med 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.
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.

Under 2019 har förfrågan efter nya faddrar från de olika projekten varit mycket höga då många faddrar slutat
på grund av hög ålder, lägre inkomst, dödsfall etc. men också för att det är många barn och familjer i nöd som
ropar efter hjälp.

➢ MOSES MEMORIAL CHILDREN HOME Alluru, Indien
Under 2019 fick 50 barn och ungdomar fadderhjälp. 20 av
dem bodde på barnhemmet. Det yngsta barnet på
barnhemmet var 7 år gammal och det äldsta 16 år. Av de 50
barn och ungdomar, gick 11 barn i grundskolan, 18 på
gymnasiet och 21 ungdomar på olika yrkesutbildningar,
universitet eller högre utbildningar.
Det sociala arbetet sträcker sig utanför barnhemmets väggar
och man jobbar på olika sätt för att bekämpa den extrema
fattigdomen i Alluru. 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 vill MMCH bygga en yrkesskola så
de kan få möjligheten att lära sig saker som kan hjälpa dem att skapa sina egna arbets- och inkomstmöjligheter.
Detta är en dröm som kvarstår vilken de hoppas på att en dag kunna förverkliga.

➢

STEN Home Gudivada, Indien

Under 2019 fick 22 barn fadderhjälp för att hjälpa dem med mat,
skolmaterial, mediciner och kläder så de kunde gå i skolan. 7
barn gick i grundskolan, 8 i gymnasiet och 7 ungdomar läste
högre utbildningar som yrkes eller tekniska utbildningar. Alla
barn på STEN Home kommer från mycket fattiga
hemförhållande där de bor med sina föräldrar eller släktingar.
Kravet för att de ska få hjälp är att barnen måste gå i skolan och
få en utbildning.
Två gånger i månaden träffade de ansvariga barnen på STEN Home för att följa deras utveckling och samtala
med dem om deras situation och studier. De ansvariga besökte också barnen i deras hem för att få en bättre
kontroll över barnens behov och
familjens bekymmer. Vid akuta fall Ekonomisk fördelning av mottagen fadderhjälp
söker sig familjerna själva till de
Memorial Children och STEN Home
ansvariga för Sten Homes verksamhet
Administriva utgifter
för att be om hjälp.
(telefon, internet, post,
Dagligen kom personer till STEN
HOME, och 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 slavförhållanden eller att tigga
för att överleva. Sten Home resurser
kommer främst från fadderhjälpen.
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➢ TIBETANSK ELEVHEM Sonada, Indien
31 flickor och 44 pojkar bodde på elevhemmet under 2019,
barn från 6 års ålder till 17 år. De flesta barn som flyttar till
elevhemmet i Sonada för att gå i skolan upp till tionde klass
är barn från mycket fattiga tibetanska familjer från olika
fattiga byar i Himalaya, Arunachal Pradesh, Shillong,
Sikkim och Darjeeling (Indien), Nepal och Bhutan.
21 barn fick fadderhjälp genom Mitt Fadderbarn för att
bekosta fadderbarnens skolavgifter, mat, vistelse och
skolmaterial. Elevhemmet fick också hjälp från Mitt
Fadderbarn för att köpa nya sängkläder till alla barn, 70
skolväskor och extra inköp av hygienartiklar till
elevhemmets tonårsflickor.

➢

STUDENTCENTRUM FÖR WEENHAYEKS UNGDOMAR
Villamontes och Crevaux, Bolivia

Under år 2019 har den bolivianska
stiftelsen Fiwen som hjälper ungdomar
från den indianska stammen weenhayek
har kunnat ge gymnasieutbildning till 32
ungdomar (20 tjejer och 12 killar), och
möjligheten att bo på skolinternatet i
Villamontes-Bolivia. Eleverna kom från
Crevaux, Purisima, Palmar, Timboy,
Resistencia, Algarobal, Breal, Capirendita
och Villamontes. Några av dem gick på de
allmänna skolorna i Villamontes, medan
andra gick på Fiwens (weenhayeks
stiftelsen) tvåspråkigt gymnasieskolan.
I februari månad 2019 öppnades också möjligheten för eleverna att parallellt gå en teknisk utbildning som kan
rusta dem med ännu mer kunskap som kan att öka deras framtida arbetsmöjligheter. Detta eftersom
verkligheten är att få weenhayeks ungdomar fortsätter högre utbildningar. Medlen från sponsorerna används
för att täcka omkostnaderna som gynnar studenterna, som till exempel mat, men också till de specifika
behoven som studenterna med fadderhjälp har, såsom skolmaterial, mediciner, skolavgifter, kläder, skol- och
sportuniformer, mm.

Några av skolans ungdomar ”grillar” fisk på en fiskutflykt. På fritiden spelar både tjejer och killar fotboll

Situationen för Weenhayek studenterna i Crevaux
Efter många års konflikter och med hänsyn till utbildningssituationen i Crevaux, samt minskad inkomst för
att kunna stötta skolan, så bestämdes under året 2019 att flytta alla de ungdomar med fadderhjälp, förutom en,
till skolinternatet i Villamontes så de kunde fortsätta sina utbildningar där istället. Utan tvekan finns det många
andra ungdomar i Crevaux som vill studera, men de nuvarande förhållandena tillåter det inte på grund av
allvarliga interna konflikter i samhället och utbildningsmyndighetens brist på uppföljning påverkar skolans
funktion. Skolan är nästan tom och av den anledningen används inte Weenhayek studentcentrum i Crevaux
enligt institutionens fastställda mål, det vill säga att hålla unga Weenhayek från avlägsna samhällen eller
familjer med begränsade resurser som vill komplettera sin studie i Crevaux till andra året på gymnasiet
(tidigare åttonde).
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➢ BARNMATSALEN BETANIA Huancayo, Peru
Matsalens drivs med fadderhjälp från Mitt fadderbarn i Sverige, bidrag från Erikshjälpen i Vrigstad,
gåvor från privatpersoner och församlingar, och Kävsjös församlingskör.
År 2019 har varit ett år där vår tro satts på
prov, för det var så många barnfamiljer i
nöd. Den stora invandringen från
Venezuela sedan 2016 har blivit en stor
påfrestning för arbetsmarknaden. Många
människor är desperata och beredda att
jobba i utbyte av mat som de kan stilla
hungern med, för att få tak över huvudet,
eller jobba för en mycket liten lön, vilket
har dumpat de redan låga lönerna för de enklare arbeten eller de arbete
som inte kräver utbildning, som för jordbruksarbetare till exempel. Det är ingen lätt situation att lösa och den
skapar en stor oro och känsla av hopplöshet bland alla. Många av matsalens mödrar berättade att de nästan
inte fått någonting sålt på gatorna eller marknaden längre för att det var otroligt många gatuförsäljare i alla
åldrar, så de var otroligt tacksamma för fadderhjälpen som räddade barnen från att gå hungriga. Tack vare
fadderhjälpen fick 75 barn från mycket fattiga familjer i Huancayo mat och hjälp under 2019.

Aktiviteterna i matsalen började redan i januari månad och sträckte sig över hela året.
I januari höll vi ett bibelkollo för 80 barn och tonåringar. Många var syskon, släktingar eller vänner till
matsalens barn. De fick undervisning i Guds ord, olika aktiviteter och tävlingar ordnades, och de fick en lättare
förtäring i matsalen.
I februari månad hade vi besök av organisationen “Samaritan´s Purse” som presenterade evangeliet och lyfte
upp Jesus som den bästa gåvan för mänskligheten. Sedan delade de ut en spännande skolåda med små och
roliga presenter till alla barn. Matsalen förbereddes för att ännu en gång ta emot barnen. Det renoverades,
målades och fixades. Matförrådet fylldes så mycket det gick och barnen registrerades med vikt och längd
samtidigt som man hälsade på dem i deras hem.
Måndag till fredag kom barnen till matsalen för att äta och få hjälp med sina studier, och på lördagar hade vi
bibelskola för alla som ville delta. På fredagar träffades föräldrarna (ofta bara mammor) för att planera
matsalens verksamhet under veckan, och vilka som skulle hjälpa till med matlagningen under veckan, och
man började alltid med en andakt och bön.
Ännu en gång fick matsalen besök av en kvinnoläkare som pratade med
mammorna och de äldre flickorna på matsalen om livmoderhals- och
bröstcancer. De fick lära sig om vad de ska vara uppmärksamma på,
vad är det för sjukdomstecken, orsaker, vilka undersökningar och
behandlingar som finns, och hur det är att leva med cancer. Samma dag
firades morsdag i Peru, så mammorna fick en plastbalja med godsaker
i som present.
Matsalens barn och några föräldrar fick fluorbehandling av Henry T, en mycket
godhjärtad tandläkare som också undervisade barnen om hur viktig det är med en bra
munhälsa och hur det påverkar hela kroppen om man inte tar hand om sin
munhygien, sina tänder, tunga mm.
Matsalen fortsatte med projektet att lära barnen och
föräldrarna att odla, vilket påbörjades under år 2018. Under
2019 sådde matsalen majs, ärtor och andra grönsaker.
Under året fick man assistera flera av matsalens barn med
medicinsk hjälp på grund av olyckor eller sjukdomar, men det
värsta fallet var en 10 åring pojke som fick en hjärnblödning
och behövde en akut operation. Med hjälp av en insamling i
Sverige kunde man hjälpa till att
bekosta den dyra operationen och de
Ekonomifördelning av
mediciner pojken behövde. Idag mår
han bra.
fadderhjälp
Vi vill avsluta vår rapport med att
tacka er alla för det ni gör för de
peruanska barnen. Er hjälp betyder
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➢ MISSION BYRÉN av Rose-Marie Byrén Tarija, Bolivia
Det var ett oroligt år politiskt sätt och det påverkade alla områden. Valet hölls den 20 oktober och efter det
började över en månads fredliga protester pga. valfusk. Det slutade i gatuvåld, vandalism och terrorism i de 3
största städerna (i norr). Här i Tarija kunde man få tag på det flesta matvaror och det var inga allvarligare
konfrontationer. Antingen var man ute och stödde i de olika punkterna för att hejda cirkulation av fordon och
motorcyklar eller så stannade man hemma. Inget var öppet under dagen. Matmarknader hade öppet tidigt på
morgonen och fram till kl. 10. Man kunde då komma fram med bil en del sträckor t.o.m. kl. 8.00 på morgonen,
då de åter började blockera alla vägar. Olika affärer hade också öppet tidigt på morgonen och var sedan stängda
hela dagen. Banker arbetade men bakom stängda dörrar. Skolorna försökte ha öppet men elever och lärare
kunde inte ta sig fram eller tillbaka, så de stängde också, vilket bidrog till att allt blev förskjutet,
skolavslutningar och studentavslutningar likaså. Läget i landet förblev oroligt och som alltid cirkulerade det
massor av olika informationer som bidrog till kaos och rädsla. Detta och dåvarande situationen bidrog till att
jag valde att skjuta upp utdelningen av julkorgar till januari (2020). Arbetslösheten tror jag har varit densamma
som 2018 men man märkte att det var ännu mindre pengar i omlopp.
Den största utgiften var hjälpen till
Ekonomifördelning av mottagen fadderhjälp
studier, en bit över hälften av hela
beloppet som kom in 2019.
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mera. En skola hade även satt in
transport till och från skolan på
Inköp till de enskilda (extra gåvor, jul)
grund av den ökade mängden av
försvunna barn och ungdomar.
DIVERSE
Stödlärare är den hjälp jag kunnat
erbjuda elever på högstadiet,
gymnasiet och universitetet i matematik, kemi och fysik. Även matematik och spanska
(läsning, stavning och grammatik) till barn i låg och mellanstadiet. Diverse är många
gånger betalningar till att få födelsecertifikat, skaffa ID-kort och utgifter för lumpen
(som man påbörjar näst sista året i gymnasiet under ca 1 år). Utgiften transport som
går till de olika familjerna och ungdomarna att ta sig till och från kontoret där hjälp
läraren finns och där vi träffas. Alla får inte hjälp till transport. Bara de som jag vet
inte har råd med busspengar eller som måsta ta flera bussar för att komma fram. Ja,
även i utgiften ”Extra gåvor” finns utgifter/gåvor i samband med studenten. Jag är
så tacksam att det finns så många faddrar som fortsätter att stödja sina fadderbarn till högre studier. Detta gör
det möjligt för många att skaffa ett yrke, försörja sig, hjälpa sina syskon och föräldrar, vara ett exempel på att
man kan få det bättre genom hjälp som erbjuds och att kämpa för att nå nästa mål i livet.

Utgifterna till universitetsstudier går till böcker, kopior som används mestadels istället för böcker, avgifter
till inskrivning och antagningsprov, avgift till kurs för att ”nivellera sig”, likaså utgifter till sitt specialarbete.
De som studerar på institut har olika utgifter beroende på vad de studerar. Det är studier
mellan 1 och 3 år. Där betalas oftast en månadsavgift. De använder inte böcker så ofta
utan mest fotostatkopior. Beroende på vad de studerar så behöver de köpa material
också och ibland uniformer. Studier till hårfrisörska där de måste köpa allt material och
utrustning (kam, sax, vätskor, hårfön etcetera). Chef (mat) där ska de ha speciell
uniform, handskar, sina egna knivar och en del annan utrustning. Ingredienserna som
används ingår i månadsavgiften. Men det finns också de som studerar till revisor på
institut men de blir revisor på ”teknisk nivå”. Inom universitetsstudier var det 3 som
blev färdiga, en läkare som nu gör sin praktik under ett år innan han får ta emot sin
titel, en polis, och en revisor. Alla universitetsstudier här är på 5 år. Av instituts
utbildningarna blev 4 klara med sina studier inom, förskolelärare (hjälplärare),
matlagning (kokerska), hårfrisör och kotiljong.
Kläder är en utgift som är låg. Man kan få tag på billiga kläder på olika marknader och secondhand-affärer
och för många familjer är det en utgift som de själva kan stå för om de måste välja vad hjälpen ska gå till.
Dessutom köper de oftast kläder när de får extra gåvor till födelsedagar, jul eller vid andra tillfällen. För
extra gåvor har man också kunnat ge möbler så som bokhyllor, garderob, matbord med 6 stolar, säng,
madrass och sängbord. Utgiften Baby paket är låg då de flesta ber om mjölk och det ingår i matvaror. Men
vi har kunnat hjälpa bland annat två nyfödda med filt, kläder och blöjor. Matvaror har getts mycket, men
ändå är denna utgift låg då vi inte hade utdelning av extra matvaror vid jul, det enda inköpet var 111 kycklingar
då allt annat inköptes i januari 2020.
Hälsa: 2019 ändrade dem ännu en gång hälsosystemet och jag tror det är pga. en
långvarig läkarstrejk (över en månad) som detta behov ökade i år. Nu ska man inte
kunna gå till sjukhuset direkt om det inte är akut. Det har blivit lite som i Sverige, där
man först ska söka hjälp på sin vårdcentral i det bostadsområde man bor i. Det är till
stor hjälp för många och det är gratis. Så i många fall när de ber om hjälp är det för
allvarligare saker, för mediciner, behandlingar, ultraljud, röntgen, gips, fysioterapi,
hjälp till operationer, avgift för inlagda patienter, provtagningar, mediciner,
vitaminer med mera. Avgiften transport har även varit att hjälpa en del med resor
till annan ort för att delta i någon konferens eller hjälpa någon i familjen. Under
utgifter inom diverse ingår hjälp till att betala gas, el och vatten ibland, några
enstaka gånger hjälp med del av hyran, gastuber, framkallning av kort, betalning av
bankutdrag, skatt mm.
Vi hade ett speciellt fall då en av våra ungdomar blev överkörd av en större bil när han körde motorcykel.
Bilisten var full och när han skulle smita körde han över motorcyklisten en gång till. Killen, Mario, överlevde
men var väldigt allvarligt skadad. Han kommer att ha men för livet och man vet kanske inte riktigt vad skadan
i huvudet får för följder i framtiden. Han använde hjälm men när han blev överkörd andra gången hade den
flugit av. Då bilisten var av ”bra efternamn” och har pengar, medan Mario hör till en av familjerna som har
fått hjälp pga. dess ekonomiska situation, behövdes en advokat för att försöka få hjälp till rätten av att få
sjukhusvistelse, läkare, mediciner och annat som egentligen skulle vara givet. Dessa människor ”prioriteras”
inte och måste ofta kämpa för sina rättigheter för att det ska ges dem.
Mycket är likt 2018 i många av utgifterna eftersom det handlar om samma saker, skola, mat och hälsa i första
hand. Men detta är sammanfattningen om utgifterna av året 2019 i Tarija, Bolivia.
Rose-Marie Byrén

➢ 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. Sponsorship section operates the activities at the
center in 2 scopes: scholarship service and early-year classes. These activities have been continuously operated
for 30 years since 1990. All activities are run by our appointed coordinator who works closely with the
community leader and the pre-school center in order to provide the benefit for children in the area.
In 2019, the scholarship database was rerecorded and reorganized, inputting additional information, such as
study progress and living condition of the sponsored children and their family. This new section was expected
to help the staff tracking those children who needed extra help, as well as giving counselling to their parents.
At the pre-school center, we proudly present that we have passed the qualification of pre-school standard from
Bangkok Metropolitan Administration in the ‘excellent’ level. We also received the evaluation from the Office
of Nation Education Standards and Quality Assessment. The assessment has given us the guideline to improve
our center, our service, our teachers and students.
Operation
1. Scholarship service in Ratchada-Bungkum area: organized by Ms. Boonma Roddee
This year we provided 85 scholarships to the children in the area. The scholarship section also ran 2 parents
meeting per year, and distributed scholarship twice a year. In 2019, we made sure that all sponsored children’s
information is update. Children also wrote letters to their sponsors.
1.1 Statistic of sponsored children in 2019
2019
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K-1-3

13

6
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3

-
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3

-

30

Secondary1-3

5

7

12

1

-

13
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1

7

8

-

-

8

Vocational.1-3 2

2

4

-

-

4

Diploma 1-2

-

1

1

-

-

1

College1-5

-

7

7

-

-

7

Total

42

36

78

7

-

85

* The special support was
granted by the sponsors
who wanted to add extra
supp ort for specific
children

1.2 Parents meeting:
This year, we introduced Mitt Fadderbarn to the parents during parents
meeting by showing the article that Ms. Prateep Ungsongtham Hata
wrote about how Thailand facing the economic crisis and income gap
between high class and working class. Parents were so thankful for the
support, and they appreciated the support to their children’s education,
which is believed to be the key to improve their quality of life when the
children graduate and have a good career.
1.3 Special case: Darika S.
Darika is 6 years old (her story was told in the last Mitt
Fadderbarn´s magasin). She lives with her father, Mr.
Weera, 53 years old who has never attended school, and her
mother, Ms. Tatsanee, 45 years old, the breadwinner of the
family. Her father is suffering from asthma and
hypertension, which prevents him from working. After
being married for 20 years, Darka’s mother got pregnant of
her when she was 45 years old. Darika was born with slow
development and not so healthy. However, her parents are
hopeful and have faith that the girl will be able to be in
school and have a happy normal childhood. The sponsorship section has taken Darika to have IQ checkup at
Rajanukul institute. We are now waiting for the result whether Darika is being able to attend grade school or
not. Teacher from the center is now checking out with her mother as well. Darika’s story is the example of
how the kindest heart has given a chance to people in need. Darika and other children will have a better future
by your support.
2. Suwan-Prasit 1 Pre-School Center
At the pre-school center, there are 165 students: 94 boys and 71 girls. There are 18 teachers taking care
of the children in 6 classes. The center runs classes by integrated system and Montessori system.
2.1 Children development
2.1.1 Weight and Height measurement at the center, we have the
regular weight and height measurement to keep track on children’s health and nutrition
to make sure that all children are healthy.
2.1.2 Dental check: All students received the regular dental check by
the Health Center Number 50. There were 134 students receiving dental check. 66
students have healthy teeth while 68 students have tooth decay (49.25% of the
students).
3. Staff Development
We are so delighted to inform that 2 more staff teachers have had the degree in early-years education already
this year. Altogether, there are 18 teachers: 9 with bachelor’s degree, 5 with associate degree and 6 with high
school diploma. Among the 9 bachelor’s degree teachers, 5 have degree in early-years education.
3.1 Pre-School evaluation by Bangkok Metropolitan Administration for the fiscal year of 2019
On 17th May 2019, Suwan Prasit 1 Pre-School Center received the external evaluation from Bangkok
Metropolitan Administration. The result was satisfying. The center is in the category of a big pre-school center.
Scores in all aspects were in the excellent level.

3.2 External Evaluation from Office of Nation Education Standards and Quality Assessment
On 17-18th October 2019, we received another external evaluation from the Office of Nation Education
Standards and Quality Assessment, which is the center of educational assessment. This was the second
evaluation we received this year, and the 4th time of evaluation from this institute. The criteria were based on
the Bangkok Metropolitan standard, divided in 3 main aspects: children, staff teacher and curriculum.
The comments: Our curriculum and lesson planning were standardized. We were suggested to improve the
classroom environment. Staff teachers should adapt more multimedia as the teaching tools for variation.
Teachers who only received high-school diploma should have more training in early-years education for the
minimum of 150 hours of training. This recommendation is expected to give more teaching ideas and
necessary skills for the staff teachers in order to provide the best lessons to our students.
(Alla pengar som skickas går till att sponsra fadderbarnens utbildning, med undantag för de speciella
gåvor som faddrarna skickar till sina fadderbarn och 15% i administrativa kostnader).

➢ BARNCENTER 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 arbetade 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 mer än vad vi tidigare kunnat göra. 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 m est, om det
så är kläder, medicin, läkarvård, tandvård,
operationer eller annan omsorg. Vårt arbete
drivs idag med hjälp av faddrarnas bidrag och
gåvor.
Öppning år 2019
I februari öppnade barncentret återigen sina dörrar för att ta emot 105 barn mellan 3 och 15 år gamla. Barnen
som varit där tidigare kunde knappt vänta med att komma igång igen, medan de nya barnen klamrade sig fast
vid sina mödrar eller den de hade kommit dit med. Det är alltid lite skrämmande med allt nytt och de okända
människorna, men ganska fort var de också igång i leken och lärde känna de andra barnen.
Förberedelserna innan öppningen
Centret rengjordes noggrant efter sommarlovet. Det besprutades för att bli av med alla insekter och ohyra som
kommit under tiden barncentrat varit stängt. Alla saker kontrollerades noggrant, lokalerna dekorerades,
toaletterna lagades, dörrarna fick nya skyltar och allt förbereddes för att ta emot barnen. Barncentret bemannas
av 4 personal och en kock.

Under året
45 barn gick på förmiddagen och 60 barn på eftermiddagen.
Ytterligare 18 barn som inte hade möjligheten att komma till
barncentret fick fadderhjälp. Barnen som kom till barncentret fick
frukost, lunch och mellanmål, läxhjälp och extra studiestöd,
bibelundervisning, undervisning i etik, moral, konst och hantverk. En
stor del av befolkningen i Paraguay är "funktionella analfabeter”,
med andra ord, saknar de läsförståelse. Detta är ett utbrett problem
bland många barn och vuxna, därför satsade man extra mycket på
att lära barnen att tolka det dem läste genom olika spel och analyser
av spännande böcker.
Resultat av skolarbetet
Tack vare barnens ansträngningar och den dagliga läxhjälpen samt
den näringsrika maten, som man vet påverkar barnens
inlärningsförmåga, klarade alla barn galant sin årliga examen.
Många av dem fick mycket bra betyg och det var ingen av barnen
som behövde gå om skolåret igen, som de annars måste göra i
Paraguay om de inte får godkänt i alla ämnen.

Medicin
Under maj och augusti månad kom läkaren på besök och många barn kom med sina föräldrar för att
konsulteras. De vanligaste problemen föräldrarna söker hjälp för är för infektioner orsakade av parasiter.
Familjedag och vänskapsdagen
I juni firades familjedagen. En fest som ersätter mors- och farsdag eftersom många barn inte bor med båda
sina föräldrar eller bor med släktingar. Då får barnen ta med sig sina vårdnadshavare till festen. Den dagen
visades bilder på alla barn och aktiviteterna på barncentret, barnen uppträdde och Ricardo Falcón, som är
pastor och make till en av personalen, delade några bibeltankar om familjen. Dagen avslutades med korv och
bröd, läsk och tårta för alla. Och den 29 juli firades vänskapsdagen, dagen då barnen skulle uppmärksamma
allt de goda egenskaper de såg i de andra barnen på barncentret. En övning som hjälper barn att fokusera på
det positiva och som lyfter upp barnens självkänsla, om att de är sedda och omtyckta. Lärarna hjälpte till med
många uppmuntrande ord.
Hembesök
Under juni månad hälsade man på alla fadderbarn i sina hem för att få en möjlighet att se barnets hemmiljö
och träffa de människor barnen bor med. De som hälsar på barnen i hemmet har alltid med sig ett formulär
med olika frågor som de ska ställa vårdnadshavarna och saker de måste vara uppmärksamma över. Det händer
att man gör extra besök vid behov, om man vet att något inte står rätt till eller om faddrarna har skickat extra
gåvor med posten eller pengagåvor för att köpa presenter.
Sportlov
Under juli månad hade barnen två veckor vinterlov och skolan skickade den första halvårsrapporten hem till
vårdnadshavarna så de kunde se hur det gick för barnen i skolan. För de allra flesta gick det bra, men det fanns
en liten grupp som behövde lite extra stöd. Därför tog man under första veckan ett par timmar till att hjälpa
dessa barn med extra undervisning i det de behövde för att komma ikapp och resten av tiden hade vi mycket
lek och skoj för barnen.

Barnens dag
Det är barnens stora dag. Dagen man uppmärksammar barnens
värde och rättigheter. För att fira dagen hyrdes hoppborgar,
studsmattor och fotbollsbord och en clown kom för att underhålla
barnen med ett mycket roligt uppträdande. Den dagen fick barnen
hamburgare, pommes frites, läsk, godis och en present. För de
flesta barn är det enda gången på året de får hamburgare med
pommes, så det var mycket uppskattat.
Årsavslutning
I oktober månad började man med förberedelserna för årsavslutningen och julfesten som
hölls i mitten på december månad. Många av barnen älskar att uppträda och visa vad de kan. Det var repetition
i alla hörn av barncentret, med koreografi, dans, teater, julsånger och naturligtvis Jesus födelse som centrum.
På festdagen fick alla barn varsin julklapp. Några faddrar hade skickat pengar för att köpa julklapp eller mat
till familjen, så till dem lämnade vi över en julkorg full med godsaker efter julfesten som vi körde hem till
dem.
Nyårsönskningar och glädjeämne
Som vanligt har vi önskningar och drömmar. Under år 2020 önskar vi måla om barncentret eftersom
fuktigheten med åren har gjort att färgen släppt. Vi vill även sätta genomskinligt tak på framsidan av
byggnaden.
Den stora glädjen är att efter 2 års väntan har barncentret blivit godkänt som en ideell organisation. Tidigare
fanns det inget krav på det, men med tiden och de nya reglerna för att ta emot pengar så skulle alla
organisationer registreras, men det tar sin lilla tid, i vårt fall två år.
Tack
Barncentrets styrelse, medarbetare och barnen vill tacka Mitt fadderbarn och alla faddrar som hjälper fattiga
och utsatta barn från Paraguay. Barncentret grundades år 2010 och sedan dess har arbetet gett mycket goda
resultat. Vi har idag flera ungdomar som tack vare fadderhjälpen under tiden de var på barncentret, har lyckats
bra med sina studier och idag studerar på universitetet, de är också med i olika kyrkor eller projekt för att
hjälpa sitt folk och land. Må Guds välsignelser vila över ert liv, arbete och familj.
Detta är ett utdrag ur barcentrets årsrapport, som vi har varit tvungna att förkorta.

Barncentrets ekonomiska fördelning
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➢ MISSION OLSSON/OCAMPOS Salta, Argentina
År 2019 har varit ett bra år trots inflationen och prishöjningarna. Som vanligt fick alla familjer vars barn har
faddrar i Sverige torra matvaror som majsmjöl, vetemjöl, mjölkpulver, ris, socker och pasta, förutom olja. I
början på året fick barnen också skolmaterial och hjälp till skoluniformerna lite beroende på vilken skola
barnen gick till, och andra kläder som köptes till de minsta barnen. Nästan alla barn i skolålder fick mycket
bra betyg och lyckades gå vidare till nästa årskurs, men två fadderbarn på gymnasienivå fick göra ett omprov
under februari månad. Ett fadderbarn blev klar med sin utbildning som kosmetolog, och ett fadderbarn blev
klar med gymnasiet och har kommit in på universitetet för att studera statsvetenskap. Inget av detta hade varit
möjligt om det inte fanns godhjärtade människor som var villiga att dela sitt bröd med de familjer och barn
som har det svårt i Salta. Tack vare dem blir barnens vardag lite lättare och tryggare.
Information skickad av Maria Ester López, föreståndare för det sociala hjälparbetet i Salta

Skolmaterial,
skoluniform,
skor och kläder
45%

Administration
, skatter och
internet
2%
Matvaror
53%

EKONOMIFÖRDELNING AV MOTTAGEN FADDERHJÄLP

➢ BARNHEMMET CASA HOGAR BELEN Tijuana, Mexiko
In 2019 we assisted and worked with 39 children that goes from
the age range of 2 years to 18 years , we had only one Little 4
years old boy that the Mexican state agency put on adoption and
we know and expect that he is going to be in good hands, then
we had two siblings a boy and a girl they arrive to Tijuana with
their single mother looking for a better life they travel from one
of the most poorest southern state of Mexico named Chiapas so
we helped taking care this two children so the mother can work
and start looking for a job so later on she got established and
had the money to rent a small department and been able to take
care of her two Little kids with the basic needs also we help her
to register the kids in school and we stay in contact with them.
Talking about school in 2019 we had 16 elementary children attending then 6 jr. High teens attending and 4
high school students attending and 3 university students, so one of our challenges in 2019 was to keep all of
our students in school so we provide a tutoring program that helps in like regular homework or special projects,
so they may not drop off school and we accomplish that and made us feel great that they can continue on
preparing themselves for the future.

Ekonomisk fördelning av mottagen fadderhjälp
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And as for 2020 goals we are
dealing as the rest of the
world is ,with the changes
that the covid-19 pandemic
is making in many ways in
daily basis situations so
please keep us in your hearts
and prayers as we continue
helping
orphans
and
abandon children you are
making a
great
and
significant positive impact
in their lives.

➢ BARNCENTER GUNNAR AXELL Porto Xavier, Brasilien
Under 2019 hade barncentret 71 barn. 38 av dem fick
fadderhjälp från Sverige. De barn som gick i skolan på
förmiddagen fick frukost och lunch, de som gick i skolan
på eftermiddagen fick lunch och mellanmål på
barncentret. Alla barn fick skolförstärkning, läxhjälp och
stöd i de ämnen de behövde extra hjälp i.
Barn med särskilda behov, eller barn som inte är i skolålder
fick hjälp i form av blöjor och 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.
Under 2018 hade vi mycket fokus på att lära barnen att brodera och sticka med olika material och olika typ av
stygn, men också att använda fantasin för att skapa saker de saknade hemma, som de kunde ge bort i present
eller sälj. Detta har vi fortsatt med, men det nya för 2019 var att de äldre barnen fick lära sig att använda
symaskin. En önskning för 2020 är att köpa minst två symaskiner, då den som användes under 2019 var en
lånad maskin.
Sex av barncentrets ungdomar kom in på ett nytt infört lärlingsprogram som ger möjligheten att lära sig ett
yrke på olika arbetsplatser samtidig som de fortsätter med sina gymnasiala utbildningar. Målet är att det ska
leda till ett jobb efter gymnasiet, för då har de den mycket efterfrågade erfarenheten som många jobb kräver
för effektiviseringens skull och som ungdomarna ofta saknar.
Kommer att kompletteras snart med en grafik på hur kostnaderna har fördelats under 2019.
Information skickad av Ana Lira Rotta

➢ INSTITUTO EVANGÉLICO (Tropical Home) Japeri, Brasilien
Året 2019 började barncentret sin verksamhet med 84 barn, 49 flickor och 35 pojkar. Under året flyttade flera
familjer ifrån Japeri på grund av att fängelset som lokala regeringen installerade där medförde ökad våld och
det skapade en ständig oro och rädsla över att barnen skulle råka ut för våld. Detta gjorde att andra barn kunde
få möjligheten att delta i verksamheten, lära sig musik och få mat.
Alla barn och deras föräldrar är mycket tacksamma för all
hjälp och stöd de fått under året, det har gjort att vi kan
fortsätta att ge barnen trygghet och kärlek. Under året
investerade vi i att utveckla barnens utveckling och
välstånd. Datorskolan har fått två nya datorer och vi har
också köpt nya program. Datorskolan är inte bara till för
barnhemmets barn, utan den öppnar även dörren för
barnens föräldrar, kyrkans medlemmar och andra
personer i staden. Ännu ett år har den förstärkta
läxläsningen gett fina resultat. Barnen har uppskattat detta
mycket och det märks bland annat genom att deras betyg
i skolan har blivit bättre.
Under året satsades extra mycket på idrottsaktiviteterna i
barncentrets stora sporthall som används för fotboll,
basketboll, volleyboll, gymnastik och lekar.
Musikskolan är den viktigaste aktiviteten på barncentret efter måltiderna som barnen får. Därför investerade
man ännu en gång i nya instrument, stativ och noter. Barnen undervisades i musik av fyra musiklärare och
barnen fick fortsätta sin undervisning i två olika instrument som de väljer och kursen varar i tre år. Under tiden
har barnen musiklektioner varje dag. Dessutom uppträder de som besökare, spelar på gatan, torgar mm. Staden
Japeri stannar upp när barnen uppträder. Flera av våra barn har efter tre år fått chansen att spela i andra
orkestrar.
Vi, från Instituto Evangélico vill tacka er alla för den solidariska hand ni ger de fattiga barnen, som gör det
möjligt för dem att dagligen få mat, en chans att duscha och vara rena när dom kommer hem. Barncentret är
otroligt viktig i detta fattiga område. Ta emot hälsningar från alla dessa barn och personal. Hans Göransson

