
Barn i Nöd
INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Nr 3/13
Årgång 42

NEVE MICHAEL, ISRAEL

”Hit kommer barn  
från hela landet”
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BAAN CHIVIT MAI, THAILAND

”Tommy flyttar hem 
efter sommarlovet”   SID 8



Äntligen är vi där! Nu har de två 
första grupperna av barn börjat 
komma till vårt nya center i Do-
minikanska Republiken. Det är 
trettiotvå barn som är med för att 
forma hur arbetet kommer att se ut 
framöver. Men det var inte lätt för 
Marta och Ara, de två som är ansva-
riga, att se barnen som stod utanför 
grindarna den första dagen och väd-
jade om att få vara med. Men innan 
det blir dags att ta emot fler barn så 
måste ett bra program arbetas fram.

Jag har en go känsla inombords 
när jag tänker på vårt center utan-
för Azua och vad det kan komma 
att betyda för barnen där. Att vi så 
småningom kommer att få höra hur 
barnen börjat drömma om en ny 
framtid. Precis som barnen i Ma-
nacapuru i Brasilien gör. För börjar 
barnen drömma och se en annan 
framtid än livet de ser omkring sig, 
så känner jag att vi lyckats. För ett 
barn med hopp och framtidstro gör 

skillnad. Inte bara för dem själva, 
utan också för människorna runt 
omkring dem. Det blir som ringar 
på vattnet!

Det är mina drömmar för Hanna-
centret i Dominikanska Republi-
ken. Jag vet att vi inte kan förändra 
samhället genom att bara sätta upp 
ett center. Men vi kan vara med och 
ge barnen de verktyg de behöver, så 
att de i sin tur kan förändra sin om-
givning. Och det är jag otroligt stolt 
och glad över att vi i Barn i Nöd nu 
får medverka till. Jag ser med spän-
ning fram emot att få följa livet på 
centret och se hur allt utvecklar sig.

Och här i Sverige är nu äntligen da-
garna långa igen. Förhoppningsvis 
har vi en varm och solig sommar att 
se fram emot! Det finns inte mycket 
som slår den känsla som infinner 
sig när solen och värmen äntligen 
kommer och naturen exploderar. 

När fågelsången ökar i intensitet 
och träden helt plötsligt, som över 
en natt, blivit gröna. Då börjar en 
sång sjunga inom mig: I denna ljuva 
sommartid, gå ut min själ och gläd 
dig vid, den store Gudens gåvor…

Tack för att Du är med och skän-
ker värme och glädje till barn långt 
borta genom Barn i Nöd! Vi hop-
pas att få se många ringar på vattnet 
framöver – både i vårt vackra som-
marSverige och i våra olika projekt 
världen över! Jag vill med dessa 
ord önska Dig 
en riktigt skön 
sommar!

Karin  
Johansson
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Vi vill ge fler barn 

Vill du hjalpa till? Bli fadder!
Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till 
det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap.  
Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till office@barninod.com och tala om vilka 

önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 031-704 65 60.

www.barninod.com

..

 lite guldkant i vardagen.

Moses, 3 år, övergiven

Ringar
på vattnet...



VERkSTADSSkoLA
Men det är inte riktigt tomt och tyst 
på hemmet, även om alla de boende är 
borta. Arbetet med att ställa iordning 
en verkstadsskola är i full gång. Här 
kommer de ungdomar som är intresse-
rade att få lära sig de olika maskinerna 
för att senare kanske kunna få jobb på 
olika verkstäder. Även barnen på Ebe-
nezer Home i Shahpur, som inte ligger 
så långt ifrån Padhar, kommer här att 
få möjlighet till utbildning.

Under sommarlovet blir det persona-
len på handikapphemmet som får gå 
i skola. Det kommer då en ingenjör 
för att utbilda personalen och i mitten 
av juni är det tänkt att ungdomarna 
ska få börja sin utbildning. Detta är 
ett mycket efterlängtat tillskott till 
vad ungdomarna redan får lära sig på 
hemmet. Det kommer att ge dem yt-
terligare en möjlighet att senare kunna 
flytta ut och bli en del av samhället. 
Att kunna få ett arbete och tjäna sina 
egna pengar.

PooNAM
Poonam är 17 år och hon 
är hörselskadad. Hon till-
hör en mycket fattig fa-
milj och hennes by ligger 
runt nio mil från Padhar. 
Hon har åtta systrar och 

en bror. Familjen äger ingen egen mark 
och hennes föräldrar har inget fast ar-

bete utan tar vad de kan få tag på. De 
lever under fattigdomsgränsen. Poo-
nam gick åtta år i den vanliga statliga 
skolan i Betul innan hon kom till Skol- 
och Rehabiliteringshemmet i Padhar.

Poonam är mycket duktig på att klara 
sig själv med alla de dagliga sysslorna. 
Hon är också mycket duktig på att 
kommunicera på teckenspråket. Hon 
tycker om de flesta ämnen i skolan 
men främst språk och målning. Hon 
deltar också flitigt i olika idrottsakti-
viteter och i det mesta som handlar om 
kultur. Hon är också mycket hjälpsam.

Tidigare i vår deltog hon i en täv-
ling som distriktet anordnade för hör-
selskadade barn och ungdomar. Det 
handlade om målning och Poonam 
vann första pris! Hennes dröm är att 
kunna vidareutbilda sig i data och sen 
bli en bra lärare. 

ATuL
Atul är 25 år gammal och 
hans familj bor drygt 
sex mil från Padhar. Till 
yrket är hans pappa in-
genjör och hans mamma 
är hemmafru. Atul har 

också två systrar och en bror. 
Atul har en synskada. Han var runt 

två år gammal när hans syn började 
försämras. Hans pappa tog honom då 
på olika slags behandlingar men det 
blev ingen förbättring. 

 När det blev dags för Atul att börja 
tredje klass så ställdes han, på grund av 
sitt synfel, inför stora problem i sko-
lan. Och då fick han flytta till Padhar. 
Atul var ju helt beroende av sin syn 
och den minskade för varje dag. 

På Skol och Rehabiliteringshemmet 
gav man honom ett anpassat program 
där han fick utveckla sina andra sinnen 
såsom hörsel, känsel, lukt och smak. 
Han fick lära sig att orientera sig och 
kunna förflytta sig utan att förlita sig 
på sina ögon. Han fick lära sig blind-
skrift, både att läsa och skriva. Han har 
nu blivit väldigt duktig. Atul klarade 
sen att som vanlig student ta sin exa-
men på J.H College i Betul. Varje dag 
åkte han själv med bussen till och från 
skolan. 

Efter sin examen så stannade Atul 
kvar på hemmet i Padhar. Han är lugn, 
tyst och väldigt ärlig. Han är alltid 
redo att hjälpa andra, är helt nöjd och 
klagar aldrig. Han är arbetsam och 
hängiven och strävar alltid framåt. På 
deltid hjälper han nu till att undervisa 
andra synskadade på Skol och Rehabi-
literingshemmet i Padhar.

Karin Johansson 
 
 

Skol- och Rehabiliteringshemmet
i Padhar, Indien

I Madhya Pradesh har det varit sommarlov och skolorna är stängda från mitten av 
april och hela maj. Det var varit mycket varmt med temperaturer upp på över 40 
grader. Alla barn och ungdomar som bor på Skol- och Rehabiliteringshemmet i 
Padhar är under lovet hemma hos sina familjer eller släktingar. Alla, utom en flicka 
som är föräldralös och ingenstans hade att ta vägen. Hon fick då flytta in hos före-
ståndaren Andrews och bo med hans familj under sommarlovet.



Till Neve Michael kom-
mer barn från hela lan-
det, oberoende av folk-
tillhörighet och religion. 
Barn som råkat illa ut 
eller levt under hemska 
förhållanden. De kom-
mer till Neve Michael ge-
nom de sociala myndig-
heterna i landet för att 
få professionell hjälp för 
att så småningom kunna 
leva ett normalt liv.

Hava Levene är föreståndare 
för kriscentret och med stor 
kärlek berättar hon om ”sina” 
barn och hur de försöker att 
hjälpa dem på olika sätt. De 
flesta av barnen har blivit grovt 
svikna av vuxenvärlden och det 
tar tid för dem att våga lita på 
någon igen. Här berättar Hava 
om Ruth som har varit på 
Neve Michael några månader:  
 
När Ruth berättar om sina för-
äldrar, berättar hon saker som 
små flickor inte ska veta något 
om. Som hur hennes föräld-
rar tog pengarna, som knappt 
räckte till mat, för att få dro-
ger. Ruth kan berätta om fint 
vitt pulver, nålar, skedar och 
märken på hennes föräldrars 
armar. Om hur deras ansik-
ten ser ut när pulvret sugs upp 
i näsan och när det sen går ut 
i kroppen. Hon kan berätta 
om hur hennes mamma hade 
främmande män i sovrum-
met och hur hennes pappa stal 
för att få vitt pulver. Ruth är 
nio år gammal och vet allt om 
detta nedbrytande sätt att leva. 
 

Ruth förstod nog inte hur 
lyckligt lottad hon var över 
att hennes mormor bodde på 
övervåningen och var en del 
av hennes liv. Medan hennes 
hopplöst narkotikaberoende 
föräldrar var höga på kokain 
eller heroin, tog hennes mor-
mor henne till skolan. Hon gav 
henne en varm måltid i slutet av 
dagen och hjälpte henne med 
läxorna. Mormodern försökte 
få Ruths föräldrar att söka 
hjälp, men allt de ville ha, var 
mer knark. Ruth trodde att hon 
levde ett normalt liv. Att hon 
hade föräldrar som ville njuta 
av sina stunder i ett falskt him-
melrike och en mormor som 
tog hand om henne när hennes 
föräldrar inte klarade av det, 
och så var det för det mesta. 
 
Men Ruths värld föll samman då 
hennes mormor plötsligt dog av 
en stroke. Halvvägs in i sitt an-
dra skolår märkte hon på allvar 
av sina föräldrars dysfunktion 
och vanvård. Det fanns ingen 
som gav henne mat, ingen som 
tvättade hennes kläder, ingen 
som brydde sig om att hon ens 
gick till skolan. En eftermiddag 
fick en av grannarna i huset där 
hon bodde syn på Ruth. Hon 
gick omkring i trapphuset då 
hon borde varit i skolan. Hon 
såg ut att frysa, var smutsig 
och såg undernärd ut. Grannen 
larmade då de sociala myndig-
heterna och när de kom hade 
Ruth fallit ihop vid trappan. 
 
De tog Ruth till Neve Michaels 
Kriscenter. Där tvättades hon. 
Hon fick mat, kläder och mer 
eller mindre återupplivas. När 

Neve Michael
i Israel

hon sen kvicknade till 
förstod vi mer av hur 
hon påverkats av det 
hon gått igenom. Ruth 
kände sig otroligt svi-
ken och hade förlorat 
sin tro på vuxna. Den 
tro som hon en gång 
haft måste ha försvun-
nit då hennes mormor 
dog. Dessa emotionel-
la problem gav uttryck 
i ett antisocialt beteen-
de med våldsamma ut-
brott och svordomar. 
 
Vi fick sen veta att det 
tidigare hade gått bra 
för Ruth i skolan, men 
det var då hennes mor-
mor levde. Efter det 
hade hon ju inte ens 
gått dit. Så vi visste att 
vi hade en liten flicka 

som i grunden var in-
telligent. En av hennes 
gamla lärare berät-
tade också att Ruth var 
mycket kreativ.

Nu, när hon har varit 
ungefär fyra måna-
der på Neve Michael, 
visar Ruth tecken på 
att komma över den 
traumatiska upple-
velse som nästan för-
stört hennes barn-
dom. Med “nästan” 
menar vi att hon kom 
till oss precis i tid. 
Vi är så glada och tack-
samma för de under-
bara framsteg vi ser 
att hon gör tack vare 
kärleksfull, omtänk-
sam och professionell 

personal här på Neve 
Michael.

Varmt tack till alla Er i 
Barn i Nöd som stöttar 
det arbete som vi gör 
för barnen på Neve 
Michael. Det är ett 
stort och viktigt arbete 
som kräver profes-
sionell personal. Per-
sonal som lägger ner 
sina hjärtan i att hjälpa 
barnen och får dem 
att förstå att det finns 
vuxna som älskar och 
bryr sig om dem. Att 
det finns vuxna de kan 
lita på. Tack för den 
kärlek som vi känner 
från Er i Sverige!

Hava Levene 

VåRT NyA koNToR

Nu har vi börjat bo in oss på vårt nya kon-
tor. Det är en mindre lokal än tidigare, 
men det räcker till alldeles lagom. Konto-
ret på Avenyn är sponsrat av hyresvärden 
och det känns fantastiskt att kunna titta ut 
genom fönstret och se livet som rusar på, 
mitt i Göteborg. 

Vi känner stor tacksamhet till Wallenstams 
som gett oss denna nya lokal!

Vårt telefonnummer är samma som  
tidigare: 031-704 65 60

Mathew, Petra och Karin



...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.  
Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen 

även sedan Din dag på jorden är avslutad. 

Telefon och adress se sid 3

Svarskort
q  Ja, jag vill bli fadder!
Varje månad bidrar jag med:
q 150 kr     q 200 kr     q 300 kr     q 350 kr     q ______ kr

Jag vill att mitt 
fadderbidrag ska 
användas till:

q Barnhem för barn från 
trasiga hem (Agape) i Indien

q Föräldralösa barn 
(Ebenezer-hemmet) i Indien

q Barn i slummen i Japeri, 
Rio de Janeiro, Brasilien

q Barnhem för små barn 
(Rangala) i Kenya. Privat 
fadderskap från 200 kr/mån

Skänk bort  
utdelningen och 

slipp skatten
Efter en dom i Regeringsrätten från 
2006 är det möjligt för privatperso-
ner att skänka aktieutdelning i börs-
bolag till olika typer av välgörenhet.

Du kan alltså skänka bort aktieut-
delningen till välgörande ändamål 
och slippa betala skatt.

Mottagarna måste vara stiftelser el-
ler ideella organisationer med all-
männyttiga ändamål. De ska alltså 
vara skattebefriade.

 Så här går det till:
• Kontakta din bank eller  
 depåinstitut som har hand om   
 ditt VP-konto eller depåkonto.

• Bestäm vilket bolags utdelning  
 som ska skänkas samt belopp. 

• Ge den ifyllda blanketten  
 till din bank. 

• Spara kvittot, som ska bifogas  
 i din deklaration nästa år.

Se vår hemsida

www.barninod.com
för ytterligare information

Namn: ________________________________________________

Adress: ________________________________________________

 ______________________________________________________

Telefon: _______________________________________________

Födelseår: _____________________________________________

E-mail: ________________________________________________

Testamente...

Skicka kupongen till Barn i Nöd, Kungsportsavenyn 22, 411 36 Göteborg

Strax utanför ChiangRai ligger BaanChivitMais 
stora hem HuaDoi. Sex mil söder om staden har 
vi ytterligare ett hem som heter MaeSuay. Det in-
vigdes för två år sedan och är mera ett skolhem. 
Många barn i det området hade så långt till sko-
lan att de därför inte gick alls. Men när de nu bor 
på vårt hem får de bara några hundra meter till 
skolan.  

På MaeSuay bor det flera barn som inte har några föräldrar eller nära 
släktingar. För de barnen är BaanChivitMai deras hem och trygghet. 
När barnen sen ska börja högre skolor får de flytta till vårt hem i 
ChiangRai. Där har de massor av olika utbildningar att välja på. 

Mellan mitten av mars och mitten av maj är det sommarlov i Thai-
land. Då är det som varmast och lite jobbigt att sitta i skolbänken. 
De flesta barn som har föräldrar eller släktingar i livet, uppmuntrar 
vi att åka hem till sina byar över lovet. Vi tycker det är viktigt att de 
håller kontakten med hembyn. Alla de som inte har någon familj el-
ler är papperslösa stannar kvar på hemmet över sommaren.

Den senaste tiden har vi jobbat för att effektivisera i vår organisa-
tion. Ett projekt som pågått i över 20 år har en benägenhet att ”sväl-
la” och bli ineffektivt. Vi svenskar är ju noga med att vara effektiva 
och det vill vi att BaanChivitMai också ska vara.  

Just nu har vi ett norskt par som fungerar som föreståndare och 
det gör det lättare att få insyn i både den ekonomiska biten som 
bland personalen. Utan att arbetet har blivit sämre eller att barnen 
påverkas negativt, har vi möblerat om bland personalen. En del har 
vi sagt upp, medan andra har bytt sysselsättning. 

ToMMy
Tommy, som är en av våra HIV smittade pojkar, kom till oss som en 
liten utmärglad femåring. Tack vare god omvårdnad har han vuxit 
till sig och blivit en fin elvaåring. 

För en tid sedan började han få klåda och utslag på låren. Han 
skämdes för detta och tog på sej långbyxor så att ingen skulle se det. 
Klådan förvärrades hela tiden och till sist gav han sig till känna för 
personalen som omedelbart tog honom till sjukhuset. 

På sjukhuset blev han inlagd för en stor infektion han fått på 
grund av sitt dåliga immunförsvar. Han fick stanna på sjukhuset en 
hel vecka innan infektionen lagt sig. För att han inte skulle behöva 
sova ensam på sjukhuset så stannade Orapin, vår föreståndarassis-
tent, och sov på golvet bredvid hans säng varje natt. Då har man 
hjärta för barnen.

För några veckor sedan fick Tommy besked om att hans far hade 
dött. Han visste inte ens att han hade en far i livet. Tommy kände att 
han ville delta på faderns begravning och tillsammans med en av vår 
personal reste de upp till bergsbyn.

Han träffade då några släktingar som han inte alls kände till. De 
bodde i södra delen av landet och de visste inte heller att deras av-
lidne släkting hade en son som hette Tommy, som var HIV-smittad 
och fanns på BaanChivitMai. Dessa släktingar som verkade vara 
goda människor, fick hjärta för Tommy och ville adoptera honom. 

Tommy tyckte det skulle vara fantastiskt att få flytta till en familj, 
så släktingarna tog kontakt med oss. Vi tycker också att det är fan-
tastiskt och tror att han ska få det bra där. Nu är alla papper klara och 
när sommarlovet börjar flyttar Tommy från BaanChivitMai. Han är 
så lycklig.

Madeleine och Inge Ekelyck

Baan
 Chivit
   Mai

i norra Thailand

Tommy och Orapin



Tack alla våra annonsörer!

MÖBLER OCH INREDNINGAR

Kyrkvägen 2, 560 25 Bottnaryd
Tel. 036-207 00 Fax 036-203 85

HAGA

DÄR KAN DU:

– Bli fadder 

– Ladda ner senaste 
 tidningen 

– Läsa mer om 
 vårt arbete!

– Hitta kontaktuppgifter

– med mera...

När du vill inspireras av att 
förnya ditt hem, gör ett besök 

hos oss på Hönö.
Vi har det mesta du 
behöver i hemmet:

Sängar • Mattor • Lampor
Gardiner • Presenter • med mera

Opalen Fastighetsförvaltning AB
Box 530 98, 400 14 Göteborg 
Besöksadress: Kungsportsavenyn 22
Tel 031-799 85 00 • Fax 031-799 85 99
info@opalen.se • www.opalen.se

Fastighetsförvaltning 
handlar om förtroende
Det har vi uppnått genom:
• Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
• Korta beslutsvägar och personlig service
• Nätverk av specialkompetens

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om 
uppdragen  varit av teknisk eller ekonomisk art.

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs 
en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och 
värdetillväxt.

Välkommen att kontakta oss!

InsIdan är vIktIgast
Trappor · Fönster · Glaspartier · Receptionsdiskar 
Vikväggar · Innedörrar · Ytterdörrar · Entrépartier 
Persienner & Markiser

Se vår nya hemsida www.nibema.se  

www.barninod.com
Läs mer på vår hemsid

a

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Barn i Nöd 
  i världen

Gratulation
Göran Gustafsson, Västerås, 80 år

Britt Holmgren, Mölnlycke, 70 år

Kjell Tofters, Östervåla, 70 år

Till minne
Betty Gustavsson, Örby

The Jaffa Institute, Tel Aviv

ISRAEL

Neve Michael, Pardes Hana

ISRAEL

Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

INDIEN

Agape Child Centre, Perumbavoor

INDIEN

Good Hope Blind Mission, Kottayam

INDIEN

Instituto Evangélico, Japeri

BRASILIEN

Kärlekens Hem, Manacapuru

BRASILIEN

Ray of Hope, Manaus

BRASILIEN

Handikapphem, Padhar

INDIEN

Rangala Baby Home, Ugunja

KENYA

BaanChivitMai – ChiangRai

THAILAND

Projecto 4, Azua  

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

Hope for the Children, Tema

GHANA
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B Tackkort önskas q Ja q Nej

Har du flyttat?
Ny adress: ...........................................................................
.............................................................................................

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

9005752 06

q Gåva till Barn i Nöd

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Nordhemsgatan 63, 413 09 Göteborg

  Gåva till Barn i Nöd

  Ray of Hope

Tackkort önskas     Ja       Nej

Har du fl yttat?

Ny adress ................................................

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

90 05 75-2

Barn i Nöd
– Ins. stiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp
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VILLKOR FÖR AUTOGIRO
Medgivande
Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av 
gåva via Autogiro till Barn i Nöd – Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell 
Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. 
Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

Täckning
Jag kommer att se till att det fi nns täckning på kontot för att överföring ska 
kunnas göras den sista varje månad.

Stopp av uttag
Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i 
Nöd senast 2 dagar innan förfallodagen.
Medgivande återkallas
Medgivande gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det 
genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senaste 
5 vardagar efter att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

Rätten att samarbeta adressuppgifter
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för 
bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om 
kontots adress får samarbetas med Bankgirocentralens till ett register.

Autogiro

JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:  
❏ Fadderbarn ❏ Utbildning ❏ Katastrof- och hjälparbete ❏ Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED: 
❏ 150 kr/mån ❏ 200 kr/mån ❏ 500 kr/mån ❏ Annat belopp:              kr/mån

✁

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

Namn:  Ref. nr:

Adress:

Postnummer: Ort: Telefon:

Personnummer: (obligatorisk uppgift)  E-mail:

Bank

Bankkonto som pengar ska dras ifrån: (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)

Ort, datum:

Namnunderskrift:

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungsportsavenyn 22, 411 36 Göteborg


