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DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

”Vi startade året
med en fest...”

SID 8

KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN

”Vårt mål är att barnen ska
börja drömma om framtiden.”

SID 4-5

Vi vill ge fler barn
lite guldkant i vardagen.

Francis, 3 år, övergiven

..

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

Människor är som
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Man har ju hört jämförelsen av att människor är som böcker i ett bibliotek. Hur
man ser ryggar med titlar av böcker, men
det är först när man öppnar upp en bok
och börjar läsa, som man får veta handling och innehåll. Jag läste nyss boken
”Meddelandet” av Angela Hunt, där det
stod en för mig ny jämförelse, och den
fick mig att stanna upp och tänka efter.
”Människor är som tidningar, och de flesta vill inte öppna upp sitt inre i början när
man träffas. De kommer att visa dig förstasidan, och kanske låter de dig läsa några av annonserna längst bak. Om du tar
dig tid och ställer de rätta frågorna, får du
kanske läsa ledaren på sidan två. Men om
du verkligen vill läsa alltihop behöver du
övertala dem att öppna upp sig helt och
hållet. Det är inte förrän det händer som
du kommer att kunna läsa det finstilta i en
människas själ.”
Vi skandinaver är ju kända för att hålla
oss lite på vår kant. Att vara lite avvaktande mot nya människor. Det är klart att
det finns undantag och ganska många sådana. Men man märker en stor skillnad
när man kommer till de latinska länderna. Om man sitter och pratar utanför ett
hus i Dominikanska Republiken, så dröjer
det inte länge tills andra människor slår
sig ner. Bara för att få höra det som sägs.
Tanken slår dem inte ens, att de kanske
tränger sig på. De lever tillsammans och
nära, på ett helt annat sätt än vad vi gör
här uppe i norr.

BARN
I NÖD
INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK
INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Men det tar tid att öppna upp och jag tror
att man behöver känna att det finns en
öppenhet från båda håll. Den gåvan man
får när någon öppnar upp sidan tre och
fyra i sin ”egen tidning” är något man
måste förvalta väl. Det finns inget som
gör så ont som när man delat något man
upplevt, smärtsamt eller fantastiskt, och
man märker att personen man just gett
förtroendet knappt lyssnat.

småningom kommer att bära med sig in i
vuxenlivet och det kan bli en förändring
i samhället.
Det gäller att våga ta sig tid att släppa andra människor nära. Att ge av sin tid till
en annan människa är bland det dyrbaraste vi kan ge. Ett lyssnande hjärta och
där vi hellre ger än tar. Då lever vi livet
med varandra och inte bara bredvid varandra.

Jag blir glad när jag får email från Luzeny, som är föreståndare på Kärlekens Hem
i Amazonas, och hon berättar om barnens
drömmar för framtiden. Man ser också så
tydligt när man är där på besök hur barnen har stort förtroende för henne. Och
det säger inte lite i ett samhälle där så
många av barnen upplevt att vuxna kan
man inte lita på.

Karin Johansson

Detsamma berättar Marta i Dominikanska
Republiken, barnen kommer till henne
med sina bekymmer. En liten pojke som
saknar mamma har sagt till henne att hon
är som hans mamma. Dessa barn får möjlighet att se och förstå att vuxna inte
alltid sviker och att man faktiskt
till och med kan lita på dem.
När barnen känner att
de är älskade och
omtyckta så har
vi nått långt. Det
ger den trygghet
som så många av
dem saknat. Det
är något barnen så
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Det är ju ett av våra mål här på
Kärlekens Hem, att våra barn börjar
drömma om framtiden.
En dag kom en kvinna hit till
Kärlekens Hem och ville tala me
d mig.
Hon berättade att hon hade en
dotter
som heter Ruana som är åtta
år gammal. Ruana hade det svårt i sko
lan och
mamman visste inte vad hon
skulle
ta sig till. Jag blev mycket glad
över
att hon kom till mig och jag sa
att jag
gärna ville hjälpa henne.
Jag satte mig ner med Ruana
och
märkte då snabbt att hon had
e stora
svårigheter med att läsa. Vi pratad
e och
jag förklarade att jag ville vara
hennes
vän och gärna ville hjälpa henne
att bli
bättre på att läsa. Sen började
vårt arbete.
Ruana tycker mycket om att
vara på
Kärlekens Hem och hon älsk
ar maten här! Resultat av vårt hårda
arbete

kom snabbt. Hon blir bara bät
tre och
bättre på att läsa och det går nu
mycket
bättre för henne i skolan. Mamm
an är
mycket tacksam för att Ruana
nu får
komma till Kärlekens Hem och
få mat
och skolhjälp.
Emanuel heter en av pojkar
na som
finns i våra dataklasser på
centret.
Att lära sig hantera en dator var
hans
stora dröm och dagen han fick
börja i
en av klasserna var en lyckoda
g. Han
är mycket duktig. När han lite
senare
blev utnämnd som bäst i klas
sen var
det fantastiskt att se lyckan i han
s ansikte när han tog emot utmärk
elsen.
Han stålade!
Emanuel är övertygad om att
han en
dag kommer att arbeta med
datorer.
Det är hans stora dröm i livet. De
t är ju

ett av våra mål här på Kärlekens
Hem,
att våra barn börjar drömma om
framtiden. Att de ser att deras situatio
n kan
bli annorlunda och att drömm
ar kan
gå i uppfyllelse.
Jag vill också nämna vår julfest
här på
centret. Det kom sammanlagt 180
barn
som åt god mat och fick en här
lig fest
med många uppträdande. Bar
nen fick
också en julklapp och det var
så klart
en stor lycka för dem! Vi avsluta
de på
så sätt 2013 i glädjens tecken
och vi
fortsätter att göra vårt allra bäs
ta för
våra barn.
Varma hälsningar från alla bar
n
och personal på Kärlekens
Hem.
Luzeny Pereira da Costa

Neve Michael, Israel
Första gången vi såg honom var när han skrikande och spakandes bars in genom grindarna till vårt kriscenter på Neve Michael. Under
årens lopp så har vi mött barn som befunnit
sig i olika stadier av chock som kommit till
vårt center, men det här var annorlunda. Nu
verkade det som om Shai, en söt liten pojke
med utvuxet brunt hår, kastats ut från en plats
han älskade. När vi fick veta omständigheterna kring hans familjetragedi förstod vi att det
var inte långt ifrån sanningen.
Tidigare, samma natt, hade Shai inte vetat något om sin biologiska pappa. Senare, långt senare, fick vi veta att hans mamma inte tänkt
berätta något för honom förrän han blev myndig. Shai var bara tio år gammal och lyckligt
ovetande. Hans biologiske far var en person
mamman inte ville berätta om för sin lille pojke. I alla fall inte riktigt än. Kanske aldrig.
Men även om Shai vetat om sin riktiga pappa
hade inget kunnat förbereda honom för den
här hemska natten. Hans pappa dök upp i
hemmet och sköt den man som Shai kallade
”farbror”. Under pistolhot drog han sen iväg
med mamman och lämnade Shai. Senare blir
han hämtad av socialtjänsten och inburen på
Neve Michael. På grund av denna förvirrande
och traumatiska händelse, skulle det komma
att ta lång tid för Shai att förstå att vi och per-

sonerna som förde hit honom, inte på något
sätt var med ”i samma lag” som mannen med
pistolen.
”Farbror”, som hade gift sig med Shais mamma och som tagit hand om Shai sedan han var
liten, låg på sjukhuset och hans tillstånd var
kritiskt. Han hade flera skottskador och han
skulle få stanna på sjukhuset i flera månader.
Hans mamma, som förts bort av pappan,
hölls inlåst någonstans norrut tills polisen
fick rapporter om ”skrik i natten”. Under tiden allt detta hände stannade Shai, som fortfarande inte fått veta alla detaljer, här hos oss
på Neve Michael.
Till en början så var han full av ofokuserad
ilska. Han visste inget om mannan med pistolen som hade tagit allt han höll kärt ifrån
honom. Han visste inte vad som hänt hans
älskade mamma eller fadersgestalten som han
såg upp till och älskade. Och något mannen
med pistolen sa innan han sköt gjorde Shai
mycket förvirrad. Han förstod inte varför
han måste stanna hos oss och det tog flera
veckor och ändlösa sessioner innan vi kunde
övertyga honom om att vi var hans vänner.
Samtidigt då ”farbror” blev utskriven från
sjukhuset hade Shai blivit ledd genom de
första stegen i psykoterapi. Han var en intel-

ligent pojke som vuxit upp i ett vanligt hem
och han började nu förstå och komma lite till
rätta med den olycka som drabbat honom.
Han förstod att han inte gjort något fel och
dessutom visste han att det fanns starka skäl
att tro att både hans mamma och ”farbror”
fortfarande levde.
Shais öde är långt ifrån löst och han är fortfarande under vår vård. ”Farbror” kom och
hälsade på honom så snart han kunde lämna
sjukhuset, men han kräver intensiv sjukgymnastik och har ännu inte möjlighet att ta hand
om honom.
Hans mamma, som räddades från källaren
där hon hölls fången, berättade en skrämmande historia om sexuella övergrepp. Hennes plågoande är fortfarande på fri fot och
hon genomgår behandling för sina fysiska
och känslomässiga sår.
Shai hålls informerad om sin mammas tillfrisknande och han ser fram emot den dagen
då han kan få återförenas men sina nära och
kära. På Neve Michael är familjeåterförening, när det är möjligt, det stora målet. Så
Shai förbereds för sin stora dag då han kan
åka hem.
Hava Levene,
föreståndare på Neve Michael

Grace Foundation
i New Dehli, Indien

År 2000 träffade Barn i Nöd de båda indiska kvinnorna
Jessy och Vanitha för första gången. Deras historia är
säregen och värd att begrunda. Båda hade fin utbildning
och en tryggad framtid. De lämnade allt detta för att
flytta till New Delhis fattigaste slumområde och började
där osjälviskt arbeta med barnen. Den första tiden skulle
komma att bli svår med sjukdomar och en svår kultur
att anpassa sig till. Trots detta fortsatte de att arbeta. De
bodde i ett skjul och hade knappt mat för dagen. Arbetet
bland barnen i slummen är tufft och slitsamt. Barn i Nöd
var med och sponsrade deras arbete under sju år. År 2007
fick de ekonomiskt stöd från en annan organisation.

Varje vecka har de sex samlingar på olika ställen i området. De träffar 800-1000 barn i månaden. De har åtta
volontärer som hjälper dem. De hjälper till med läxläsning, har barnmöten och ger sömnadskurser.De gör ett
fantastiskt arbete och att de fortsatt att arbeta i slummen,
trots att de knappt haft några ekonomiska resurser, visar
på deras stora hjärta för alla dessa barn.
Karin Johansson

Idag är det Vanitha och hennes man Allen som fortsatt arbetet bland barnen. De har nu en egen samlingssal med en
lägenhet ovanpå, där de bor med sina två döttrar. I New
Delhis slumområden bor närmare 2 miljoner människor
och det talas 19 olika språk. Då organisationen som hjälpt
dem några år inte längre finns med i bilden vände de sig
till Barn i Nöd. Beslutet togs att återigen gå in och hjälpa
till i arbetet bland New Delhis barn.

Emanuel Ebenezer Home
i Shahpur, Indien

Vi upplever att 2014 kommer att bli ett välsignat år för vårt barnhem Ebenezer
Home i Shahpur. Det hela började med att vi den 3 januari fick tillökning i
vår familj. Det anlände en liten pojke som vi gav namnet Jonathan. Namnet
betyder ”Herren har givit” eller ”Guds gåva”. Jonathan föddes den 17 augusti
2013. Hans mamma var bara 15-16 år gammal. Det var flickans pappa som
kom hela vägen från Bhopal för att lämna pojken hos oss. Pappan till Jonathan
är okänd.
Familjen blev väldigt chockade när det kom fram att flickan var gravid.
Hon var så ung och det kom inte fram förrän hon var fem-sex månader in i
graviditeten. När de sen fick höra talas om barnhemmet i Shahpur kontaktade
de oss och bad att få komma och lämna pojken här.

Jonathan

Jonathan är en väldigt söt liten pojke. Han gråter inte ens mycket. Han är
sannerligen en gåva till oss och han kom i precis rätt tid. Alla våra andra barn
är så glada att de fått Jonathan in i syskonskaran. De andra små barnen som
bor i Baby Home är överlyckliga för en ny liten bebis.
Jag känner mig så glad och välsignad över att få vara en del av detta arbete. När
barnens biologiska föräldrar har övergett dem, så får vi den stora förmånen att
ta emot dem. Vi får älska dem och ge dem möjlighet till en ljus framtid!
Varsha Swarup
Föreståndare på Emanuel Ebenezer Home

Varsha och Jonathan
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dominikanska republiken

Den 13 januari öppnade Hannacentret igen efter jullovet.
Marta Silva, som varit hemma i
Brasilien över jul och nyår, drog
igång arbetet med en fest för
de 35 barnen som funnits med
på centret sen i maj. Marta hade
också en försenad julklapp till
alla barnen, från Brasilien. Barnen var överlyckliga!
På eftermiddagen samma dag hölls ett
möte med föräldrarna till den nya grupp
av barn som skulle börja. 32 nya barn i
åldrarna 5-12 år. De blev uppdelade i två
grupper med 17 på förmiddagen och 15
på eftermiddagen. De två nya grupperna
skulle få komma till centret måndag, tisdag
och onsdag medan de två gamla grupperna
skulle komma på torsdagar och fredagar.
När sen de nya barnen är inkörda i programmet och förstår reglerna på centret,
så skulle det bli sammanslagninagar och
ändringar.
Marta, Ara och Alba som arbetar med barnen gör ett fantastiskt bra arbete. Marta
berättade att det är så många som kommer
och frågar om inte deras barn också kan få
börja. De ser resultatet av barnen som är
med på centret och önskar inget hellre än

att även deras barn ska få chansen. Barnen
som blivit utvalda är barn som på olika sätt
har det svårt hemma eller i skolan.

mycket hemma. Han får hjälpa till att arbeta mycket i hemmet och ofta ser han efter de andra barnen i huset.

Redan i början av februari var Marta redo
att förändra i grupperna för att göra plats
för fler barn. 20 barn i varje grupp och för
de barn som verkligen behöver extra hjälp
och stöd ordnas utrymme så de kan vara
där fem dagar i veckan.

Julian älskar att vara på Hannacentret och
han är ett mycket tillgivet barn. Den första dagen lärde jag barnen en sång med
rörelser. Det är en sång som handlar om
att krama varandra. Alla barnen lärde sig
snabbt. När vi sen hade lektion kom Julian
och frågade mig om vi inte kunde sjunga
sången med kramarna igen. Jag blev så
rörd för jag kunde se att han älskade att
bli kramad. Nu går det nästan inte en dag
utan att barnen vill sjunga ”kramsången”.
Barnen älskar den!

Marta berättar här om en av pojkarna på
centret:
Julian är sex år gammal. Han bor med sin
mamma och sina två bröder i sin mormors
hus. Hans pappa dog i en olycka för en tid
sen. Hans mamma arbetar med att sälja
saker på gatan för att få ihop lite pengar
till familjen. I huset bor sammanlagt tio
personer.
Julian är en känslig liten kille och inte så
tuff som många av sina jämnåriga. På grund av
det har han
blivit utsatt
för mycket
förakt
från
människor
runt omkring.
Han har också
blivit
slagen

Varma hälsningar från Marta Silva

Skänk bort
utdelningen och
slipp skatten

RESCUE MISSION

SECOND HAND
i samarbete med stiftelsen BARN I NÖD

ÖPPETTIDER:
Onsdag 11-20
Lördag 10-15
Inlämning av saker:
tisdag-lördag 10-15

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke
I f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tåget

Tel: 031-401 410 - 0739-76 34 71

Efter en dom i Regeringsrätten från
2006 är det möjligt för privatpersoner att skänka aktieutdelning i börsbolag till olika typer av välgörenhet.
Du kan alltså skänka bort aktieutdelningen till välgörande ändamål
och slippa betala skatt.
Mottagarna måste vara stiftelser eller ideella organisationer med allmännyttiga 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.
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• Ge den ifyllda
till din bank.

blanketten

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

...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.
Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen
även sedan Din dag på jorden är avslutad.

Se vår hemsida

www.barninod.com

för ytterligare information

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
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

q 350 kr

q ______ kr

Namn: ________________________________________________
Adress: ________________________________________________
______________________________________________________
Telefon: _______________________________________________
Födelseår: _____________________________________________
E-mail: ________________________________________________
Skicka kupongen till Barn i Nöd, Kungsportsavenyn 22, 411 36 Göteborg

Tack alla våra annonsörer!

Fastighetsförvaltning
handlar om förtroende

HAGA

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.

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

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

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs
en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och
värdetillväxt.
Välkommen att kontakta oss!
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www.barninod.com

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

DÄR KAN DU: Bli fadder, ladda ner senaste tidningen, läsa mer om vårt
arbete, hitta kontaktuppgifter och mycket mer.

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Till minne

Gratulation

”Dragspels” Olle Andersson, Enviken

Bo Emanuelsson, Stenkullen, 70 år

Olivia Carlsson, Siljansnäs

Hanz Linderyd, Bromma, 70 år

Elsa Hagberg, Kyrkesund
Kerstin Karlsson, Ed
Greta Sjölund, Siljansnäs

ISRAEL

THAILAND

BRASILIEN

GHANA

INDIEN

The Jaffa Institute, Tel Aviv

BaanChivitMai – ChiangRai

Ray of Hope, Manaus

Hope for the Children, Tema

Agape Child Centre, Perumbavoor

ISRAEL

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

BRASILIEN

INDIEN

INDIEN

Neve Michael, Pardes Hana

Projecto 4, Azua

Kärlekens Hem, Manacapuru

Grace Foundation, New Dehli

Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

KENYA

BRASILIEN

INDIEN

INDIEN

Rangala Baby Home, Ugunja

Instituto Evangélico, Japeri

Handikapphem, Padhar
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Good Hope Blind Mission, Kottayam

Gåva till Barn i Nöd

q Gåva

till Barn i Nöd

Bl 2021.04S (mar 05) 00257 14.02 Skilltryck AB

Tackkort
önskas
Tackkort
önskas

q Ja
Ja

q NejNej

9090
050575-2
75-2

Barn
i Nöd
Barn
i Nöd

– Ins.
stiftelsen
Svensk
Internationell
Barnhjälp
– Ins.
stiftelsen
Svensk
Internationell
Barnhjälp

Har du flyttat?

Har du ﬂyttat?

Ny adress: ...........................................................................

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

.............................................................................................
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Autogiro
VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Stopp av uttag

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 ﬁnns täckning på kontot för att överföring ska
kunnas göras den sista varje månad.

✁

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.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO
JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:
❏ Fadderbarn
❏ Utbildning

❏ Katastrof- och hjälparbete

❏ Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:
❏ 150 kr/mån

❏ 500 kr/mån

❏ Annat belopp:

❏ 200 kr/mån

Namn:		

Ref. nr:

Adress:
Postnummer:

Ort:

Personnummer: (obligatorisk uppgift)		

Telefon:
E-mail:

Bank
Bankkonto som pengar ska dras ifrån: (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)
Ort, datum:
Namnunderskrift:

Skicka
kupongen
Barni iNöd,
Nöd, Nordhemsgatan
Kungsportsavenyn 63,
22, 411
Skicka
kupongen
till:till:
Barn
4133609Göteborg
Göteborg

kr/mån

