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EBENEZER HOME, INDIEN

”Nu har tvillingarna 
ett hem!”               SID 4

KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN

”Hjälp mitt i översvämningen.”
SID 6-7
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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.

John, 2 år, mamman dog när han föddes
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Jag får ofta höra berättelser om barn och 
vuxna på olika platser uti världen som rå-
kat ut för svåra saker i livet. Jag har också 
fått besöka hyddor eller skjul där männ-
iskor bor i extrem fattigdom och undrat 
hur man klarar att leva så. Och man fun-
derar på vad det är i människan som ändå 
gör att de står på benen när livet går sön-
der och som trots allt reser sig och går vi-
dare. Det måste vara den inneboende styr-
kan som finns där, men som man inte ens 
vet att man har förrän man hamnar i en 
situation och den tvingas fram. Och har 
man en tro på Gud, som jag har, så kan 
man ju varje dag hämta kraft och styrka 
hos Honom som bär genom livet.

Jag förundras ofta över kvinnor i fattiga 
länder, som till synes inte har någonting 
alls att falla tillbaka på när livet är svårt. 
De står där, rakryggade, och gör allt de 
kan av knappt ingenting alls. De föder 
barn och bara några timmar senare så är 
de ute på fälten och arbetar igen, nu med 
en liten nyfödd på ryggen, för att få ihop 
lite pengar till mat.

Vi lever under olika förutsättningar. Man 
blir född in i en familj och kan inte välja. 

Men vad viktigt det är att vi finns till för 
varandra, så långt vi bara kan. Stöder och 
hjälper varandra när livet är svårt. Vi har 
alla saker som vi kämpar med, oberoende 
hur vår livssituation ser ut. Att då, när allt 
är mörkt, känna att man har en vän som 
finns vid ens sida är ovärderligt.

I boken ”Det är aldrig kört” hittade jag 
en liten berättelse som jag tycker säger så 
mycket. Berättelsen kallas ”Ballongman-
nen”.

En pappa tog med sin lille son in i en lek-
saksaffär. Medan pappan letade efter det 
han skulle ha, vandrade pojken iväg på 
egen hand. I ett hörn hittade han en staty 
av en man, gjord av ballonger. Statyn fas-
cinerade pojken, så han blev stående en 
stund.

Efter ett tag kunde pojken inte låta bli att 
peta på statyn, bara för att se vad som 
skulle hända. Statyn tippade bakåt en bit, 
men studsade tillbaka till upprättstående.

Detta gjorde pojken ännu mer nyfiken, så 
han drämde till statyn ytterligare en gång 
– nu med full kraft. Men samma sak hän-

de också den här gången. Statyn tippade 
bakåt och studsade tillbaka så att den åter 
stod upprätt.

I samma ögonblick kom pojkens pappa 
fram och såg sin son titta fascinerat på 
ballongstatyn. ”Hur tror du det kommer 
sig att den reser sig upp varje gång du slår 
ner den?” frågade pappan.

Pojken tänkte tyst för sig själv en stund, 
och sa sen: ”Är det kanske för att han står 
upp på insidan?”

Karin Johansson 

insidan...
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Dolly och Preeti föddes i Mumbai i septem-
ber 2008. Men deras mamma ville varken 
ha sina tvillingflickor eller leva ett fattigt liv 
på gatorna i den stora staden. Så snart hon 
fått tillbaka tillräckligt av sina krafter efter 
förlossningen lämnade hon barnen och för-
svann. Pappan var alkoholist och dög inte till 
mycket. Det blev flickornas gamla farmor 
som gjorde sitt bästa för att försöka ta hand 
om barnen.

I april 2014 dog flickornas pappa. Deras far-
mor, som är gammal och sjuk, klarade inte 
längre av att se efter tvillingarna. En av flick-
orna blev också attackerad av en av de lösa 
hundarna som brukar ligga på trottoarerna 
i Mumbai. En dag blev farmodern erbjuden 
3000 Rupies (runt 350 kronor) av en man 
som använder unga flickor för prostitution. 

Men farmodern var en avlägsen släkting till 
en kvinna som arbetar i Varshas hem. Varsha 
är föreståndare för Emanuel Ebenezer Home 
i Shahpur. Kvinnan kom då gråtande till 
Varsha och berättade om flickorna och bad 
henne att de skulle få komma till barnhem-
met. Varsha sa till henne att om hon bara fick 

flickornas alla dokument och tillstånd från 
farmodern så skulle hon ta med sig flickorna 
till Shahpur.
  
Så blev det och Dolly och Preeti börjar nu 
finna sig tillrätta på barnhemmet. Det har inte 
varit helt lätt eftersom tvillingarna inte talar 
samma språk som de andra barnen och per-
sonalen. Det är ju många språk i Indien och i 
Shahpur talar man hindi medan de i Mumbai 
talar marathi. Men eftersom Varsha kommer 
från samma delstat som flickorna så talar ju 
hon båda språken. Men barn är ju snabba på 
att lära sig och för varje dag lär de sig allt mer 
och förstår nu det mesta. Båda flickorna talar 
nu också litegrann hindi. 

I början var det svårt för flickorna att an-
passa sig till livet och rutinerna på barn-
hemmet. De har ju praktiskt taget vuxit 
upp på gatan. Deras uppförande var inte 
bra och bara en sådan sak som att sitta vid 
ett bord och äta med de andra barnen var 
svårt. Men nu har de anpassat sig bra till 
livet på Ebenezer Home och fungerar 
mycket bra tillsammans med de andra 
barnen. De har båda blivit som vilka barn 

som helst i den stora barnaskaran. Dolly och 
Preeti har nu också börjat i förskoleklassen 
på English Medium School. De älskar det och 
är så lyckliga över att gå i skolan. 

Hade de varit kvar i Mumbai hade livet nu 
varit mycket svårt. Varsha fick i dagarna veta 
att farmoderns alla tillhörigheter spolades 
bort av kraftigt regn och hon hade ingenstans 
att ta vägen. Hur skulle det då gått för de 
två små flickorna? Men tack och lov så har 
Dolly och Preeti nu ett hem, varsin säng, mat, 
kompisar och en tillhörighet på barnhemmet 
– omgivna av kärlek.

Karin Johansson

Ebenezer Home i Shahpur, Indien

GILLA OSS!
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Good Hope Blind Mission arbetar med blinda i södra 
Indien. Nu har de fått kontakt med sju blinda barn från 
fattiga familjer i området, som alla är i stort behov av hjälp. 
Dessa barn är 5-15 år gamla. Några av dem har gått flera år 
i skolan, men ett par av dem har nu fått hjälp av Daniel på 
Good Hope Blind Mission att få börja skolan.

De flesta av barnen går i en statlig blindskola som ligger 
uppe i bergen, runt tre timmar från barnens hem. Att gå i 
blindskola kostar runt 5000 Rupies/år (ca 600 kronor). Då 
får barnen logi, mat och skolgång. Utöver det får familjerna 
själva köpa en del skolmaterial, skoluniform, kläder, skor 
och medicin till sina barn. 2-3 gånger per år, då det är lov 
från skolan, åker barnen hem till sina familjer.

Fyra av barnen som nu finns med i Good Hope Blind 
Missions program heter Shanu, Sneha, Maria och Akash.

SHANU
Shanu är fem år gammal. Vid tidig ålder fick han sockersjuka 
som ledde till att han nästan blev helt blind. Han har 90% 
nedsatt syn. Om Shanu inte dagligen får medicinsk hjälp 
kommer han att bli helt blind. 

Hans pappa har inget fast arbete och familjen har det 
mycket svårt ekonomiskt. Hans inkomst räcker inte till 
för medicinsk behandling av Shanu och till resten av deras 
dagliga behov. De har inte ens ett eget hus, utan bor i en 
lånad bostad. 

Familjen har försökt att få Shanu placerad på en blindskola 
där han i alla fall kan få gratis utbildning. Men han får 
vänta till nästa år innan han kan börja i blindskolan. De är 
nu mycket glada och tacksamma för hjälpen de får genom 
Good Hope Blind Mission som räcker till medicin och till 
lite annat som pojken behöver.

SNEHA 
Sneha är åtta år gammal och helt blind. Och det är också 
hennes mamma Sunitha. Snehas pappa övergav dem för 
flera år sen. Men inte nog med att Sneha och hennes mamma 
är blinda, det är även hennes moster och morfar. De bor 
alla i samma hus och har det mycket svårt ekonomiskt. De 
får lite hjälp från snälla grannar och det betyder oerhört 
mycket för dem. De kämpar för att överleva och de har 
blivit lovade hjälp ifrån staten, men den hjälpen har hittills 
inte nått dem…

Good Hope Blind Mission har nu hjälpt Sneha att få börja 
i blindskolan och hon trivs och mår bra. Familjen är nu 
mycket glada och tacksamma för att ha kommit med i 
Good Hope Blind Missions hjälpprogram där de också får 
besök och hjälp med olika saker som kan uppstå.

MARIA OCH AKASH
Syskonen Akahs och Maria, fem och sex år gamla, är båda 
blinda. De går båda i blindskolan, i första respektive andra 
klass. Deras pappa har inget fast arbete utan han försöker 
varje dag hitta något som kan ge en inkomst till familjen. 
De har det mycket svårt ekonomiskt.

Att staten betalar för att barnen kan gå i skolan är 
till stor hjälp, men det är ju mycket mer som barnen 
behöver för att klara sig. Mamman och pappan vädjade 
till Good Hope Blind Mission om hjälp för de båda 
barnen. De är nu mycket tacksamma för den ekonomiska 
hjälpen så barnen kan få det som de behöver i skolan. 
De har ingen annan som på något sätt kan hjälpa dem.  

Varughese Mathew

Good Hope Blind Mission
i Kerala, södra Indien

SHANU SNEHA MARIA OCH AKASH
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Amazonas, Brasilien

Kärlekens Hem

6 |  Barn i Nöd
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I juli, då vattnet står som högst och floderna som vanligt svämmat 
över i Amazonas, gav sig Luzeny Costa ut för att hälsa på familjerna 
i området runt Kärlekens Hem. På den plats där många av barnen 
bor, står nu husen i vatten. Dörrarna in till de små enkla husen kan 
inte längre användas, utan golven höjs och man kryper in genom 
fönstren. Detta händer nästan varje år. Trots det så växer området 
och det byggs fler och fler hus. De fattiga familjerna lider, men trots 
allt är de ju glada att de har någonstans att bo och kalla sitt hem. 

Tacksamheten är stor att de kan skicka sina barn till Kärlekens Hem, 
där det är full aktivitet. En del av mammorna är också där på kurs, 
denna dag får de lära sig att virka. Intresset är stort och kvinnorna 
gör allt de kan för att lära sig nya saker som förhoppningsvis kan ge 
dem en liten inkomst till familjen.

I rummet bredvid sitter några barn som undervisas i musik. Barnen 
lär sig spela blockflöjt. Men det är också andra instrument de får 
prova på, då musiklivet i kyrkan som ligger i närheten är stort. Olika 
personer som är duktiga på att spela kommer och undervisar barnen 
på centret.

Det är också lunch som serveras och det kommer också barn från 
andra delar av Manacapuru. Sen centret fick en buss av myndighe-
terna så hämtas och lämnas barnen på ett smidigt sätt, var de än bor 
i staden. Ett hundratal barn kommer och deltar i de olika aktivite-
terna och får mat, fem dagar i veckan.

Speciellt nu, när vattnet står högt och livet är svårare, betyder maten 
och hjälpen de får på Kärlekens Hem oändligt mycket. Bara att de 
vet att Luzeny och hennes medhjälpare finns på centret och bryr 
sig gör skillnad. Det är ofta som Luzeny sitter i samtal 
och får höra om olika problem som finns i familjer-
na. Luzeny har ett stort hjärta för alla dessa barn 
och familjer som hon lärt känna under åren hon 
arbetat på Kärlekens Hem. Och man ser och 
känner hur mycket hon betyder för dem alla 
när man går på husbesök och känner värmen 
mellan Luzeny och både barn och vuxna.

Genom Kärlekens Hem 
når vi barn som annars 

hade levt under helt 
andra förutsättningar. 

Det är värt allt!

Läs Luzenys 

berättelse på 

nästa sida!
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”En dag när jag gick omkring i området 
där många av barnen bor mötte jag en söt 
liten flicka som heter Ingrid. Jag gick över 
en tillfällig bro av utlagda bräder till hennes 
hus och hon satt där och lekte med löv. Jag 
frågade då hennes mormor Sueli varför hon 
åt av löven som hon lekte med. Sueli svarade 
mig att de inte hade någon mat i huset den 
här dagen, så Ingrid inte bara lekte med lö-
ven utan hon åt dem…
Jag kände snabbt efter i mina fickor och 
som tur var hade jag 5 reais (runt 15 kro-
nor) i fickan och jag kunde snabbt springa 
iväg och köpte lite ägg och bröd till dem. 
Ni skulle sett uttrycket i Ingrids ansikte… 
Jag grät inom mig över deras situation, men 
samtidigt var jag så lycklig att jag med så 
små medel kunde ge denna lilla sexåring en 
bättre dag.
Det är svårt att nå dessa barn när vattnet 
står så högt och floden svämmat över. Det 
finns bara några smala träplankor som bro 

för att komma till och från husen. Men så 
snart barnen bara kan klara sig över ”bron” 
så kommer de till Kärlekens Hem för att äta.

En annan liten tjej heter Marina och hon bor 
också med sin mormor. Mormodern har 
spetälska och både hennes fingrar och tår 
är praktiskt taget borta. De har heller inga 
andra släktingar som ser efter dem, utan de 
får klara sig så gott de kan. De bor i ett pyt-
telitet hus och situationen är otroligt svår 
när vattnet står högt över golvet. Jag la också 
märke till att mormoderns händer där hon 
knappt hade något skinn kvar. Hon berät-
tade att råttorna kom och bet henne nästan 
varje natt och hon kunde inte ens känna det 
längre. Detta är en av de saker som man inte 
riktigt vill tro att det händer, men det gör 
det… De har det så oändligt svårt men Ma-
rian kommer så ofta hon kan till Kärlekens 
Hem och äter och deltar i aktiviteterna. Jag 
önskar att man kunde göra så mycket mer, 

men jag får bara lita på att Gud hjälper oss 
att klara av dag för dag. 
Jag har också en ny liten elev som heter 
Luana. Hon kämpar hårt i skolan varje dag 
men har svårt att klara av det. Nu kommer 
hon varje dag till centret. Hon är alltid lerig 
efter att ha tagit sig ifrån sitt hus, men vill 
inte missa undervisningen som hon älskar. 
Hon tycker också mycket om de andra ak-
tiviteterna och att leka med de andra barnen. 
Hon jobbar hårt och är en mycket go och 
artig liten tjej.

Jag är så glad att jag har förmånen att arbeta 
med alla dessa barn i området. Ofta gråter 
jag inombords över deras situation, men jag 
vet att vi gör skillnad. Genom Kärlekens 
Hem så når vi barn som annars hade levt 
under helt andra förutsättningar. Det är värt 
allt! Jag älskar verkligen mitt arbete!”

Luzeny Costa

Luzeny berättar:

GILLA OSS!
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...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

Barn i Nöd  |  9
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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 tid-
ningen, läsa mer om vårt arbete, hitta kontakt-

uppgifter och mycket mer.

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!

www.barninod.com

Du missar väl inte 

vår hemsida?
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MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Gratulation
Ingeborg Hedman, Föllinge, 75 år

Sven-Gunnar Bodell, Floda, 60 år

Arne Lidman, Fiskebäck, 60 år

Peter Johansson, Hönö, 50 år

Emma Hagthorpe, Siljansnäs, 15 år

Emanuel Zetterlund, Siljansnäs, 10 år

Noah Nygårds, Sljansnäs/Stockholm, 10 år

Till minne
Lilian Andersson, Jönköping

Ingvar Ehlis, Siljansnäs

Ruth Eliasson, Hönö

Sven Lindberg, Siljansnäs

Margit Nordström, Mora

Eivor Olsson, Kalvsund

Per-Olov Smångs, Siljansnäs

Love & Grace Mission, Coimbatore

INDIEN

The Jaffa Institute, Tel Aviv

ISRAEL

Neve Michael, Pardes Hana

ISRAEL

Grace Foundation, New Dehli

INDIEN

Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

INDIEN

Agape Child Centre, Perumbavoor

INDIEN

Good Hope Blind Mission, Kottayam

INDIEN

Kärlekens Hem, Manacapuru

BRASILIEN

Ray of Hope, Manaus

BRASILIEN

Handikapphem, Padhar

INDIEN

BaanChivitMai – ChiangRai

THAILAND

Projecto 4, Azua  

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

Instituto Evangélico, Japeri

BRASILIEN

Rangala Baby Home, Ugunja

KENYA

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

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


