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AGAPE CHILD CENTRE;

”Vi är tacksamma att 
se att så många av 
barnens liv förändrats”

SID 4-5

HANNACENTRET;

”Det är en fantastisk känsla 
att varje dag mötas av alla 
leende barn. ”

SID 7



När jag i november var i Amazonas så 
fick jag möjlighet att besöka kvinnan 
med spetälska i Manacapuru som Lu-
zinete från Kärlekens Hem berättade 
om vi vår förra tidning. Jag kom in i 
det enkla huset där hon satt på golvet. 
En doft av smuts slog emot mig i det 
fattiga och enkla hemmet. Jag såg vat-
tenmärkena på väggen efter när floden 
svämmat över. Jag lämnade ett mygg-
nät som kan vara till lite skydd och 
hjälp mot mygg och insekter och lo-
vade dem ett matpaket som de skulle 
få dagen efter.

Och sen var det en förmån för mig att 
få lägga händerna på henne och be. 
Jag kände mig väldigt liten och hjärtat 
grät, men jag vet att det hade stor be-
tydelse för denna kvinna. Att få vara 
där och ge mat, myggnät och samtidigt 
be vår Herre att välsigna hemmet och 
kvinnan, det gör något med både mig 
och henne jag la händerna på. 

Nu har jag möjlighet, genom mitt ar-
bete för Barn i Nöd, att vara ute på 
plats och möta dessa människor, den 
möjligheten har ju inte alla.  Men när 
du ger av dina pengar så är du med och 
välsignar och hjälper. Jag kanske är den 

som är på plats och får förmedla gå-
vorna men alla som ger är lika mycket 
delaktiga i det. Tillsammans är vi en 
utsträckt hand till dessa människor 
som behöver hjälpen.

Och hjälpen vi tillsammans ger är med 
och förvandlar tillvaron för många 
människor. En kan inte hjälpa alla, 
men tillsammans kan vi hjälpa många!

Vi vill nu också ta tillfället i akt att 
TACKA alla Er som så troget är med 
och bidrar till vårt arbete utöver värl-
den – vi gör som sagt detta tillsam-
mans! Du är en viktig och värdefull del 
av Barn i Nöd. 

Tillsammans med alla ”våra” barn vill 
vi på Barn i Nöd önska Dig en riktigt 
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
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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.

Tvillingarna Dolly och Preeti, 6 år, övergivna

Karin Johansson
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Agape Child Centre
i Indien

Kära vänner och sponsorer! 
Varma hälsningar från Agape 
Child Centre.

Så här i slutet av året vill vi passa på att ta 
tillfället i akt att tacka Er i Sverige för det 
stöd Ni ger till Agape. Detta är en här-
lig plats, där vi alla lever i harmoni på ett 
mycket positivt sätt.

Verksamheten vi bedriver fungerar myck-
et bra. Agape är inte bara en plats där bar-
nen får mat och tak över huvudet, utan de 
får också med sig många andra värdefulla 
saker i livet. Det är dagar fulla av olika so-
ciala aktiviteter, vi arbetar med att stärka 
barnen både fysiskt och psykiskt. Etik 
och moral är också något som är viktigt 
att barnen får med sig. De får också lära 
sig leva med och bli nära vänner med barn 
ur olika samhällsgrupper och religiösa 
bakgrunder. Det har stor inverkan i bar-
nens liv. 

Vill också berätta att det gått väldigt bra 
för några av våra barn i olika idrottstäv-

lingar de haft i skolan. Tre av våra barn har 
gått vidare och tävlar nu för staten Kerala 
i löpning – 100m, 200m och 400m. Även 
två av barnen gick vidare i höjdhopp. 
Vi har nu också husdjur här på Agape 
och pojkarna och flickorna har sina egna 
blom- och grönsaksodlingar. De spelar 
cricket, fotboll, bordtennis, badminton 
och cyklar. Ibland tittar de också på TV. 
Det är mycket som pågår och vi är glada 
att allt fungerar så bra! Vi vill innerligt 
tacka Er alla för det fina stöd Ni ger oss! 
Tack för er generositet!
Myndigheterna här i Kerala har hittills 
varit mycket nöjda med förhållandena 
på Agape. De besöker ofta de olika hem-

men i regionen på grund av nya regler och 
bestämmelser som införts av regeringen i 
Indien.  Så vi är glada att så här långt har 
allt varit bra i kontrollerna och vi hoppas 
att vi kan fortsätta hålla samma fina kvali-
tet även i framtiden.

Vi är tacksamma att se att så många av 
barnens liv verkligen förändrats under 
deras tid här på Agape. Det är fantastiskt 
att se dem växa på olika område.
Än en gång tackar vi Er och önskar Er alla 
en God Jul och ett Gott Nytt År!

Från personalen och barnen på Agape 
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Under min senaste resa i Amazonas fick 
jag återigen möjlighet att besöka Autazes, 
långt inne i djungeln. På denna plats har 
Barn i Nöd under det senaste året varit 
med och hjälpt till att bygga ett nytt center 
för utsatta barn och dessutom ger vi mat till 
barnen tre dagar i veckan. 

Jag fick träffa personalen, som alla är vo-
lontärer, och de är mycket hängivna sitt ar-
bete. Även om centret inte är helt och hållet 
färdigbyggt så finns redan 84 barn registre-
rade för att vara med i aktiviteterna.

De tre klassrummen är ännu inte i bruk, då 
man saknar möbler och annan inredning, 
men verandan med dess barnplastmöbler 
används flitigt. Centret hade nu också fått 
ett namn: ”Fundação Criança Feliz”, som 
betyder Stiftelsen Lyckliga Barn.

Den 12 oktober var det Barnens Dag i Bra-
silien och det är en dag som firas. Jag var i 
Autazes denna dag och det var aktiviteter 
för barnen som avslutades med att de fick 
hoppa på en stor studsmatta. Här hemma 
i Sverige ser man ju studsmattor runt om 
i många trädgårdar, men ute i Amazonas 
djungel var detta en mycket stor och upp-

skattad lekstund. Det var en lång kö och 
barnen fick gå in och hoppa, några åt gång-
en. Det var stor lycka och barnen ställde 
sig längst bak i kön igen så snart de hoppat 
färdigt. På kvällen ordnades en marsch inne 
i staden och barnen marscherade i sina nya 
T-shirts i takten till en blåsorkester. Barnen 
älskade det! 

Ray, som är föreståndare på centret, hop-
pas och tror att arbetet snart ska vara igång 
i större skala och de ska kunna hjälpa bar-
nen med skolarbetet och på andra sätt. De 
hoppas på att få bättre resurser och material 
för att succesivt utöka arbetet. De kan re-
dan nu visa oss på barn som kommer från 
missbrukarhem som genom att komma till 
centret fått ett bättre liv. Och det förstår jag 
då jag träffar kvinnorna som arbetar där, att 
många barn kommer att få hjälp då arbetet 
kommer igång på allvar. Den värme och 
kärlek som de utstrålar kommer barnen till 
del och man ser redan nu samspelet mellan 
dem.
Det ska bli intressant att följa arbetet i Au-
tazes och se hur det växer fram. 

Karin Johansson

Autazes 
– mjölkstaden i Amazonas

Hannacentret
Fyra gånger om året ordnar personalen 
på Hannacentret i Dominikanska Repu-
bliken födelsekalas för barnen som fyllt 
år de senaste tre månaderna. För många 
av barnen är det första gången någon ord-
nat kalas för dem. Första gången de firar 
sin födelsedag. Det är stort! Det är fest 
med tårta och barnen som fyllt år får en 
present. Ett program framförs med sång 
och dans inför uppslupna och glada barn. 
Varje gång har sitt eget tema för att göra 
alla fester speciella på sitt eget sätt. Alla 
barn på centret är med och några har ock-
så med sig sina småsyskon.

Antalet barn som kommer till Hannacen-
tret är nu drygt 80, men kommer snart att 
vara uppe i 90 barn. De är indelade i fyra 
grupper, varav två av grupperna kommer 
tre dagar i veckan och de två andra grup-
perna kommer två dagar per vecka. Två 
eller tre dagar beroende på barnens behov.

Marta Silva, som är föreståndare, berättar 
om en av pojkarna som kommer till Han-
nacentret:
Julian är sju år gammal. Han bor med sin 
mamma och sina två bröder i sin mor-
mors hus. Hans pappa dog i en olycka för 
en tid sen. Hans mamma arbetar med att 
sälja saker ute på gatan för att få ihop lite 
pengar till familjen. I huset bor samma-
lagt tio personer.

Julian är en känslig liten kille och inte 
så tuff som många av sina jämnåriga. På 
grund av sin känslighet har han blivit 

utsatt för mycket förakt från människ-
or runt omkring. Han har blivit slagen 
mycket hemma. Han får också hjälpa till 
mycket med arbete  i hemmet och ofta ser 
han efter de andra barnen i huset.
 
Julian älskar att vara på Hannacentret och 
han är ett mycket tillgivet barn. Första 
dagen Julian kom till centret så 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 kra-
marna 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!

Nu har det gått en tid sen Julian började 
komma till centret och hans liv har för-
ändrats på många sätt. När han började 
komma så var det en sorgsen liten pojke 
som nästan aldrig skrattade. Nu är han för 
det mesta väldigt glad och går omkring 
med ett leende på läpparna. Nu älskar han 
verkligen att leka med de andra barnen. 
Om Julian fick bestämma så är det han 
som skulle stå i centrum hela tiden.

Några månader tillbaka så lät jag honom 
komma till centret fem dagar i veckan, be-
roende på att han verkligen behövde det. 
Men nu kommer han tre dagar i veckan 
och hans syskon kommer två dagar.
Julian har utvecklats mycket och han bör-
jar kunna läsa riktigt bra. Vi har också 

besökt hans hem under ett flertal gånger 
och hans hemsituation har också föränd-
rats till något positivt. Det är jag otroligt 
glad att se! Julian går nu i andra klass och 
det går bra för honom i skolan.

Det är fantastiskt att få se och följa bar-
nens utveckling. Vi jobbar individuellt 
med barnen för att på ett bra sätt kunna 
hjälpa dem med det som de har svårt för i 
skolan. Något som också gör mig riktigt 
glad är när jag pratar med lärarna i skolan 
och hör att det går så bra för alla ”våra” 
barn. De gör alla framsteg och vi får posi-
tiva besked både då det gäller skolarbetet 
och deras beteende.

Jag är glad över att arbeta på Hannacen-
tret och barnen har fått en stor plats i mitt 
hjärta. Jag ser dem verkligen som ”mina” 
barn och det är en fantastisk känsla att 
varje dag komma till centret och mötas 
av alla leende barn. Det gör mig varm i 
hjärtat!

Vill också passa på att tacka för allt ni i 
Sverige gör för dessa barn på vårt cen-
ter! Ett otroligt viktigt arbete och vi når 
många barn som fått en trygghet i livet 
som de inte hade tidigare.
Önskar Er alla en riktigt GOD JUL med 
många varma kramar från mig och barnen 
på Hannacentret i Dominikanska Repu-
bliken!

Marta Silva

GILLA OSS!



...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

SECOND HANDSECOND HAND
RESCUE MISSION

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

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
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Banti
Banti är 18 år gammal och han är blind. 
Han kommer från en by som heter Dunga-
riya som ligger 24 mil från Padhar. Banti 
är helt blind. Hans pappa dog för några år 
sen och hans mamma tar de jobb hon kan 
få för att tjäna ihop lite pengar till familjen. 
Men pengarna räcker inte långt. Men de 
äger åtminstone sin egen tomt där de har 
ett litet hus.

Bantis äldre bror har nedsatt syn och han 
har även andra fysiska problem. Han har 
också två yngre systrar, varav en av dem 
är blind. Syskonen bor allihop på Pad-
harhemmet och de går i skolan här. Banti 
kunde se lite tills han var runt 10-12 år 
gammal, men efter det blev det långsamt 
sämre då han fick blödningar vid näthin-
nan. Man har tagit honom till olika läkare, 
men alla säger samma sak. Det finns ingen-
ting att göra.

Banti gör allt sitt arbete självständig och 
han är duktig i skolan. Han tycker mycket 
om sport, speciellt schack och cricket. Han 
är social och har ett mycket gott uppfö-
rande med stort intresse för studier. Han 
förbereder sig alltid noggrant i blindskrift. 
Banti hjälper gärna till hemma med mat-
lagningen och om det är något annat han 
kan göra. Han är väldigt ärlig och hjälpsam 
och gör alltid sina läxor i god tid.

Naresh
Naresh är elva år gammal och bor på Pad-
harhemmet på grund av mentala problem. 
Hans familj räknas som kastlösa. De kom-
mer från en by som ligger 16 kilometer 
från Padhar. Han mamma och pappa är 
fattiga och de har inget fast arbete utan tar 
dagligen det jobb de kan få tag på.

Naresh har två bröder och en syster som 
bor hemma hos föräldrarna. Hans föräld-
rar har berättat att Naresh alltid haft men-

tala problem men de tog honom aldrig till 
någon läkare. Men i enlighet med deras 
ortodoxa tro har de gett honom gammal 
traditionell behandling, men det hade inte 
blivit någon förbättring.

Hans pappa hade låtit honom börja i by-
skolan där de bor och utan att lärarna 
förstod hans mentala nivå lät de honom 
fortsätta uppåt i klasserna. Han går nu i 7:e 
klass men han ligger långt under genom-
snittet. I juli 2014 flyttade han till Padhar-
hemmet och först ville han inte alls stanna 
och bo där. Men nu har han anpassat sig 
och börjat trivas riktigt bra. Han får den 
hjälp han behöver och hans utveckling har 
börjat gå i rätt riktning. Naresh är nu en 
glad pojke som till och med börjat intres-
sera sig för skolan och skolarbete. 

Med varma hälsningar från oss i Padhar
K. P. Andrews

8 |  Barn i Nöd nr 5 2014

indienPadhar GILLA OSS!

”Vi kan inte skänka barnen framtiden, men vi kan ge dem nuet” 
– Kathleen Norris



MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

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 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? 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

Gratulation
Helmy Karlsson, Hönö, 95 år

Nore Johansson, Billdal, 55 år

Birgitta Wallenstam, Landvetter, 52 år

Ann-Sofie Karlsson, Billdal, 50 år

Lyckönskningar på bröllopsdagen!

Elin och Emil Gustafsson, Hönö

Till minne
Karin Frisk, Stockholm

Gunborg Moberg, Finspång

Leif Nyström, Siljansnäs/Mora

Gun Olausson, Öckerö

VILL DU ANNONSERA?
Kontakta Barn i Nöd!
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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


