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RANGALA BABY HOME, KENYA

”Med 47 barn är det full
 fart på barnhemmet...”

SID 4

INDIEN

”Jag är stolt över våra 
olika hem som jag vet spelar 
så stor roll i barnens liv!”

SID 6-8
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Under besöket i Indien besökte vi ett pojk-
hem i Kottayam, i södra delen av landet. 
Jag hade precis tillbringat några dagar 
med barnen på Agape Child Centre och 
varit med när de lekt och sportat på de 
härligt öppna ytorna runt barnhemmet.
Nu stannade vi till ute på den trafikerade 
gatan och gick en liten trappa upp och be-
fann oss inne på detta pojkhem. Det var 
trångt och ganska så mörkt. Vilken kon-
trast mot på Agape… Vi satt och pratade 
med föreståndaren inne på det lilla kon-
toret innan vi gick vidare för att se deras 
lokaler.

Det var smala korridorer där jag fick böja 
på mig för att inte slå i huvudet. En mat-
sal utan fönster och en liten öppen inne-
gård där toalett och badrum fanns. Allt 
såg sjaskigt ut, även om det var rent. Vi 
samlades inne i en av de lite större sov-
salarna och alla pojkarna ställe upp längs 
väggarna. De ville gärna sjunga en sång 
för oss. Det blev ”Klappa händerna när du 
är riktigt glad”, sången jag också sjöng 
som barn. Fast nu framfördes den på Ma-
layalam, som är språket i Kerala.

När pojkarna sjungit alla verserna så ville 
de gärna att vi skulle gå runt och hälsa 
på dem. Det är en ganska så förunderlig 
känsla att ta dem i hand och se in i den 
ene efter den andres ögon och säga hej. 
Tänk att det kan göra skillnad. Och vem 
är jag? Bara en helt vanlig medmänniska 
som fått förmånen att komma in i deras 
enkla hem.

Det kändes i hjärtat när jag fick höra att 
de inte ens hade pengar att betala maten 
som behövdes på hemmet. De hade ett av-
tal med den lilla butiken i gatuhörnet att 
de kan komma och hämta vad de behöver 
och skriva upp. Sen betalar de allteftersom 
de fått ihop lite pengar. Vi kände att här 
måste vi bara vara med och hjälpa till. Så 
nu har vi i Barn i Nöd bestämt att vi ger 
en summa pengar varje månad som kan 
täcka kostnaden för maten. Dessa pojkar 
ska inte behöva lägga sig hungriga. Det 
känns gott i hjärtat att veta att livet nu i 
alla fall blir bättre och att oket som ligger 
på föreståndarens axlar blir lite lättare.

 

Och likadan känsla fick jag när vi åkte 
runt bland våra fadderbarn i Kenya och 
fick komma rakt in i det dagliga livet där. 
Jag möter barn som jag vet haft det tufft, 
men nu mår betydligt bättre. Jag möter 
också barn som har svårt att få fram ett 
leende och vi vet att barnen inte har det 
så lätt. Men att ändå, trots fattigdom och 
många svårigheter, veta att den slant vi 
förmedlar från våra faddrar och maten vi 
lämnar gör livet lättare. Bara vetskapen 
för dem att det finns människor, som de 
aldrig träffat, som bryr sig om dem och 
vill vara med att ge, det betyder oändligt 
mycket. Det är en fantastisk förmån att få 
representera våra faddrar och givare när 
vi reser runt på våra platser. Tack för att 
Du är med! Tillsammans ger vi människor 
hopp inför framtiden! Det är stort!

Jag önskar Dig en riktigt 
fin och härlig sommar! 

Karin Johansson

medmänniska
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Vill du vara med?
Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till 
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Rangala Baby Home ligger sju mil från 
Kisumu, mitt på ekvatorn i västra Kenya. 
Med 47 barn, som är allt ifrån några 
dagar gamla upp till 4-5 år, så är det full 
fart på barnhemmet.

Nu arbetar föreståndaren Syster Esther med att 
hitta nya vägar där barnhemmet kan få en inkomst, 
bland annat genom odlingar, så att alla kostnader 
inte står och faller med sponsorerna. Det är verkli-
gen en bra väg att gå. Barnhemmet äger en bit mark 
där de planterat bananträd och majs och de kommer 
framöver att verkligen arbeta för att få detta till en 
bra inkomstkälla.

Genom Rangala stöttar Barn i Nöd många fadder-
barn som flyttat ut i olika familjer. En del bor hos 
sin pappa, några hos mor- eller farföräldrar. Och sen 
har de också hittat flera foster- eller adoptivföräldrar 
till övergivna barn.

Ett av våra fadderbarn är en pojke, som hittades 
övergiven när han bara var ett par veckor gammal, 
som heter Moses. Det var i januari 2004. När han 
var fem år fick han sen en egen familj. Det var ett 
par som inte kunde få egna barn som adopterade två 
pojkar, som är lika gamla, från olika barnhem. Mo-
ses och Kevin är nu 12 år och de har en jättefin familj 
där de är älskade och mycket väl omhändertagna.

När jag för ungefär två år sen var och hälsade på hos 
Moses så berättade föräldrarna att det inte gick så 
bra för någon av pojkarna i skolan. De ville helst 
leka och hade svårt att koncentrera sig. Vid det till-
fället kom båda pojkarna och ställde sig framför mig 
och sa att de nu skulle skärpa till sig, de skulle stu-
dera och bli mycket bättre i skolan.

Nu kom jag dit på besök igen. Båda pojkarna går 
nu på en internatskola och det här med skolan hade 
verkligen förändrats. Moses pratade mycket bra 
engelska och sa att det bästa han vet är att studera. 
Jag frågade honom om han kom ihåg vad han sa se-
nast jag var där och det gjorde han. Han sa att han 
nu gjort precis som han då lovade. Fantastiskt roligt 
att träffa denna fina familj och se hur bra det går för 
pojkarna! 
 

Karin Johansson

Rangala Baby Home 
i Kenya

Moses med sin familj
I Amravati som ligger i delstaten Maha-
rashtra, mitt i Indien, finns “Panchsheel 
Tribal Residential School”. På skolhem-
met bor nästan 600 barn. Barnen kommer 
från 
fattiga familjer och är så kallade “tribal 
children”, de som kallas kastlösa. De är 
dessa som hamnar längst ner på skalan i 
det indiska samhället. Men Panchsheel är 
en särskild plats för dessa barn där de får 
utbildning, mat, logi och omvårdnad.

Panchsheel startades 1989 av Bajirao Ga-
wai, som är vår ordförande för Ebenezer 
Education Sociaty i Shahpur, och hans fru 
Sheela. Bajirao och Sheela har genom åren 
gjort ett fantastiskt arbete med alla dessa 
barn som här får möjlighet att gå i skolan.

Under 2014 ansökte Bajirao om hjälp från 
Barn i Nöd för att kunna ordna yrkesun-
dervisning för de äldre barnen. Pengarna 
var till att starta ett projekt där barnen 
som går i klass 9-12 kan få en praktisk ut-
bildning utöver den vanliga skolan. Den-

na extra utbildning som skolan erbjuder 
barnen ger dem en större möjlighet att 
när skolan är slut kunna försörja sig och 
få en inkomst. De kan välja på syskola, 
dataundervisning, snickeri, elektronik 
och verkstad. En fantastisk möjlighet för 
dessa barn.  

Under vår senaste resa till Indien i februa-
ri 2015 åkte vi till Panchsheel för att se vad 
som hänt med pengarna vi gav förra året. 
Och vi blev inte besvikna! 

Det var en glad överraskning att få se hur 
välplanerat och väl genomfört projektet 
var. Alla klasserna var i full gång. Denna 
verksamhet kommer att betyda mycket i 
framtiden för alla dessa barn som i annat 
fall inte har så stora möjligheter.

Dessa barn, som tillhör de kastlösa, kom-
mer från avlägsna byar där det är svårt att 
hitta arbete och få en möjlighet att kunna 
försörja sig själva. Så detta projekt kan 
förändra hela tillvaron för dem. 

Nu ska de också bygga upp en hönsfarm 
och genom det, på sikt, får en inkomst 
som gör hela den här yrkesutbildningen 
självförsörjande.  
I närheten av skolhemmet finns en höns-
farm som fungerar mycket bra och Pan-
chsheel kommer att få hjälp av dem med 
vaccinationer, undervisning och under-
håll. De kommer att ha ett nära samarbete 
och ägaren från den andra hönsfarmen vill 
gärna komma in och bidra med hjälpen 
till skolhemmet och barnen där. Höns-
farmen blir då ytterligare ett alternativ på 
utbildning som barnen kan välja när de 
kommer upp i klass 9-12.

Känns fantastiskt roligt att Barn i Nöd 
nu under ytterligare några år kommer att 
vara med och bidra till att alla dessa barn 
kan få med sig en utbildning som går utö-
ver den vanliga skolan och som kan ge 
dem en ny framtid.

Panchsheel
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Under ett par veckor i februari/
mars var vi på resa i Indien 
för att besöka alla Barn i Nöds 
platser. Det var intensiva dagar 
då vi mötte alla ”våra” barn och 
alla de vuxna som arbetar på de 
olika platserna. Vi började vår 
resa i New Delhi och reste sen 
söderut.

Grace Foundation – Delhi
Vi besökte Vanitha och Allen på plat-
sen där de arbetar i Delhis slumområde. 
Jag beundrar dem verkligen som levt så 
många år i slummen och så enträget ar-
betar vidare med barnen där. Vanitha har 
bott och arbetat i samma område under 
18 år. Allen berättade att i den delen av 
slummen där de lever och arbetar så bor 
det runt 1 miljon människor och det på 
en yta av 3x5 kilometer. 

De träffar 1500 barn varje månad i olika 
grupper. Vi besökte också en av platserna 
där de har syskola. Barn i Nöd har gett 
dem pengar till symaskiner och vi mötte 
några av kvinnorna som satt och sydde 
eller ritade mönster. Barn i Nöd har nu 
också börjat ge pengar till ett matpro-
gram som Vanitha och Allen startat upp 
bland barnen.

Ebenezer Home/School – Shahpur
Vi flög vidare till Bhopal i Madhya Pra-
desh. Fortsatte sen den drygt tre tim-
mar långa bilresan söderut till Shahpur. 
På Emanuel Ebenezer Baby Home har 
de fått två nya barn. Esha kom när hon 

var 3 dagar gammal och hon föddes den 
14 januari. En otroligt söt liten tjej som 
inte vägde mer än drygt 1,5 kg när hon 
föddes. Hennes mamma, en tonåring, 
övergav henne direkt på sjukhuset och 
Padhar Hospital kontaktade Varsha och 
frågade om barnhemmet kunde ta hand 
om den lilla flickan. De har också fått 
ett nytt syskonpar, 3 och 5 år gamla. En 
flicka och en pojke. Så nu har vi 25 barn 
som är ”adopterade” av barnhemmet och 
sen ytterligare 30 som bor på hemmet för 
att de går i skolan och även får mat och 
logi. Sammanlagt på Ebenezer Home bor 
det 57 personer plus personalen. 

Det är fantastiska barn som möter oss på 
Ebenezer Home. Barn i alla åldrar som 
har det så otroligt bra på barnhemmet. 
De omsluts verkligen av kärlek och de 
är som en stor syskonskara som ser efter 
varandra.

Handikapphemmet – Padhar
På handikapphemmet bor nu drygt 170 
barn och ungdomar. Antalet varierar be-
roende på om föräldrarna behåller sina 
barn hemma efter loven eller skickar till-
baka dem. Föreståndaren Mr Andrews 
berättade att det är ett problem när bar-
nen åker hem på loven och föräldrarna 
ser alla framsteg de gjort. Då anser många 
att barnen sen kan stanna hemma efter-
som barnen nu är ”bra”. Men det dröjer 
inte länge förrän barnen är tillbaka i gam-
la vanor och de snabbt går tillbaka i sin 
utveckling. Då skickar föräldrarna till-
baka barnen och personalen får börja om 
igen. Andrews försöker hitta vägar för att 
föräldrarna inte ska kunna ta tillbaka sina 
barn för tidigt.

Efter en mycket innehållsrik resa till Indien  
konstaterar jag att på alla våra platser arbetar man  

hårt för att barnen ska ha det så bra som möjligt.  
Jag är verkligen glad och stolt över våra olika  

hem som jag vet spelar så stor roll i barnens liv!

Glimtar från 

 Indien

GILLA OSS!
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Love and Grace 
Mission - Coimbatore
Vi lämnade delstaten Madhya Pradesh 
och reste vidare till Tamil Nadu där vi 
i Coimbatore besökte Love and Grace 
Mission. Vi har nu med sponsorers hjälp 
stöttat barnhemmet under ett års tid. Det 
var en del saker som behövde åtgärdas 
på hemmet, men arbetet verkade fung-
era bra. Vi kommer fortsätta stödja Love 
and Grace Mission under ytterligare ett 
års tid.

Agape – Perumbavoor
I delstaten Kerala, i södra Indien, finns 
Barn i Nöds första barnhem Agape Child 
Centre. Det byggdes i slutet av 70-talet 
och sen dess är det många barn som där 
fått hjälp, stöd och omvårdnad. På barn-
hemmet bor nu 82 barn och det är full 
fart. Som vanligt ser allt fantastiskt fint 
ut på barnhemmet. Verkligen en plats att 
vara stolta över! Barnen är också väldigt 
roliga att umgås med, även om det för 
mig är språkförbistringar så klarar man 
sig ganska så bra med lite engelska och 
kroppsspråket. Vi var på upptäcksfärd 
flera gånger på berget bakom barnhem-

met och jag tittade på när pojkarna spe-
lade både cricket och fotboll. Flickorna 
sjöng och dansade för mig. Jag spelade 
också en del bordtennis med de äldre 
killarna.

Den yngsta flickan på Agape heter An-
jin och hon är sex år gammal. Hennes 
familj består av mamma, pappa och en 
lillebror. Hennes föräldrar tillhör två 
olika religioner och det ställer till pro-
blem i deras familjeliv. Pappan är också 
alkoholist, vilket inte gör det hela lättare. 
Han brukade misshandla mamman och 
ställa till stora problem hemma. Barnen 
var rädda för sin pappa. Mamman lider 
av både psykisk och fysisk ohälsa. För 
snart ett år sedan blev pappan, på fyllan, 
inblandad i ett slagsmål som ledde till att 
en man dog. Det hela ledde till att pap-
pan fick tre års fängelse. Eftersom det var 
så många svårigheter i familjen förstod 
Anjins mormor att hon måste ingripa. 
Hon hade hört talas om Agape och tog 
med sig Anjin till barnhemmet och bad 
om hjälp för att hon ska få möjlighet till 
en bättre framtid. Livet har varit svårt 
för denna lilla flicka.  Men nu är Anjin 

lycklig på Agape och hon anpassade sig 
snabbt och lätt till den nya miljön.
Blindmissionen – Kottayam
Vi åkte en dag till en blindskola en dryg 
timmes körning från Kottayam. Där går 
fem barn som vi sponsrar genom Blind-
missionen. Det är ett katolskt kloster 
och vi mötte där den ansvariga nunnan 
och barnen.
Vi besökte också några familjer där de 
blinda som Blindmissionen stöder bor. 
Hjälpen vi ger Blindmission betyder 
väldigt mycket för de familjer som får 
hjälp. Också besöken från Thampy och 
Daniel, som håller i det arbetet på plats, 
är mycket uppskattade. De har ett stort 
område att åka runt i där familjerna bor 
och de gör ett fantastiskt arbete.

Vi ser tillbaka på en mycket innehållsrik 
resa och konstaterar att på alla våra plat-
ser arbetar man hårt för att barnen ska ha 
det så bra som möjligt. Jag är verkligen 
glad och stolt över våra olika hem som 
jag vet spelar så stor roll i barnens liv och 
gör stor skillnad!

Karin Johansson

...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

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

Rescue Mission Second Hand
i samarbete med BARN I NÖD

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

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

Tel. 031-401 410  •  0739-76 34 71

ÖPPET:

Onsdag  11-20
Lördag    10-15

Inlämning av saker:

tisdag-lördag 10-15

Testamente

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

Välj ändamål till höger på talongen!

JAG VILL ATT MITT FADDER-
BIDRAG SKA ANVÄNDAS TILL:
q Barnhem för barn från trasiga hem i Indien – Agape
q Föräldralösa barn i Indien – Ebenezer-hemmet
q Barn i slummen i Rio de Janeiro, Brasilien – Japeri
q Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
 Privat fadderskap från 200 kr/mån

Namn: ____________________________________________________________________________

Adress: ___________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________________________

Födelseår:  ________________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________

Skicka till: 
Barn i Nöd

Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg

GILLA OSS!
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Tack alla våra annonsörer!

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?

VILL DU ANNONSERA?
Kontakta Barn i Nöd!

Din annons gör 
skillnad för barn 

världen över!

Gratulation
Ingvar Svensson, Tollarp, 60 år 

Kenneth Vilhelmsson, Öjersjö, 60 år

Anne-Louise Wramneby, Tollarp , 60 år  

Till minne
Arne Andersson, Torsås

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


