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HANNACENTRET

”Det är fantastiskt att 
höra hur barnen 
förändras efter en tid 
på Hannacentret.”        SID 6

BAAN CHIVIT MAI

Vid skolstarten i maj, flyttade 
fyra nya barn in på Huadoi, 
tre flickor och en pojke.

SID 8
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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 
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

Som fadder 
är du med

och förändrar liv!



Tiden går otroligt fort! När man var 
barn så tyckte man att en dag kunde 
vara oändligt lång då man väntade 
på något speciellt. Nu när man är lite 
äldre hinner man knappt blinka innan 
det är över. Men jag tror att det också 
har att göra med samhället vi lever i. 
Allt runt oss går så snabbt och jag tror 
vi bara sveps med av farten.

Men jag tänkte på det nu senast jag var i 
Amazonas. Livet ser så annorlunda ut för 
människorna där. Kanske inte för dem 
som bor i storstaden, men för folket i by-
arna i djungeln. Där lever man mer från 
dag till dag och tar livet som det kommer. 
Det finns inga som bor i byarna som har 
ett jobb och får en lönecheck varje må-
nad. I alla fall är de väldigt få. Men det 
är ju inte så att de inte jobbar. Både män 
och kvinnor sliter hårt för att få fram mat 
till sina familjer varje dag. De odlar, fiskar 
och bereder maten.

I Amazonas finns det två årstider – regn-
period eller torrperiod. I juni står vattnet i 
floderna som högst. Då har det varit regn-

period sen i december och regnet tillsam-
mans med smältvattnet från bergskedjan 
Anderna gör att floderna svämmar över. 
Då rättar man sitt liv efter det och åker 
båt ända fram till sina hus. Många höjer 
golvnivån inne i de enkla husen och kliver 
in genom fönstren eftersom dörrarna inte 
längre går att öppna på grund av vattnet.

Sen sjunker floden undan och ibland blir 
det som nu i år. Extremt lågt vatten. Man 
räknar med att skillnaden i år blir om-
kring 17 meter. Då kan man inte ens läng-
re ta sig med båt till sin by. Man får gå 
långa sträckor i torra flodfåror och ta sig 
fram i sand och lera. Platserna där man 
tvättat, diskat, badat och hämtat dricks-
vatten är borta. Det blir också långt till 
platserna där man kan fiska och livet blir 
mycket svårt.

Men en sak är alltid säker. När man kom-
mer till en by så blir alla så otroligt glada 
och har alltid tid att sitta ner och prata. 
Där har vi verkligen något att lära. Att vi 
borde stanna upp i våra hektiska liv och 
ta oss tid för varandra. Juletiden är ju för 
de flesta en tid då man stressar runt för att 
hinna med allt, men försök ta tid att bjuda 

in någon på glögg och pepparkakor. Det 
gör något gott med oss när vi sitter ner 
och tar oss tid för någon annan. Det finns 
så många som känner sig ensamma. Räck 
ut en hand mot någon som kommit som 
flykting till vårt land. Låt oss vara omslu-
tande och inkluderande när vi ser på vår 
omgivning. Du kan göra skillnad! Allt 
vad du vill att andra ska göra för dig, ska 
du också göra för dem.

Önskar Er alla en riktigt God och 
Fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År!

Karin Johansson

Att ta sig tid...
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Emanuel Ebenezer Home i Shahpur har 
sedan många år varit en plats där föräldralösa, 
oönskade och ”kasserade” barn har 
tagits omhand med mycket kärlek.”
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Emanuel Ebenezer Home i Shahpur har sedan 
många år varit en plats där föräldralösa, oön-
skade och ”kasserade” barn har tagits omhand 
med mycket kärlek. Barn som kommit till barn-
hemmet har varit bara några dagar gamla eller 
efter att ha förlorat sin mamma och sen inte varit 
accepterade av pappans nya fru och då inte kun-
nat bo kvar hemma. Men på Ebenezer Home har 
de alla blivit behandlade med stor kärlek och ta-
gits upp i den stora syskonskaran. De äldre har 
hjälpt till med att se efter de yngre. Barnhemmet 
är en plats där barnen får växa upp, få utbildning 
och en trygg framtid. Det är ett barnhem som är 
byggd på kristen grund.

Men under de senaste åren har Indien sett stora 
förändringar på den politiska scenen och den nu-
varande regeringen propagerar för hinduismen. 
Sedan dess har de flesta barnhem som drivs av 
kristna organisationer fått stora problem. Reger-
ingen anser att de kristna organisationerna kon-
verterar barn och andra till kristendomen.

Under hösten fick även Ebenezer Home plöts-
liga besök av myndigheterna då de ”förhörde” 
barnen och försökte hitta fel. De började störa 
de ansvariga under förevändningen att barnen 
konverterades till kristendomen. Många kristna 
barnhem har nu stängts av regeringen. Barnen 
skickades till statliga barnhem, där det redan 
innan var fullt och de saknade ekonomi för att 
ta emot fler…

Ebenezer Home ansökte om att få fortsätta att be-
driva barnhemmet och hade goda förhoppningar 
om att det skulle gå bra, eftersom myndigheter-
na inte kunde hitta fel och brister i omvårdna-
den om barnen. Standarden på barnhemmet låg 
också högt över de flesta andra i området. Men 
efter många månaders kämpande fick de beske-
det att barnhemmet inte kunde fortsätta bedrivas 
som det var.

Varsha Swarup, som är föreståndare, fick då bör-
ja leta efter släktingar till några av barnen för att 
skicka dem tillbaka hem. Detta eftersom reger-
ingen beslutat att barn som har anhöriga, även 
om de bor långt bort, ska ges tillbaka till dem. 

Det har varit en mycket svår situation för Varsha 
och de andra ansvariga, då de försökt rädda bar-
nen från att bli skickade till avlägsna byar utan 
faciliteter och bekvämligheter. Platser där det 
råder stor fattigdom och där människorna inte 
har tillräckligt med mat. Barnen ska skickas till 
släktingar som är oförmögna att ta hand om dem 
och ge dem trygghet. Det var många sömnlösa 
nätter då de gjort allt för att rädda barnen och 
hitta lösningar på problemen. 

Även om Ebenezer Home inte längre kan be-
drivas som ett barnhem så har det inte lagts ner. 
Barnhemmet har omvandlats till ett skolhem 
som de kan fortsätta bedriva. Men inga av de 
små barnen på Baby Home får finnas kvar. Bar-
nen som går i skolan kan fortsätta bo på hemmet. 
Under loven kan man sen finna andra lösningar 
till vem som tar hand om dem, eftersom de inte 
kan bo kvar på området.

Till de små barnen som fortfarande fanns kvar på 
Baby Home har de nu hittat lösning för allihop. 
De har blivit adopterade av vänner och bekanta 
till Varsha. Även Varsha själv har adopterat en 
av de små flickorna. Det är par som varit barn-
lösa och som nu är lyckliga att ha fått ta in ett 
barn i sin familj. Vi är så glada och tacksamma 
för att vi kunnat hitta en lösning på dessa svåra 
problem. Det är ju ändå det bästa när barn kan få 
en egen familj där de tillhör och får kärlek och 
omvårdnad. Även några av de lite äldre barnen 
som bott många år på barnhemmet har fått egna 
familjer. Varsha har nu regelbunden kontakt med 
barnen och familjerna för att se till att allt fung-
erar bra och barnen trivs.

Förhoppningsvis kommer denna situation i 
Indien att förändras och det blir ett skifte i re-
geringens politik. Vårt syfte och vision är att ta 
hand om barn, som vi ser som en gåva från Gud, 
och ge dem en trygg och lycklig barndom. Att 
ge barnen kärlek och omsorg. Vi vill ge dem bra 
värderingar så att de blir goda människor. Vi vill 
ge dem en bra framtid genom att de får utbilda 
sig och kunna se framåt i livet.

Karin Johansson”

Emanuel Ebenezer 
Home i Indien
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Marta Silva har nu arbetat på Hanna-
centret i snart tre år. Hon har varit med 
sen starten och hon gör ett fantastiskt 
jobb. Det är inte lätt att lämna sitt 
land, familj och vänner för att flytta, 
ensam, för att arbeta på en ny plats. 
Men det är vad Marta har gjort. Marta 
upplever en tydlig kallelse från Gud att 
vara i Dominikanska Republiken och 
arbeta och älska alla dessa barn.

Marta har tidigare arbetat heltid i många år 
på en turistbyrå i Manaus, Brasilien. Det var 
under den tiden jag lärde känna henne, hon 
var då mycket aktiv i Ray of Hope. Men hon 

lämnade tryggheten i att ha ett arbete, lön, fa-
milj och vänner runt sig. 
Efter att Marta varit och arbetat med barn i 
Argentina under sju månader återvände hon 
hem till Manaus i Brasilien. Hon hade då lärt 
sig spanska och började planera för att åka till 
Bolivia som missionär för sin kyrka och arbe-
ta med barn där. Men tiden gick och hon fick 
aldrig klartecken att åka iväg. Planerade resor 
ställdes in och det var en jobbig tid för Marta. 

Några månader senare åkte Marta med mig 
till Manacapuru för att besöka Kärlekens 
Hem. Byggnationen av Hannacentret börja-
de bli färdigt och jag funderade mycket över 
vem som skulle vara föreståndare där. Det är 

ju så viktigt att få rätt person, någon som man 
vet man kan lita på. Så när vi satt i Manaca-
puru på kvällen och åt middag så frågade jag 
Marta om det inte var hon som skulle komma 
och arbeta med oss i Dominikanska Republi-
ken. Marta hade ju siktet inställt på Bolivia, 
men när hon fick frågan började hon be och 
fråga Gud om det kanske var Dominikanska 
Republiken hon skulle till. I februari kom 
hon dit för första gången för att se och känna 
in om det var rätt plats för henne, och till min 
stora glädje har hon stannat kvar. Hon är 
verkligen rätt person på rätt plats!

Som hon själv beskriver det: ”Det är verk-
ligen en glädje jag känner över att få arbeta 

Hannacentret 
i Dominikanska Republiken

6 |  Barn i Nöd
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Neve Michael i Israel

på Hannacentret. Jag känner mig utvald av Gud att arbeta med 
dessa juveler, som de dominikanska barnen är. Jag älskar dem var 
och en så mycket. Jag har till och med kommit på mig själv att 
gråta för att jag vet att jag en dag kommer att behöva lämna 
dem… Men mitt mål är att ge det allra bästa av mig själv. Jag vill 
ge min tid till att älska dessa barn och även berätta för dem att 
Gud är kärlek och att Han älskar dem.”  

En av pojkarna på centret är Joan som är nio år gammal.  Han 
kommer från en dysfunktionell familj. Hans pappa använder 
droger och han slog Joans mamma så mycket att hon fick nog 
och lämnade familjen. Joan och hans fem bröder bor nu med sin 
pappa, styvmor och farmor.

När han först började komma till centret hade han en dålig 
ovana att stjäla med sig saker hem. Han var mycket ensam, hade 
dålig självkänsla, ville inte dela med sig och han ville inte vara 
med i aktiviteterna. Han var också väldigt aggressiv och hade det 
svårt i skolan. Men sen han kom till Hannacentret har mycket 
förändrats. Han kan nu både läsa och skriva och varje dag ser 
man förändringar i hans beteende. Han har blivit en mycket gla-
dare pojke, han delar med sig och han är med i aktiviteterna. Han 
är heller inte så aggressiv som tidigare. 

Enrriquillo är en tioårig pojke. Även han kommer från en tra-
sig familj. Pappan använder droger och det är många konflikter i 
hemmet. Pappan är våldsam och det går ofta ibland över barnen, 
men han slår mamman också. När Enrriquillo först kom till cen-
tret var även han aggressiv och när det gällde skolan låg han långt 
efter. Han kunde inte ens vokalerna. Men efter en tid på centret 
ser man stora förändringar i honom. Han är inte längre den lille 
arge pojken och det går framåt i skolarbetet. Han har nu lärt sig 
både att läsa och skriva och det kommer fina rapporter om ho-
nom från skolan. De första rapporterna som kom handlade om 
hans dåliga beteende, men nu är rapporterna strålande! 

Det är fantastiskt att få höra om hur de enskilda barnen föränd-
ras efter en tid på Hannacentret. Barnen som varit där lite längre 
hjälper också till med att upprätthålla reglerna så att de nya bar-
nen håller sig till dem. Också från barnens hem kommer rappor-
ter hur det förändrats i hemmen och barnen som går till centret 
lär sina andra syskon hur man ska bete sig.

På Hannacentret finns nu 105 barn som regelbundet kommer 
och är med i olika grupper. Undervisningen är anpassad till var 
och en. Har man svårt för vokalerna så får man öva lite extra på 
det. Marta, Ara och Alba har full koll på hur var och en av barnen 
har det i skolan och anpassar sina lektioner efter dem. De har 
också träffar med föräldrarna och får höra hur barnen är när de 
är hemma. Både barn och föräldrar är mycket glada för att de har 
en plats på centret. Hannacentret har verkligen blivit en liten oas 
mitt i detta tuffa samhälle på Dominikanska Republikens syd-
kust.

Karin Johansson

GILLA OSS!
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GILLA OSS!

Misa
Misa är en av de allra första flickorna som kom till barnhemmet 
1994. Där bodde hon sedan hela sin uppväxt. Idag är hon gift 
och har två barn. En pojke som är sju år, som går i skolan, och 
sen en liten flicka som är drygt ett år gammal.

Misa och hennes man har byggt en litet hus i utkanten av sta-
den. Där odlar de sina egna grönsaker som de säljer på markna-
den. Detta gör de utöver sina vanliga jobb. Misa är också väldigt 
händig. Hon tillverkar armband och andra dekorationer, som 
hon också säljer.

Misa säger att hon är väldigt tacksam för att hon fick komma 
till barnhemmet när hon var liten. Där gavs det möjlighet att gå 
i skola och få en trygg uppväxt. Hon vet nu att skola och utbild-
ning är det viktigaste för ett barn, utöver trygghet i sin familj 
förstås. Hon är glad över att hon nu kan ge sina egna barn den 
tryggheten och möjligheten i livet. 

Nya barn
Fyra barn lämnade BaanChivitMai under sommarlovet. Alla 
studerar nu vidare på skolor i ChiangMai, men klarar sig utan 
stöd från oss. Vid skolstarten i maj, flyttade fyra nya barn in 
på Huadoi, tre flickor och en pojke. Barnen kom till barnhem-
met för att de inte hade någon som kunde ta hand om dem. 
De anpassade sig ganska bra till livet på hemmet, med hjälp av 
anställda och inte minst de äldre barnen. Men även om Baan-
ChivitMai är en bra plats att flytta till, så kom det lite tårar de 
första kvällarna. Det är ju helt naturligt när man kommer till en 
ny plats och allt känns främmande. 

Inge och Madeleine Ekelyck

BaanChivitMai i norra Thailand

Misa

Skattereducering på gåvor till Barn i Nöd
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Från och med 2012 har privatpersoner 
kunnat få skattereduktion för vissa gåvor 
som ges till ideella organisationer. Men 
nu har regeringen beslutat att från och 

med 1 januari 2016 kommer personer 
som skänker gåvor till ideell verksamhet 
inte längre kunna ansöka om en skatte-
reduktion.

Men för 2015 kommer de personer som 
ansökt och skickat in sitt personnummer 
till Barn i Nöd att få reduceringen på gå-
vorna de gjort under året.



...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  10-18
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



10 |  Barn i Nöd

Tack alla våra annonsörer!

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!

VILL DU ANNONSERA?
Kontakta Barn i Nöd!

Din annons gör 
skillnad för barn 

världen över!

HOVÅS 
PIZZA & GRILL
031-28 61 61

TAKE AWAY 031-28 71 71
www.hovasasianfood.se

DÄR KAN DU: 
Bli fadder, ladda ner senaste 
tidningen, läsa mer om vårt 
arbete, hitta kontaktuppgif-

ter och mycket mer.

www.barninod.com

Du missar 
väl inte vår 

hemsida?



MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Gratulation
Lennart Berggren, Vendelsö

Emma Hagthorpe, Siljansnäs, 16 år

Finn Baesch, Siljansnäs, 12 år

Emanuel Zetterlund, Siljansnäs, 11 år

Till minne
Nis Inga Danielsson, Siljansnäs

Astrid Jansson, Siljansnäs

Marianne Lundin, Borlänge

Margareta Ohlander, Siljansnäs

Kerstin Persson, Siljansnäs/Leksand

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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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

P
O

S
T

T
ID

N
IN

G
 B

9005752#06#

Bl
 2

02
1.

04
 S

 (m
ar

 0
5)

 0
42

48
  0

5.
09

 A
rk

-T
ry

ck
ar

en

Nr 4/06

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


