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AGAPE CHILD CENTRE
”De flesta bor här för att 
familjerna inte haft råd 
att ha sina barn i skolan.”    
    SID 8

KÄRLEKENS HEM
”Centret betyder mycket för 
barnen som kommer dit för att få 
mat och hjälp med skolarbetet.”

SID 5
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Gör det ändå...

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!



”Människor är ofta oresonli-
ga, illojala och egoistiska – 
förlåt dem ändå.

Om du är generös kommer 
du kanske att anklagas för 
själviska motiv – 
var generös ändå.

Om du är framgångsrik, 
kommer du att få falska vän-
ner och sanna fiender – 
var framgångsrik ändå.

Om du är ärlig och uppriktig 
kommer människor kanske 
att utnyttja dig – 
var ärlig och uppriktig ändå.

Det du tillbringat år med att 
bygga upp, kan någon annan 
rasera över en natt – 
bygg ändå.

Om du finner frid och lycka, 
kommer kanske någon att bli 
avundsjuk – 
var lycklig ändå.

Det goda du gör idag, 
kommer kanske vara 
glömt imorgon – 
gör gott ändå.

Ge världen det bästa du har, 
och det kanske inte räcker – 
ge det bästa du har ändå.

För i slutändan är det här en 
sak mellan dig och Gud – 
det var faktiskt aldrig en sak 
mellan dig och dem.”

Karin Johansson

Låt aldrig andra människors tyckande och tänkande stoppa 
dig ifrån att vara den du är. Det är så lätt att lyssna på 
andra människors åsikter och låta det hålla oss tillbaka. 
Men vi är alla skapade med olika egenskaper och vi ser 
inte saker och ting runt oss på samma sätt. Vi är unika och 
behöver lyssna in vårt eget hjärta och handla utifrån det.

Att göra en personlighetstest, en så kallad DISC-test, tillsam-
mans med sina vänner är väldigt intressant. När man läser ut-
värderingen ur testet så förstår man sig själv bättre, men man får 
också lättare att acceptera andra. Vi är olika och fungerar olika 
när vi blir satta i olika situationer. Vi kan aldrig utgå från oss 
själva när vi bedömer hur andra reagerar eller agerar. Vi är helt 
enkelt väldigt olika och ser med olika ögon.

Var den du är – även om du ibland blir missuppfattad och inte 
förstådd. Moder Teresa har skrivit fantastiska ord som jag tyck-
er belyser detta på ett fantastiskt sätt.

Gör det ändå...
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I området runt Kärlekens Hem i Manacapuru lever barnen 
under svåra förhållanden. Det är ett område där man helst inte 
rör sig ute efter mörkrets inbrott. I området finns mycket 
kriminalitet och droger. Ungdomar drar runt på 
gatorna och det finns inte så mycket att göra. ”
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Centret betyder mycket för barnen som kommer 
dit varje vecka för att få mat, hjälp med skolarbe-
tet, data- eller musikundervisning. Sykurserna för 
kvinnorna är också helt fulla och flera av kvinnor-
na kan nu få en liten inkomst som hjälper till att 
försörja deras familjer.

Barnen har stort förtroende för Luzenny som är fö-
reståndare. De kommer ofta och berättar om sina 
olika problem för henne. En av pojkarna på centret 
heter Yacry och han är tio år gammal. Han började 
komma till centret under 2015. Varje dag dyker 
han upp lagom tills lunchen serveras. Han är väl-
digt förtjust i svarta bönor. Han gillar också att titta 
på film tillsammans med de andra barnen.

Yacry bor i ett av de små områdena runt centret. 
Det är ett av de farliga områdena som ligger svår-
åtkomligt till. En dag så frågade Luzenny honom 
vad han hade för drömmar för framtiden. Han sva-
rade: ”Min största dröm är att mamma ska sluta 
röka, för jag tycker inte om det.” Yacry var väldigt 
besvärad av röken och han hade också fått lära sig 
på Kärlekens Hem att det inte är bra för hälsan. 
Han var orolig för sin mamma.

Luzenny sa till honom att de kunde be tillsammans 
för detta problem så att hans mamma skulle sluta 
att röka. Yacry sa också att han inte ville bli som 
sin mamma och sina bröder, som röker mycket. 
Han ville bli annorlunda. Luzenny kramade ho-
nom och sa: ”Ditt liv  kommer att se annorlunda ut 
än din mammas och dina bröders.”

Luzenny går ofta omkring i området och hälsar på i 
husen. Hon har fått en god relation med familjerna 
och de skiner upp när hon kommer på besök. Hon 
bär med sig många av barnens berättelser i hjärtat 
och försöker få tillvaron att bli bättre och säkrare 
för barnen. 

Karin Johansson

Kärlekens Hem
     i Amazonas, Brasilien

”
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Som vi skrev om i vårt decembernummer så har det blivit förändringar på 
barnhemmet i Shahpur. Baby Home, där vi tagit emot övergivna småbarn, 
stängdes. Barnen som bott där blev bortadopterade. Vi är dock mycket 
glada över att de kunde finna bra familjer till alla småbarnen. 

Med stor glädje kan vi nu berätta att Ebenezer Home tillslut fått sitt för-
nyade tillstånd att bedriva barnhem. Tillståndet gäller för barn mellan 6-18 
år. Så de större barnen som bor på skolhemmet kan bo kvar utan problem 
och det är ingen risk att de blir bortskickade. Vi är mycket glada över det 
nya tillståndet så vi kan fortsätta att arbeta för att ge barnen en fin barn-
dom och möjlighet till en bättre framtid!

6 |  Barn i Nöd

Ebenezer Home
i Indien

GILLA OSS!
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i Indien
På Neve Michael i Israel bor många barn och ungdomar som sett, 
hört och varit utsatta för sådant som ingen av dem överhuvudta-
get skulle behöva veta något om. Men det är också en plats där 
många har blivit hjälpta ur sina trauman för att kunna gå vidare 
med sina liv. Personalen gör ett fantastiskt arbete med dessa barn 
som kommer ur alla möjliga sammanhang. Vi fick en hälsning 
från Hava Levene som är föreståndare för centret: 

”Idag kom det en ny liten flicka till oss på Neve Michael. Hon 
hade slutat tala. Tydligen har något hemskt hänt och myndighe-
terna hade fått veta på att hon inte gått i skolan på två år. Hon är 
en vacker etiopisk flicka, som upplevt ett trauma…
När jag ställde en fråga till henne så svarade hon mig med att skri-
va sitt svar på en lapp. Så här långt har hon varken kunnat prata 
eller äta, men hon är omgiven av kärlek från de andra barnen och 
vår personal. Vi kan bara hoppas på det bästa.

Jag började skriva på den här hälsningen för några dagar sen, när 
Shira kom till oss. Idag träffade jag henne igen och nu har hon, 
tack och lov, börjat äta. Hon har också sagt några fåtal ord till två 
av våra rådgivare. Allt detta är väldigt goda tecken! Gud är med 
oss och Han välsignar verkligen barnen på ett speciellt sätt. Jag 
vet också att Han hjälper vår personal för att de på olika sätt ska 
kunna nå fram till barnen och kunna hjälpa varje pojke och flicka 
på det sätt de behöver.

Jag är så tacksam för att ni i Barn i Nöd fortsätter finnas med oss. 
Jag tar det inte för givet och är så glad för att ni fortsätter bry er 
och stödjer vårt arbete för barnens bästa.
Ta emot min hälsning som är skriven med mycket kärlek och 
uppskattning!”

Hava Levene

Neve Michael

Neve Michael 
är en plats där 
många har blivit 
hjälpta ur sina 
trauman!

”

Panchsheel i Indien
Det är med stor glädje som jag vill dela med mig av en stor händelse på 
vår skola. I mitten av januari så spelade våra tjejer här på Panchsheel 
skolhem en volleybollturnering. I tävlingen deltog lag från olika sko-
lor i vår delstat Maharashtra. Det var en stor tävling och den förärades 
med att en minister från vår regering var närvarande under tävlingarna.

Våra barn som alla kommer från fattiga och avlägsna byar fick kämpa 
mot spelarna från storstäderna Nagpur och Nashik. I storstäderna har 
de fina anläggningar som är anpassade till träning och spel. De har 
också bra utbildade tränare och ledare som leder lagen inför tävling-
arna. Förutsättningarna ser helt annorlunda ut.

Så att våra tjejlag kom tvåa och trea var fantastiskt! Jag försäkrar att 
vi ska göra vårt bästa för att vi ska nå ända fram nästa år. Vi kommer 
göra allt för att motivera dem och ge dem så goda förutsättningar som 
möjligt. Vi är mycket stolta och glada över deras stora prestation i 
tävlingen.

Varma hälsningar från Bajirao Gawai
Föreståndare för Panchsheel skolhem
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GILLA OSS!

Barnen på Agape Child Centre bor 
på hemmet under skolåret men under 
loven åker de hem till sina familjer 
eller släktingar. På Agape bor runt 65 
barn med olika bakgrund, men det 
som de flesta har gemensamt är att de 
bor på barnhemmet för att familjerna 
inte haft råd att ha sina barn i skolan. 
Och deras föräldrar är medvetna om 
att skola och utbildning är det som 
kan förändra barnens framtid. Som 
ger dem en möjlighet att få ett bättre 
jobb som kan ta dem ur fattigdomen. 
Här har en av pojkarna skrivit sin 
berättelse.

Agape Child Centre , Indien
8 |  Barn i Nöd

Hej! 
Jag heter Ashamol och jag är 14 år gammal. Mina föräldrar heter OT och Manchu. Jag hade också en bror som dog för några år sen i en översvämning här i Kerala. Vi bodde i en avlägsen del av nordöstra Kerala. För några år sen så blev min pappa allvarligt sjuk och det slutade med att han dog. Då blev jag och mamma lämnade ensamma utan någon hjälp. Vi flyttade då in hos några släktingar för att klara oss.
Men livet är inte lätt på sådana här platser. Så småningom fick jag börja skolan och min mamma arbetade när hon fick jobb. Hon gick från plats till plats, allt för att tjäna några rupies så vi skulle ha mat på bordet.
Till slut gifte mamma om sig och vi flyttade till honom. Men hans familj hade problem med att jag fanns och de kunde inte acceptera mig. Jag fick heller inte gå i skolan. Det var då som jag, genom hjälp från en pastor, kom till Agape Child Centre. Jag går ni i 9e klass och trivs mycket bra här. Jag har många vänner och älskar denna plats .Vi har ett stort område där vi kan sporta och göra roliga saker tillsammans. Jag är väldigt tacksam för att jag fått denna möjlighet att bo och gå i skolan här. Jag vill tacka er alla för att ni stödjer barn som mig. Gud välsigne er alla! Hälsningar Ashamol



...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
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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!

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
Astrid Simonsson, Linköping, 80 år

Petra Wallenstam, Pixbo, 50 år

Till minne
Elsa Gradeen, Värnamo

Bengt Hagberg, Siljansnäs

Siw Lindkvist, Insjön

Ingemar Svensson, Sollebrunn

Karin Thormark, Klädesholmen

Gärdis Viksten, Skellefteå

Ruth Wördén, Siljansnäs

Panchsheel, Amravati

INDIEN

The Jaffa Institute, Tel Aviv

ISRAEL

Neve Michael, Pardes Hana

ISRAEL

Slumarbete i Delhi

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

Lyckliga Barn, Autazes

BRASILIEN
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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
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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


