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PANCHSHEEL HOME
”Nu har ombyggnationen 
av pojkhemmet börjat!”   SID 4-5

”GLADA BARN”
”Arbetet på centret ”Glada Barn” 
i Amazonas, går framåt och det är 
fantastiskt att höra om framstegen 
som barnen gör. ”             SID 8

Nr 3/16  -  Årgång 45
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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!



På väggen i Hannacentret i Dominikanska Republiken står den 
Gyllene Regeln skriven. Allt vad ni vill att människorna skall 
göra för er, det skall ni också göra för dem. När barnen först 
kom till centret var detta något som Marta och Ara verkligen 
fick lära barnen. Detta var inget som överhuvudtaget funnits i 
deras värld. För dessa barn gällde det att komma först och se till 
att de fick det som de ville ha. Det var hårt arbete som krävdes 
för att få barnen att börja se sina kompisar och att dela med sig. 
Att säga tack och göra något för någon annan.

Men idag ser vi vad det förändrat dessa barn. De kommer hem 
och lär också sina syskon vad man får och inte får göra. Och 
även om det naturligtvis inte alltid fungerar så har man ändå 
kommit en bit på vägen.

Vi lever i en värld som blir allt mer självupptagen. Vi ska för-
verkliga oss själva och gå så långt vi bara kan på karriärstegen. 
Vi visar upp en fin utsida och på de sociala medierna ser det ut 
som allt fler lever som i en lyckovärld. Men skrapar man lite på 
den vackra ytan kommer oftast en annan sanning fram. Livet 
för många är väldigt stressigt och trycket över bröstet, av alla 
måsten, är tungt.

Men vi kanske inte måste allt som vi tror att vi måste göra. Tänk 
om vi kunde ta ett steg tillbaka och slappna av. Att ytan och vad 
vi tror att andra tycker och tänker om oss, inte ska vara det som 
styr oss. Och den Gyllene regeln har väl en sida till? Allt vad 
ni inte vill att människorna skall göra mot er, det skall ni heller 
inte göra mot dem.
 
Undrar hur världen skulle se ut om vi alla levde efter den Gyl-
lene Regeln… Då skulle nog mycket se helt annorlunda ut och 
jorden skulle vara en bra plats att leva på. Om vi alla gör så gott 
vi kan för att efterleva denna regel så har vi nått en bra bit på 
väg. Oftast så smittar också det positiva vi har med oss av sig på 
andra! Att vi så att säga ”ger det vidare”. Låt oss denna sommar 
sprida positiva ”vibbar” runt oss och ge leenden till dem vi mö-
ter. Kom ihåg att leende smittar! 

Jag önskar Er alla en riktigt härlig sommar då ni får njuta av le-
dighet och förhoppningsvis vackert väder! 

Karin Johansson

Den gyllene regeln
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Under 1986 träffade Claudia och Stefan 
från Tyskland Bajirao och Sheela Gawai 
på Padhar sjukhus och de blev ganska snart 
goda vänner. Innan Claudia och Stefan läm-
nade Padhar så visste de att Bajirao växt 
upp under extrem fattigdom och att hans 
dröm var att starta ett utbildningscenter 
på landsbygden för kastlösa barn från fat-
tiga byar. Den 15 september 1989 gifte sig 
Claudia och Stefan och bestämde sig då för 
att istället för presenter önska sig pengar till 
detta blivande utbildningscentrum i Indien. 
För pengarna brudparet fick byggdes Pan-
chsheel Home och 1990 stod barnhemmet 
färdigt.

För närvarande finns det 65 pojkar som bor 
i detta hem, och de går i olika skolor i sta-
den. Det finns tre toaletter för barnen och 
de används också av personalen. Det finns 
också ett litet kök där maten lagas. Nu har 
taket på barnhemmet blivit så dåligt, med 
många sprickor, så när det regnar kommer 
vatten in. Köket är också i mycket dåligt 
skick. Väggarna är helt svarta av allt sot och 
det finns stora sprickor i dem. Även toalet-
terna är mycket dåliga och bedrövliga att 
använda. Reparationer och underhållning 
av byggnaderna har inte kunnat göras på 
grund av bristande ekonomiska resurser. 
Resultatet av det har nu blivit att byggnaden 
inte är tillräckligt säker för barnen att bo i. 
Byggnaden är helt enkelt fallfärdig. 

En ombyggnation har därför blivit nödvän-
dig och Bajirao Gawai har bett Barn i Nöd 
om hjälp. En fullständig renovering/om-
byggnation med nytt kök, toaletter/badrum 
är nödvändig för att barnen ska kunna bo 

kvar i detta hem och kunna gå kvar i sko-
lan. Ett positivt beslut togs av Barn i Nöds 
styrelse och nu har ombyggnationen börjat 
av pojkhemmet och vi är glada att pojkarna 
nu kommer att få helt andra förutsättningar 
inför framtiden.

I och med att Bajirao Gawai, som är före-
ståndare för pojkhemmet, också är styrel-
seordförande för Emanuel Ebenezer Home 
skulle vi framöver vilja få till en närmare 
relation mellan Ebenezer Home och pojk-
hemmet Panchsheel. När  pojkhemmet är 
ombyggt kommer vi därför att låta barnen 
i Shahpur åka på en längre utflykt, då de 
får bo några dagar på pojkhemmet, och få 
vidga sina vyer. Barnen kan då få se en an-
nan del av Indien, lära känna kulturen i en 
annan delstat, få se nya danser och sporta 
tillsammans. De får också se hur en annan 
skola fungerar. Pojkarna i Panchsheel kom-
mer också att få åka till Shahpur för att i sin 
tur få nya upplevelser. Vi tror att det utbytet 
skulle vara till stor glädje för alla barnen! 

Dessa pojkar som bor på Panchsheel pojk-
hem tillhör de så kallade kastlösa och har 
inte stor chans i samhället för övrigt. Det 
är väldigt viktigt att kunna ge dem en bra 
grund att stå på inför framtiden. Genom att 
de kan bo på Panchsheel pojkhem så får 
de skolgång och växer upp på en plats där 
de är trygga och slipper gå runt och vara 
hungriga. Så småningom kommer de att få 
en bra möjlighet att studera vidare och med 
stöd och hjälp kommer det att ge dem en 
bättre framtid.

Karin Johansson

Panchsheel Home
     i Indien
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Hannacentret 
i Dominikanska Republiken

GILLA OSS!

Livet är svårt för många barn. De ser och är med om sa-
ker man önskar de skulle slippa. Personalen på våra olika 
platser är engagerade i barnen och gör vad de kan för att 
livet ska bli lättare och bättre. Marta som arbetar som fö-
reståndare på Hannacentret i Dominikanska Republiken 
skriver här om ett av ”sina” barn som inte mår så bra.

”Jag skulle ge vad som helst för att bara få några minuter 
med min mormor”.  Orden kommer från Freilin som är 

tio år gammal. Han är ”min yngste son” (nykomling) på 
centret. Trots sina unga år har han redan en ”lång” och 
tragisk livshistoria att berätta…

Freilin är en väldigt söt liten kille men problemen är 
många. Jag tror att det är på grund av sin sorgliga uppväxt 
som han fått lite beteendestörningar. Han mår dåligt och 
vill ta sitt liv. Vissa dagar är han helt lugn medan andra da-
gar är det fullt liv och han kan då inte alls koncentrera sig. 
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Följ med på en resa till
BRASILIEN

5-20 mars 2017

Pris 31 500 kronor

Reseledare Toni & Marcus Duveskog i samarbete 
med Karin Johansson och Barn i Nöd.

Se hela programmet och gör din anmälan till 
Duveskogs Reseservice 

www.duvres.se ~ Tel: 0278-160 05

Rio de Janeiro med Sockertoppen, 
Kristusstatyn, fotboll på Maracanã, 

sambashow, shopping, sol & bad på 
Copacabana och Ipanema. Vi besöker 

också Instituto Evangélico i Japeri.

Rio de Janeiro

Amazonas
Under några dagar bor vi på båt och upplever 
Amazonasfloden och regnskogen. Vi tar oss ut 

med kanot i nattmörkret och åker på kajmanjakt 
(mindre alligatorer), besöker indianbyar,

promenerar i regnskogen och mycket mer!
Vi besöker också Kärlekens Hem i Manacapuru.

Med möjlighet att förlänga resan 
med 3 dagar vid Iguazufallet.

Han kan sitta i ett hörn och prata högt med sig själv eller hitta 
på massor av andra saker. Men tack och lov får han hjälp och 
behandling av en psykolog, så vi hoppas och ber att han ska få 
den hjälp han behöver för att bli bra. Det vi kan göra är att bara 
finnas här för honom, se och älska honom som han är.

Allt sedan Freilin var väldigt liten blev han använd vid olika in-
brott. Äldre kompisar skickade in honom genom hål i staket och 
väggar, där bara små barn kan komma igenom, för att stjäla. Men 
han berättade att han många gånger var han väldigt rädd och han 
ville inte fortsätta.

Han känner inte sin biologiska mamma och just nu är det hans 
största önskan att få träffa henne. Freilin och hans äldre bror 
växte upp hos sin mormor. Men i september 2014 blev hans bror 
dödad under ett inbrott. Sen i april 2015 dog även hans mormor, 
som han älskade väldigt mycket. Efter dessa händelser, då han 
förlorade dem han älskade mest, har hans liv förändrats väldigt 
mycket. Enligt honom själv har livet blivit meningslöst. Han sa 
till mig: ”Jag kan inte förstå hur en person som har tjänat Gud i 
38 år dör och lämnar mig helt själv?!” 

Sedan hans mormor dog har han bott hos en fostermamma. Hon 
kom till mig och bad om hjälp, då hon fruktar att det värsta ska 
inträffa eftersom hon ser hur han beter sig och hur han mår. 

Jag ber att ni ska hjälpa mig 
att be för Freilin. Jag vet att 
Gud kan förändra allt, också 
i hans situation. Freilin har 
sagt till mig att han tycker så 
mycket om att vara med oss 
på centret och han vet att vi 
älskar honom. Men mitt hjär-
ta gråter när jag ser att bar-
nen mår dåligt och vi gör allt 
vi kan för att de allihop ska 
känna sig sedda och älskade.

Marta Silva

Freilin och Marta
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GILLA OSS!

”Glada Barn” i Autazes
8 |  Barn i Nöd

Arbetet på centret ”Glada Barn” i Autazes, Amazonas, 
går framåt och det är fantastiskt att höra om framstegen 
som barnen gör. När jag under maj månad besökte cen-
tret berättade en av lärarna om en flicka som är åtta år 
gammal. Fast att hon gått i skolan sen hon var sex år, 
kunde hon fortfarande vare sig läsa eller skriva. Hon 
hade stora svårigheter i skolan och lärarna i skolan visste 
inte riktigt vad de skulle göra med henne. Men hennes 
stödlärare på centret bestämde sig för att hon skulle ta 
sig an denna lilla tjej och se till att lära henne både läsa 
och skriva. Men det var inte lätt. Flickan grät, men hon 
vägrade ge upp försöken med att undervisa henne.

Nu när jag kom på besök så stod denna åttaåring där och 
läste ett vackert poem för mig. Det var knappt jag kunde 
hålla tårarna tillbaka. Hon stavade sig igenom en del ord 
och ibland fick hon hjälp av sin lärare, men hon läste och 
ögonen strålade av stolthet. Det är fantastiskt att se och 
förstå att centret är med och förändrar förhållandena för 
barnen i detta område!

Nu har de fått tillgång till mark, 16 x 40 meter, som ligger 
precis bakom centret. Där vill de ställa iordning en plats 
där barnen kan sporta. Det ska bli en cementplatta med 
tak över, som skydd för den varma solen, där barnen kan 
spela fotboll, volleyboll och basket. Det kommer att bli 
ett bra komplement till arbetet som görs med att ge bar-
nen undervisning och mat.

En annan sak som arbetas med är säkerheten i huset. Ti-
digare har det varit några inbrott, men nu finns det sä-
kerhetsgaller vid fönstren och innertak har satts dit. De 
ska nu också göra dörren säkrare och även gallret runt 
verandan byts ut för att hindra ovälkomna gäster från att 
ta sig in i huset. Platsen där centret ligger är ett område 
där det finns mycket droger och kriminalitet. Men arbe-
tet bland barnen och familjerna har inneburit att det har 
blivit tryggare än tidigare.

Kvinnorna och pastorn som är involverade i arbetet på 
centret gör ett fantastiskt jobb! Autazes är en djungelstad 
som ligger ganska så avlägset från den stora miljonstaden 
Manaus, där förutsättningarna är annorlunda. Pastorn 
åker varje månad till Manaus för att köpa in maten till 
centret. Det är stor skillnad på priserna, då man också 
kan köpa i storpack, men resan innebär att han måste ta 
en färja och sen köra de drygt 11 milen för att ta ytterli-
gare en färja till Manaus. Resan, en väg, tar närmare fyra 
timmar. Men alla som arbetar på centret gör det med stor 
entusiasm och det märks också på barnen. 

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  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!

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 kontaktupp-
gifter och mycket mer.

www.barninod.com

Du missar 
väl inte vår 

hemsida?



MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Gratulation
Christina Ingmyr, Hönö, 45 år

Anna-Britta Johansson, Hönö, 50 år

GRATULATION PÅ BRÖLLOPSDAGEN

Britt-Marie och Leif Thelander, Hönö

Till minne
Åse Karberg

Axel Klang, Göteborg

Carin Larsson, Skövde

Verner Valin

Ulla Wallenstam, Göteborg

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


