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AGAPE
Hennes dröm är att 
bli sjuksköterska  SID 4

HANNACENTRET
”Vi ser ögon som 
fylls med hopp!”  SID 6-7
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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!



Det ligger mycket sanning i dessa ord. Varje gång då jag kunnat 
hjälpa en annan människa och sen ser in i hans/hennes ögon, så 
känns värmen på ett speciellt sätt i hjärtat. Det är fantastiskt att 
vi kan få finnas till för varandra och hjälpa varandra framåt på 
olika sätt. Det är inte alltid att det är så mycket som behövs för 
att på något sätt göra livet lättare för någon annan.

Ofta kommer reklamen på TV som avslutas med orden: ”be-
cause I’m worth it” (eftersom jag är värd det). Vi lever i ett otro-
ligt jag-centrerat samhälle. Det mesta verkar gå ut på vad JAG 
kan få ut av det ena eller andra. Jag längtar efter ett samhälle där 
vi vågar vi sträcka oss utåt till hjälp för en medmänniska som 
behöver det. Och runt oss alla finns det ett tyst rop på hjälp från 
olika håll, om vi bara vill se och höra det.

Vi lever i en skrämmande värld och även här i Sverige är vi inte 
längre skyddade från våld och ondska på samma sätt som vi 
kanske tidigare har varit. Vapen, våld, överfall och misshandel 
hör och ser vi allt mer av. Alldeles för nära. Det går inte att 
blunda för den verklighet vi lever i. Det är en mörk värld och 
vi behöver ljus som lyser upp tillvaron. Låt 2017 bli ett år där 
vi låter vårt ljus skina och bli ett ledljus för någon annan. Tänk 
bara på hur ett litet värmeljus lyser upp ett mörkt rum.

Om vi hjälps åt och är ljus så kan vi vara med och förändra och 
lysa upp i detta mörka samhälle. Nu äntligen går vi också våren 
tillmötes och dagarna blir allt längre och längre. Så njut av allt 
det vackra i naturen som nu börjar vakna till liv och sjung till-
sammans med fåglarna!

Karin Johansson

Låt ditt ljus skina...
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På Agape Child Centre att det alltid full fart. Det bor nu 
67 barn i åldrarna 5-17 år på hemmet. 29 pojkar och 38 
flickor. De går i de olika lokala skolorna i området och 
de får bra hjälp hemma på barnhemmet på kvällarna med 
att läsa läxor och klara sina uppgifter. De flesta barnen 
kommer från mycket fattiga familjer och hade inte haft 
möjlighet att gå i skolan om de inte hade bott på Agape. 

Under hösten byggdes pojkhemmet om. Bland annat var 
taket dåligt och behövde bytas ut. Men nu har pojkarna 
flyttat in igen och ombyggnationen blev riktigt bra. 
Varje dag hjälper barnen till med olika sysslor på barn-
hemmet för att hålla det rent och snyggt. De får också lära 
sig tvätta sina egna kläder och vikten av att hålla sig rena 
och fina.

En av flickorna som bor på Agape heter Ab-
hina och hon är tio år. Hon går i femte klass. 

Abhina kommer från en mycket fattig fa-
milj och hon har också en äldre syster. 
För sju år sen så lämnade hennes pappa 
familjen och Abhina, hennes syster och 
mamma fick klara sig så gott de kunde. 

Det var en svår tid. De hade inget eget hus 
utan mamman drog runt med sina två dött-

rar och hoppades att någon skulle förbarma 
sig över dem. Ibland var det någon släkting som 

hjälpte dem litegrann. 

Vid den här tiden blev Abhinas mormor hjärtsjuk och 
kunde inte arbeta längre. Eftersom morfadern dött blev 
det nu Abhinas mammas 

ansvar att ta hand om sin sjuka mamma. Det var vid den 
här tidpunkten som de fick höra talas om Agape Child 
Centre och det ordnades så att Abhina kunde få flytta in 
på barnhemmet.

Hon började skolan och fick börja på English Medium, 
för hon ville så gärna lära sig engelska och får där under-
visningen på engelska. Hon lärde sig snabbt och det går 
mycket bra för henne i skolan. Hon har A+ i alla ämnen. 
Hon älskar också att sjunga och har en fin röst.

Abhina är ett gott exempel på ett barn som från början 
haft väldigt dåliga förutsättningar, men som med rätt upp-
muntran det gått fantastiskt bra för. Hennes dröm är att 
efter grundskolan kunna studera vidare och så småning-
om bli sjuksköterska.

Karin Johansson

Agape Child Centre
i södra Indien
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i södra Indien I början av februari fick vi besök av polisen som hade 
en utbildning med barnen om droger och missbruk. Det 
kallas PROERD och är en brasiliansk version av det ame-
rikanska programmet D.A.R.E (Drug Abuse Resistance 
Education), som kom 1983. I Brasilien startades detta 
program 1992 med kursmaterial för barn och ungdomar 
och även till deras föräldrar. Kursen hålls av militärpoli-
sen. Huvudsyftet är att förebygga och få barnen att hålla 
sig borta från våld och droger. Att de ska lära sig känna 
igen signaler och tecken i vardagen och kunna stå emot 
frestelsen att testa droger eller ge sig in i situationer som 
kan leda till våld. Syftet är också att hjälpa barnen till en 
bättre framtid där de lär sig att bygga relationer och få en 
tryggare omgivning.

Barnen fick under fjorton dagar lära sig många olika sa-
ker. De har fått föreläsningar på ett kreativt sätt om faran 
med cigaretter, marijuana, alkohol och olika saker som 
man kan sniffa, men de har även fått höra mer om vänskap 
och hur man ska förhålla sig till varandra.

Efter avslutande föredrag och samtal fick alla barnen ett 
certifikat som bevis på att de varit med på denna kurs. 
I ceremonin där de får sitt certifikat fick barnen också 
lova att de kommer att tillämpa det som de lärt sig. De får 
frågan om vad som är viktigt och vad som bringar lycka. 
Svaret på det handlar om att jobba för bra relationer i fa-
miljen och att göra sitt bästa i skolan. Men också att hålla 
sig borta från droger och verkligen jobba för att inte falla 
för trycket. Att göra så bra man kan i alla situationer för 
att göra sina föräldrar stolta.

Det har varit ett par fantastiska veckor med väldigt gott 
resultat och under det kommande året kommer vi ha nya 
teman då militärpolisen kommer och hjälper oss igen. 
Nästa gång kommer vi trycka på detta med barnens famil-
jesituationer. Det är ett viktigt och förebyggande arbete 
för att hjälpa barnen till en tryggare och bättre framtid. 

Luzenny Costa 
föreståndare på Kärlekens Hem

Kärlekens Hem i Manacapuru, Brasilien
Barn i Nöd  |  5

GILLA OSS!
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i Dominikanska Republiken

Hannacentret
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Smelin var stor och tung redan när han föddes, och på grund 
av det blev han alltid betraktad som lite annorlunda. Han 
växte upp till att bli ett barn som gärna slogs och ofta gick 
till angrepp. Jag tror att han använde våld för att skydda sig 

själv, eftersom han led av mobbning redan från mycket tidig ålder. 
När Smelin kom till Hannacentret var han en tyst pojke med svåra 
inlärningsproblem.

Smelin bor med sina föräldrar, men allt är ostabilt i hemmet och de 
är mycket fattiga. Att Smelin lätt tog till våld kan nog också bero på 
att han ofta sett bråk mellan sina föräldrar, där pappan ofta tog till 
nävarna mot mamman.

Smelin är nu nio år gammal och har varit med i aktiviteterna på 
Hannacentret i några år. Trots sina inlärningssvårigheter har han nu 
utvecklats mycket och han har lärt sig läsa. Innan han kom till cen-
tret var han en ledsen pojke som nästan aldrig log och blicken var 
tom. Men tack och lov har det förändrats och vi ser ofta hans fina le-
ende och ögonen har fått liv. Jag vet att det är på grund av all kärlek 
och ömhet han har fått här på Hannacentret. Nu är han motiverad 
och han drömmer och hoppas på ett bättre liv.

Jag är så glad att Hannacentret är och har varit en kanal av välsignel-
se och skydd för många barn på denna plats. Jag är dessutom över-
tygad om att nästa generation inte kommer bli densamma, eftersom 
vi visar barnen på ett alternativ som innefattar kärlek och omsorg 
mot sina medmänniskor. Vi visar dem på Guds kärlek och på att ge 
det vidare. Det har gett barnen nytt hopp och framtidsdrömmar.

Förändringarna i varje barn är tydliga. Både lärare och föräldrar be-
rättar det för oss. Det är fantastiskt att se vad Gud har gjort i dessa 
små barns hjärtan och i deras familjer. Vi har många barn på kö som 
vill komma till oss, men just nu kan vi inte ta emot fler. Men så snart 
vi får möjlighet så ordnar vi plats för nya barn att börja.

Några av de saker som speciellt fångar min uppmärksamhet när det 
gäller dessa barn är hur de älskar att be och de tror på bönens kraft. 
De älskar också alla aktiviteter vi gör och att bara få vistas på cen-
tret. Vi hittar på allt möjligt med barnen. Ibland fyller vi upp små 
badpooler så barnen får bada, vi gör olika pyssel och ibland åker 
vi på utflykt. Vi kan besöka en djurpark eller bara äta pizza. En av 
de stora sakerna som barnen älskar allra mest är när det är födelse-
dagsfest. Varje kvartal firar vi alla barnen som fyllt år de senaste tre 
månaderna. Detta är något som blivit mycket viktigt för barnen och 
många av dem har aldrig tidigare blivit firade på sina födelsedagar. 
Det är en högtidsstund för barnen att nu vara med och fira varandra 
och sen en gång om året själv bli uppropade och får komma fram 
och få en present och stå i centrum. Det är stor lycka!

Jag är så tacksam och glad att få vara en del av detta arbete. Tack för 
allt vad ni i Sverige gör för att förändra förutsättningarna för dessa 
barn. Det är fantastiskt att få följa dessa små som kommer ur så 
mycket svårt och se deras liv förändras. Vi ser ögon som fylls med 
hopp och allvarliga, ledsna ansikten spricka ut i stora leenden. Barn 
som tidigare tog till nävarna mot varandra leker nu och skrattar till-
sammans. Det är värt allt!

Marta Silva 

Smelin
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Panchsheel Pojkhem
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I juninumret av Barn i Nöds tidning 
så skrev vi om Panchsheel Pojkhem, 
som ligger i Maharashtra, mitt i In-
dien. Pojkhemmet som var totalt 
nedgånget och behövde byggas om. 
På hemmet bor runt 60 pojkar i åld-
rarna 11–16 år. Många av pojkarna 
är föräldralösa och kommer från 
olika byar runt om i Maharashtra. 

Vi är mycket glada att Barn i Nöd 
kunde gå in med medel till ombygg-
nationen och nu står hemmet färdigt. 
I början av februari återinvigdes det 
och pojkarna kunde flytta in. Det 
gamla pojkhemmet fick jämnas med 
marken för att det nya skulle kunna 
byggas. Alldeles intill barnhemmet 
ligger en skola och pojkhemmet har 
nu fått samma snygga fasad som 
skolan. Det har blivit snyggt och 
färgglatt.

Bajirao Gawai, som är förestån-
dare, berättade att under tiden då 
barnhemmet byggdes om, då fick 
pojkarna flytta in i en aula i skolan 
intill som då inte användes. Det var 
ju viktigt att de alla kunde gå kvar i 
sina skolor. Att det inte finns yngre 
pojkar än 11 år på barnhemmet be-
ror på att skolor med klass 1–4 finns 
ute i byarna, så pojkarna kan då bo 
kvar hemma för att gå i skolan. Men 

efter det måste de åka till större byar 
eller städer för att kunna fortsätta 
och det har många familjer inte råd 
med. Det är pojkar som befinner sig 
i denna situation som fått flytta till 
Panchsheel pojkhem och går i sko-
lan i staden. De går då på Marathi 
Medium School och studerar på sitt 
modersmål marathi.

Det var stor glädje när det nya barn-
hemmet kunde invigas i början av 
februari och pojkarna kunde flytta 
in i de nya och fina lokalerna. Både 
barn och personal är mycket glada 
över den stora förändringen som 
skett. Bajirao Gawai är mycket tack-
sam till Barn i Nöd för hjälpen att 
bygga detta fina hus. Från att ha va-
rit i lokaler där taket praktiskt taget 
höll på att rasa in och där kök och 
badrum knappt gick att använda så 
är detta rena himmelriket för dessa 
pojkar som kommer från otroligt 
fattiga förhållanden.

Bajirao och hans fru Sheela sänder 
varma hälsningar med stor tacksam-
het till Sverige och Barn i Nöd nu 
när de ser sin dröm förverkligad för 
”sina” pojkar.

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!

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?

Din annons gör 
skillnad för barn 

världen över!



Gratulation
Britt, 85 år

Jonathan Josephson, Siljansnäs, 14 år

Roger Kusthed, Öckerö, 70 år

Till minne
Eivor Dulbo, Sollerön
Dan Ekman, Motala
Eva Franzén, Borås
Maj Gundhe, Insjön/Siljansnäs
Elsa Kreutz, Oskarshamn
Stefan Nordin, Öckerö
Märit Olsson, Hönö
Anna-Mia Sahr, Siljansnäs
Claes Ström, Västerås

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

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


