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INDIEN
”Arbete i slumarbete!”  SID 4-5

RAY OF HOPE
”Nu i början av juli 
blev mamman mördad.”  SID 7-8
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Det är så lätt att ha en förutfattad mening 
om en annan människa. Man tycker och 
tänker både det ena och andra, men har 
egentligen inte en aning hur det är. Ing-
en, mer än vi själva, vet ju hur det är på 
insidan. Vi har så lätt att döma. Ingemar 
Olsson har skrivit en sång om just detta:

Kom och gå en mil i mina mockasiner 
Innan du bedömer vem jag är 
Våga lämna dina vanliga rutiner 
Se med mina ögon det du ser 
 
Kom och gå en mil i mina mockasiner 
Vandra mina vägar för en dag 
Medan regnet öser eller solen skiner 
Sedan kan du säga ”sån är jag” 
 
När du mötte mej för allra första gången 
Hade du en färdig bild av vem jag var 
Efter halva första versen utav sången 
Kunde du berätta hur refrängen var 
 
Dina vänner hade sagt dej vad dom trodde 
Och det svalde du med både hull och hår 
Fastän ingen av dom visste var jag bodde 
Och mycket mindre hur jag innerst inne 
mår

Kom och gå en mil i mina mockasiner... 
 
När du känner mina steg i dina fötter 
Alla groparna och hindren i mitt liv 
När du anar lite mer av mina rötter 
Kan du aldrig mer va’ kall och objektiv 
 
Du ska veta, att ifall du bara lyssnar 
Är det ekot av din egen röst du hör 
Inte förrän allra sista tonen tystnar 
Kan du veta vem jag är och hur jag mår 
 
Kom och gå en mil i mina mockasiner 

Innan du bedömer vem jag är 
Våga lämna dina vanliga rutiner 
Se med mina ögon det du ser 
 
Kom och gå en mil i mina mockasiner 
Vandra mina vägar för en dag 
Medan regnet öser eller solen skiner 
Sedan kan du säga ”sån är jag”

Låt oss vara generösa emot varandra och 
inte för snabba att döma ut och ha åsik-
ter. Ofta är allt inte som det först verkar. 
Tänk om vi mer kunde börja leva efter 
den Gyllene Regeln: ”Allt vad ni vill att 

människorna ska göra mot er, ska ni ock-
så göra mot dem.”
Vi måste försöka komma ihåg att vi ser 
på saker som händer utifrån vårt eget 
perspektiv. Vi har ju alla vår egen väg 
att vandra och reagerar olika, allt utifrån 
våra egna referensramar.  Låt oss vara ge-
nerösa och förlåtande. Allt är kanske inte 
som det verkar…

Karin Johansson

Kom och gå en mil 
i mina mockasiner
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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!
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GILLA OSS!

Under juli månad är det regnperiod i In-
dien, men i år var det tyvärr många stater 
som inte fick tillräckligt med regn. Vat-
tenbristen är stor på många platser. Jord-
brukare står inför problem på grund av 
torkan. Ökenstaten Rajasthan fick gott 
om regn i år, medan Delhi inte fick så 
mycket. 

Grace Mission i Delhi
Vi besökte vårt projekt i slumområdet 
Sangam Vihar, där Vanitha och Allen ar-
betar bland barnen sedan många år till-
baka. De har två döttrar som också hjäl-
per dem i arbetet. Vanitha och Allen gör 
verkligen sitt allra bästa för att nå de 
behövande barnen i Sangam Vihar. Där 
finns tusentals barn inte har mat eller 
möjlighet att gå i skolan. Genom Barn 
i Nöds stöd kan Grace Mission ge hjälp 
till många barn i detta område.

Förra året fick de stöd för att bygga en 
ny våning ovanpå sin befintliga byggnad, 
för att på ett bättre sätt kunna samla bar-
nen för olika aktiviteter. De har gjort ett 
jättefint arbete med byggnationen och 
det är en dröm som gått i uppfyllelse. 
Vi var där för att inviga byggnaden den 
21 juli 2017. Det var trevligt att vara där 
med så många andra vänner och barn 
från detta område. Flera grannar upp-
skattar och samarbetar gärna med Vani-
tha och Allen i det trånga området. Som-
maren är väldigt varm och dammig men 
Vanitha och Allen fortsätter att ha olika 
typer av yrkesutbildningar för barn och 
vuxna. Det är ett fantastiskt arbete och 
Barn i Nöd kan vara stolta över detta 
projekt som pågår i Delhis slum.

Good Hope Blind Mission
Från Delhi flög vi till Kerala, som är en 
indisk delstat i söder, där vi har flera på-
gående projekt. Agape Child Center 
och Good Hope Blind Mission är de två 
största projekten Barn i Nöd har i Ke-
rala. Mer än 42 blinda vuxna och runt 10 
blinda barn får stöd genom Good Hope 
Blind Mission. De är tre personer som 

arbetar och är mycket aktiva i detta pro-
jekt. De besöker varje individ och har 
personlig kontakt med dem. De blinda 
berättar om sina behov och problem för 
våra medarbetare. Vår välutbildade per-
sonal gör sitt bästa för att hjälpa de be-
hövande på ett mycket trevligt och pro-
fessionellt sätt. De åker runt i ett ganska 
så stort område för att träffa familjerna 
där de bor i olika byområden.
 
Detta är ett fint projekt och alla tar gla-
da och tacksamma emot hjälpen som 
erbjuds. De får böcker på blindskrift, 
CD-skivor med musik, hjälp för att kun-
na sälja lotter, driva kiosker med mera.  
Man försöker hitta olika områden där de 
blinda kan få en ekonomisk inkomst till 
sina familjer. Det arrangeras även möten 
där de kan få hjälp av ögonläkare och 
annat medicinskt stöd med mera.  Våra 
blinda vänner tackar för det stöd de får 
från Barn i Nöd.

Agape Child Center
Barn i Nöds första projekt i Indien är 
Agape Child Center. Det startades år 
1980. Hundratals barn hade fått utbild-
ning genom Agape under alla dessa år. 
Barnen kommer från olika distrikt av 
delstaten Kerala där de inte har möjlig-
het att gå i skolan. Deras hem ligger of-
tast uppe i bergstrakterna och långt ifrån 
städerna. Agape Child Center har alla fa-
ciliteter för att ge dem ett bättre liv. Vi 
har haft många väldigt duktiga studen-
ter på Agape genom åren. Många av dem 
har som vuxna uppnått goda positioner i 
samhället, bland annat som läkare, sjuk-
sköterskor, idrottare, polismän, advoka-
ter, pastorer och affärsmän.
 
I år har vi 46 flickor och 35 pojkar som 
bor på hemmet. Vi har två avdelningar, 
en för flickor och en för pojkar. Barnen 
har det bra på Agape. De får lära sig att 
hjälpa till med städning, trädgårds- och 
köksarbete och att sköta om husdjuren 
med mera. Agape Child Center är en 
plats där vår fina personal hjälper bar-

nen och ger dem möjlighet att utvecklas 
inom många områden av livet. Allt sker 
i en familjär atmosfär där barnen lär sig 
att leva och ta hänsyn till varandra, då de 
kommer från olika bakgrunder. För när-
varande är Benoy John och Nisha ansva-
riga på Agape och de utför ett bra jobb 
med stort engagemang.

Agape har också ett hus på området där 
vi ger teologisk utbildning. Det är en bi-
belskola för vuxna studenter som kom-
mer från olika delstater i Indien. Under-
visningen sker då på hindi och inte på 
malayalam som är språket i Kerala. I år 
har vi 19 studenter från fem olika delsta-
ter. Bibelskolan är mycket uppskattad 
och den har fungerat mycket bra under 
många år.

Situationen i Indien
Det finns många som arbetar för att göra 
livet lättare för människor som har det 
svårt runt om i världen. Att arbeta i en 
ideell organisation ger möjlighet att göra 
skillnad, stödja dem som är i nöd och 
skapa positiv förändring på olika platser 
i världen.

Den politiska situationen i Indien har 
förändrats mycket de senaste åren. Den 
nuvarande regeringen stöder inte längre 
dessa typer av icke-statliga projekt. De 
går speciellt hårt åt kristna organisatio-
ner. Vi är inte säkra på hur länge vi kan 
fortsätta vårt arbete, om det inte sker en 
förändring inom den indiska politiken. 
Men det är tveksamt om det kommer att 
bli några förändringar inom de närmsta 
åren.

Ditt stöd är alltid viktigt och verkligen 
uppskattat. Låt oss göra vårt bästa för att 
arbeta för en god utveckling och hjälpa 
de behövande och missgynnade så länge 
vi kan!

Varughese Mathew

Hälsningar 
från Indien
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I djungelstaden Autazes bor Ana 
Clara och Ana Sara. De är tvillingar 
och fem år gamla. Flickorna har yt-
terligare fem äldre syskon som heter 
Adir, Sandro, Lucas, Ruan och Rai. 
När tvillingarna var nio månader 
gamla blev deras pappa knivhuggen 
till döds. Men inte nog med den tra-
gedin i familjen. Nu i början av juli 
blev mamman, som var 32 år gam-
mal, våldtagen och även hon mördad. 
Hon hittades dumpad på en folktom 
plats i Autazes.

Alla barnen bor nu hos sin mormor 
och morfar, vars hus ligger i närheten 
av vårt center Lyckliga Barn. Deras 
moster jobbar där som kokerska. 
Den äldste pojken Adir, som är nit-
ton år, har alltid bott hos sin mormor 
och morfar, eftersom hans mamma 
bara var tretton år gammal då han 
föddes.

När Gloria Santos Reynolds och 
hennes man Patrick, som är ansva-
riga för Ray of Hope, besökte cen-
tret i juli så träffade de Ana Clara 
och hennes morfar och fick höra om 
vad som hänt. Vid det tillfället bodde 
Ana Clara hos sin moster och Ana 
Sara bodde hos sin farbror. Men en-
ligt lag tillfaller barnen i första hand 
mammans föräldrar, så nu bor alla 
syskonen tillsammans.

Ana Clara har varit mycket tystlå-
ten och allvarlig sen mamman dog. 
När Luzinete, som arbetar för Ray 
of Hope, under besöket tog upp Ana 
Clara i sitt knä, sa den lilla till henne: 
”Känner du min mamma? Hon är 
död...” Luzinetes hjärta för den lilla 
gick sönder.

 
 
 

Morföräldrarna är fattiga och de 
kämpar för att få tillvaron att gå ihop 
och på ett bra sätt kunna ta hand om 
alla sina barnbarn. De är i stort be-
hov av ekonomiskt stöd för att kun-
na täcka alla behov. 

Vill du vara med 
och ge ett bidrag för 
att stödja familjen 
och alla barnen? 

Märk då din insättning med ANA 
CLARA. Vill Du bli fadder och re-
gelbundet stödja och följa syskonen? 
Kontakta oss då på info@barninod.
com så får du ytterligare informa-
tion.

Karin Johansson

6 |  Barn i Nöd

i Amazonas, Brasilien

Ray of Hope

GILLA OSS!

Området där tvillingarna 
Ana Clara och Ana Sara bor.



8 |  Barn i Nöd

...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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Nu drar vi igång ett nytt projekt i norra Indien. På den 
norska organisationen Stiftelsen Global Aid mark har vi 
fått möjlighet att bygga en yrkesskola för flickor i Doo-
ars-området. Global Aid arbetar tillsammans med den 
indiska organisationen Grace Children Project som finns 
på plats och har ansvaret. Det första spadtaget är taget och 
i början av nästa år räknar vi med att de första utbildning-
arna ska starta.

I en del av Dooarsområdet, i en omkrets av ungefär 40 
kilometer, bor runt en miljon människor. Folk från olika 
folkgrupper och stammar har bott och arbetat i detta om-
råde där det tidigare funnits cirka 250 teplantager. Men nu 
har man lagt ner 72 stora och små plantager, på grund av 
olönsamhet och skatter. Detta har lett till att runt 150 000 
människor har blivit arbetslösa. Teplantagerna växer vilt 
och man ser inga arbetare ute på fälten. Te-fabrikerna har 
stängt och står där övergivna och rostar.

Grace Children Project har kontakt och överblick av si-
tuationen i fjorton av dessa byar som är drabbade och 
de gör regelbundna besök där. I dessa byar fanns drygt 
30 000 personer som arbetade på teplantagerna. Deras 
dagslön var cirka 13 kronor per dag.  Men nu är alltså alla 
dessa utan jobb och utan lön. Mestadels var det kvinnor 
och unga flickor som jobbade på fälten. 

Detta har skapat enorma problem i hela Dooars-området. 
Inte minst för de många barn som växer upp där. Man 
räknar med att det finns cirka 30 000 barn och ungdomar 
i detta område och 80% av dessa barn går inte i skolan. 
Då skolorna som tidigare bekostades av plantagerna har 
stängt, har de flesta föräldrarna inte råd att sät-
ta sina barn i 

andra skolor då det kostar pengar.
   
Arbetslösheten har skapat hungersnöd i hela området. 
Man gör allt för att finna en inkomst så man kan leva vi-
dare. Många barn går till den uttorkade floden och plock-
ar småsten som de sedan kan sälja för några ”korvören”. 
Några kvinnor kan få något dagsarbete då och då. 

Grace Children Project försöker hjälpa till både med mat-
paket och på andra sätt. Eftersom hälsoklinikerna som 
fanns inne på dessa områden också stängt får man hjälpa 
till även med detta. Vad vi förstår så gör myndigheterna 
inget för att hjälpa de nödlidande.
Det är alltså i detta område Barn i Nöd nu har börjat byg-
ga en yrkesskola för flickor i tonårsåldern. Utbildningen 
kommer att vara tidsbestämd från 4 till 6 månader, däref-
ter kommer nya flickor in. Det betyder att vi kan hjälpa 
minst 50 flickor per år, till ett bättre liv. Under utbild-
ningen kommer flickorna att bo på skolan och få mat och 
annat de behöver. 

Utbildningarna kommer att vara inriktade på behoven 
som finns i området. Vi räknar också med att sedan kunna 
hjälpa flickorna ut i arbetslivet, så att de kan försörja sig 
själva och ge hjälp till sina familjer. Dessutom kommer 
vi ge matpaket till flickornas familjer för att stödja dem 
under tiden flickorna går i skolan. På så sätt hoppas vi att 
flickorna får tillåtelse av föräldrarna att gå i skolan och 
att den hjälpen också ska förhindra att flickor säljs och 
hamnar i prostitution.
            
Arne Johansson 

Yrkesskola i 
   Nagrakata, Indien



Gratulation
Emma Hagthorpe, Leksand, 18 år

Till minne
Ove Abrahamsson, Hönö

Solveig Dahlén, Värnamo

Hedpellas Bror Eriksson, Siljansnäs

Marianne Hessling, Gagnef

Birgit Hjort, Siljansnäs

David Sjögren, Lycksele

Birgit Tennemar

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA
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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!

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

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!



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
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Barn i Nöd
– Ins. stiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp
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Har du flyttat?
Ny adress: ...........................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

9005752 06

q Gåva till Barn i Nöd

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

Gör din autogiroanmälan direkt på 
vår hemsida - www.barninod.com


