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”Centret har förändrat 
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EMANUEL EBENEZER HOME
”Det bor 46 barn på 
vårt skolhem!”  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!

Det är fantastiskt att ha förmånen att få 
åka runt och besöka våra olika projekt. 
Jag ser också tydligt värdet och nöd-
vändigheten av att göra det. Dels för att 
se så att allt fungerar och att pengarna 
går dit de ska, men också för att det är en 
sån uppmuntran för dem som står mitt 
i arbetet på plats. För det är ju inte all-
tid enkelt och att då träffas och få någon 
som lyssnar och ser hur arbetet flyter på, 
betyder så otroligt mycket för persona-
len på plats. Och även för barnen.

När jag besökte Instituto Evangélico i 
Japeri, Brasilien möttes jag av en kon-
sert. Den första melodi de spelade för 
mig var den svenska nationalsången och 
den svenska flaggan stod där vid sidan av 
den brasilianska. Ett mycket varmt väl-
komnande! 
Detta med musiken har förändrat livet 

för många av barnen i Japeri och det hål-
ler dem borta från gatan. De drömmer 
om en framtid då de kan få spela på pro-
fessionell nivå. På Instituto Evangélico 
får vi vara med och ge barnen möjlighet 
att drömma om ett bättre liv. Livet behö-
ver inte bli som det liv de ser runt om-
kring sig. Drömmar är så viktiga!

Under mina olika resor, då jag besöker 
våra projekt, får man med sig många in-
tryck. Man ser verkligen vilken orätt-
vis värld vi lever i. Ibland kan det vara 
barn jag möter som lever under så job-
biga och svåra omständigheter att det 
stannar kvar inom mej och ger en besk 
eftersmak. Men den senaste resan till 
Brasilien gav mig en mycket god efter-
smak, mitt i allt elände jag mötte. Jag såg 
så mycket av ”god frukt” som kommer 
ur det arbete vi gör på de olika platserna. 

Jag, som representant för Barn i Nöd, får 
motta så många TACK, som jag önskar 
att ni alla skulle få sitta där och höra! För 
alla ni som är med i Barn i Nöd har ju del 
i detta! Jag hoppas att ni känner att ni är 
med och gör världen till en bättre plats!

Under resan till Dominikanska Republi-
ken fick jag höra en kvinna berätta vilka 
ringar på vattnet det blivit av arbetet med 
barnen i omgivningen runt Hannacen-
tret. Man kan inte bli annat är glad och 
tacksam! Ibland är det risk att man tän-
ker att det man försöker göra är en drop-
pe i havet… men glöm inte att många 
droppar tillsammans snart bildar en liten 
pöl! 

Karin Johansson

En droppe i havet...
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God Jul 
och ett 

Gott Nytt År!



4 |  Barn i Nöd Barn i Nöd  |  5

GILLA OSS!

Under september månad var jag på be-
sök i Dominikanska Republiken. Det 
har den sista tiden varit lite frågetecken 
angående arbetet på Hannacentret. Tidi-
gare har barnen gått halvdagar i skolan, 
men nu har reglerna i landet ändrats. Alla 
barn, från 4,5 års ålder, ska nu gå i skolan 
från klockan 08–16. Det gör ju att barnen 
inte kommer att kunna komma och vara 
med i aktiviteterna som de tidigare gjort 
på dagtid. 

Marta, som varit föreståndare på Hanna-
centret sen starten i maj 2013, avslutar nu 
också sin tjänst och återvänder till Brasi-
lien. Marta har verkligen varit en klippa 
och hon har arbetat fram ett mycket bra 
projekt och tränat personalen på plats. 
Men det har varit en oro hur det nu skul-
le komma att fungera utan Marta. Vem 
skulle nu gå in som ansvarig?

Men efter möten med Aracelis och Alba, 
som arbetar på Hannacentret, har vi hit-
tat en väldigt bra lösning och fortsätt-
ning för projektet. Dessa båda kvinnor 
kommer att gå in och dela på ansvaret 
och driva projektet vidare. De hade re-
dan 50 barn som är 3–4 år på en lista, som 
ivrigt väntade på att få börja. De kom-
mer att jobba med dessa 3–4-åringar tills 
de börjar skolan och sen får nya barn 
komma in. Barnen kommer att komma 
måndag–fredag på förmiddagarna och på 
så sätt få en bra inskolning innan det är 
dags att börja skolan på riktigt.

Min oro var också dessa barn som vi haft 
alla år på centret Skulle de nu bara vara 
borta? Men centret kommer att vara öp-
pet för dem ett par timmar efter skolan 
tisdag–torsdag, då de kan få hjälp och 
stöd. Så det känns fantastiskt bra! Vi gör 
detta som ett test under tre månader för 

att se hur det fungerar, ser om barnen 
kommer dit efter en lång skoldag. Ara-
celis och Alba trodde att barnen kommer 
att komma, för de var väldigt ledsna över 
att inte längre få vara med i aktiviteter-
na utan var tvungna att vara i skolan hela 
dagarna. 

En kvinna som bodde i närheten av cen-
tret berättade för oss att Hannacentret 
har förändrat hela området. Hon sa att 
det berör även barnen som inte finns 
med på centret, för de andra barnen tit-
tar på våra barn och tar efter hur de gör. 
Det har verkligen blivit ringar på vattnet 
och det var ju precis det vi önskade när 
vi byggde på denna plats för fem år sen.

Det blev också en avskedsfest för Mar-
ta när jag var där. Det var ett känslofyllt 
ögonblick då den övriga personalen höll 
tal och tackade för allt hon gjort. Det var 
mycket svårt för Marta att säga hej då, 
då hon har mycket starka band till alla 
barnen och dem hon arbetat tillsammans 
med. Jag kände också att jag inte riktigt 
ville släppa banden med Marta, så hon 
kommer nu att fortsätta arbeta tillsam-
mans med Barn i Nöd, på plats i Brasi-
lien.

Marta fortsätter vara vår kontaktper-
son för Hannacentret. Hon kommer att 
hålla projektet under uppsikt och vara 
rådgivare till Aracelis och Alba. Marta 
kommer samtidigt att vara med och ut-
veckla våra center ”Kärlekens Hem” och 
”Lyckliga Barn” i Amazonas. Hon kom-
mer också att arbeta i Ray of Hope, där 
hon blir ansvarig för barnaktiviteterna 
då teamet åker ut på camps i byarna. Det 
känns väldigt bra att Marta kan fortsätta 
arbeta tillsammans med oss och använda 
all sin erfarenhet till att utveckla arbetet 
på olika fronter i Amazonas.

Karin Johansson

i Dominikanska 
Republiken

Hannacentret

Nina, Alba, Marta och Aracelis

 Det känns väldigt bra att 
Marta kan fortsätta arbeta 

tillsammans med oss och 
använda all sin erfarenhet 
till att utveckla arbetet på 
olika fronter i Amazonas.



GILLA OSS!

i Amazonas, 
Brasilien

Lyckliga Barn
Stiftelsen

På centret Lyckliga Barn i Auta-
zes sjuder det av liv och rörelse. 
Under sommaren har Barn i Nöd 
byggt upp en idrottsplan med tak 
alldeles intill centret. Under mitt 
besök i september stod det färdigt 
och det var till stor glädje för bar-
nen. De som hållit i byggnationen 
hade gjort ett riktigt fint arbete och 
allt såg väldigt bra ut. Vi visste att 
idrottsplanen skulle tillföra centret 
mycket, men jag hade inte ens kun-
nat drömma om att det skulle vara 
så här positivt!

Sen idrottsplanen blivit byggd har 
de fått besök av kommunen som 
sagt att när de ser att någon satsar 
på deras område och är seriösa, så 
vill de också vara med och satsa. Det 
har inneburit att kommunen nu be-
talar en gitarrlärare och de har också 
köpt in gitarrer. Den dagen jag var 
där var det två grupper med barn 
som kom för att få gitarrlektioner. 
Tror att det var upp emot 50 barn 
som nu deltog i musiklektionerna.

När jag var där kom också en flöjt-
lärare på besök som nu ska börja 
ge lektioner i blockflöjt. Även den 
läraren betald av kommunen. En 
representant för kommunen kom 
dit under dagen jag var där så jag 
fick hälsa på henne. Hon berättade 
att de nu letar efter en idrottslärare 
som kan komma dit för att ha olika 
idrotter och gymnastik med barnen. 
Så det är mycket som kommunen 
nu vill vara med och tillföra för att 
barnen ska få det bättre. Fantastiskt 
roligt!

En ung man från kyrkan kommer 
också att börja ha fotbollsskola för 
barnen ett par dagar i veckan. Pas-
torn som är ansvarig frågade mig 
om de också får öppna upp idrotts-
planen för de som bor i området. 
Den är låst när ingen är där. Jag sa 
att den är till för att användas. Så nu 
kommer de att öppna upp då de har 
en ansvarig på plats. Jag är mycket 
nöjd och glad över att se hur fint allt 
har utvecklats och vad mycket posi-

tivt denna idrottsplan tillför centret 
och området det ligger i.

Nilda och Neia som är ansvariga för 
centrets verksamhet är mycket gla-
da och de fortsätter att ha stödlek-
tioner för barnen så att de bättre ska 
klara skolan. Vi sätter nu Neia som 
ansvarig för de olika projekten med 
idrottsplanen. Hon har ett stort in-
tresse där och det kommer att bli 
väldigt bra. 

Nilda berättade att det till att börja 
med hade varit svårt för henne att 
motivera för sin man att hon arbe-
tade på centret, men nu sen hon får 
lite ekonomiskt stöd så har han ac-
cepterat det. Men hon tillade att hon 
hade varit där om det så endast hade 
varit för att diska, så roligt tycker 
hon att det är. Det har blivit en vik-
tig del i hennes liv att få vara med 
barnen och att arbeta på centret.

Karin Johansson

Padharhemmet 
i Indien
Det är nu sju år sedan vi totalrenoverade 
hela Padharhemmet. Då bodde det 148 barn 
och ungdomar där. Skolan har sen utvecklats 
mycket under åren som gått och har blivit 
något av ett mönsterställe. En plats dit kom-
munen ofta tar med sig besökare för att visa 
ett fint och välorganiserat hem för barn och 
ungdomar med funktionshinder. 

Antalet barn har nu ökat till 183 och de flesta 
är döva eller blinda. Hemmet anser sig inte 
kunna ta emot fler, då det inte finns plats för 
fler sängar på logementen. Många barn och 
ungdomar står uppskrivna på en kölista då de 
önskar kunna få en plats på hemmet.
 
I den iordningställda verkstaden pågår till-
verkning av våningssängar, för att barnen 
ska få mer plats i sovsalarna. Ett mycket bra 
initiativ som löser flera problem. Vi kommer 
nu också se till att det blir en uppfräschning 
av samtliga salar. Det börjar bli tämligen ner-
slitet och ofräscht. Lite målarfärg skulle göra 
susen. Dessutom ser man nu över vad som 
behövs bytas ut och även kompletteras av 
madrasser och sängkläder. 

Det är alltid roligt att komma till Padhar 
och träffa alla dessa glada barn som verkli-
gen tycker om att bo på denna plats. Man blir 
riktigt omsvärmad av alla barnen som bär på 
dessa olika funktionsnedsättningar. Jag blir 
verkligen berörd av att möta dem. De visar 
sin tacksamhet och glädje på alla sätt de kan.

Personalen med Mr Andrews i spetsen gör ett 
fantastiskt arbete och de är verkligen hängiv-
na alla dessa barn och ungdomar. De försöker 
hitta vägar för att var och en av dem ska få en 
så bra miljö som det bara går för att alla ska 
utvecklas och komma framåt i livet. Målet är 
ju att alla ska kunna klara sig själva och leva 
ute i samhället, precis som alla andra.

Detta projekt är så otroligt viktigt och värde-
fullt för de många på Padharhemmet som får 
en chans i livet genom Barn i Nöd, en chans 
de annars inte skulle fått.

Arne 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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Emanuel Ebenezer Home
i Shahpur, Indien

Det bor 46 barn på vårt skolhem Emanuel Ebenezer 
Home i Shahpur. Det är underbara barn och det är fantas-
tiskt att vara där och umgås med dem. Något jag tycker 
är mycket intressant är att myndigheterna också är med-
vetna om att vårt hem fungerar mycket bra. De väljer att 
skicka ensamma barn till hemmet. Under hösten kom det 
bland annat tre barn ganska så tätt. 

Det var skakande att höra hur dessa barn blivit utsatta 
för både fysisk och psykisk misshandel och därefter blivit 
utkastade hemifrån. En flicka på 14 år hade förlorat tal-
förmågan på grund av misshandel. Sociala myndigheter-
na kom med flickan och bad att personalen på Ebenezer 
Home skulle vårda henne ömt och hjälpa henne tillbaka 
till livet. Hon har tydligen haft det fruktansvärt. Men alla 
på hemmet hjälps åt för att hon ska känna sig som en i 
familjen. Hon börjar sakta men säkert må bättre. 

Det är ju väldigt bra att vi har ett så stort förtroende från 
myndigheterna att de väljer vårt hem framför andra, när 
det gäller att ta hand om ensamma och skadade ungdomar. 
Vi har också fått ta emot en liten kille på fem år som hitta-
des övergiven av polisen på gatan. Polisen kom och läm-
nade honom hos oss. En fantastiskt fin liten kille som jag 
verkligen tog till hjärtat från första stund. En riktig liten 
”Emil”, med glimten i ögat. Skall bli intressant att följa 
hans utveckling.

Jag passar också på att skicka varma hälsningar med en 
önskan om en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR till alla i 
Barn i Nöd från barn och personal på Emanuel Ebenezer 
Home i Shahpur!

Arne Johansson

Vi har fått ta
 emot en liten 

kille på fem år 
som hittades över-

given på gatan.



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!

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-gif-
ter och mycket mer.

www.barninod.com

Du missar 
väl inte vår 

hemsida?

Din annons gör 
skillnad för barn 

världen över!

Gratulation
Ulrika och Roger Lundin, 
Mölnlycke, 50 och 60 år

Sven Andersson, Siljansnäs, 82 år
Aina Kerstis, Siljansnäs, 84 år

Till minne
Linnéa Ersson, Siljansnäs
Ingemar Hall, Leksand
Gunnar Linden, Siljansnäs
Anita Lundgren, Borås
Göte Malm, Vänersborg
Lisa Mörndal, Sollentuna
Ingevald Nilsson, Borgholm
Rune Skoglund, Vingåker

Vi finns på flera 
ställen runt vår jord!

BARN 
I NÖD

INDIEN

Agape Child Centre, Perumbavoor

Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

Good Hope Blind Mission, Kottayam

Padhar Hospital, Padhar

Padharhemmet, Padhar

Panchsheel, Amravati

Slumarbete, Delhi

Yrkesskola för flickor, Nagrakata

BRASILIEN

Instituto Evangélico, Japeri

Kärlekens Hem, Manacapuru

Lyckliga Barn, Autazes

Ray of Hope, Manaus

UGANDA

Mukarangye, Kabale town

KENYA

Rangala Baby Home, Ugunja

THAILAND

BaanChivitMai, ChiangRai

DOMINIKANSKA 
REPUBLIKEN

Hannacentret, Azua

ISRAEL

Jaffa Institutet, Tel Aviv

Neve Michael, Pardes Hana



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

POSTTIDNING B

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 ...eller gör din autogiroanmälan direkt på vår hemsida - www.barninod.com

INBETALNING/GIRERING AVI

Betalningsavsändare Betalningsmottagare

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

Från bankgironr (vid girering) Belopp  kronor  öre Till bankgironr (ifylls alltid)

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING
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Har du flyttat?

Ny adress: .........................................................................................................

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

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

Gåva till Barn i Nöd
Tackkort önskas q Ja q Nej

Avsändare:  Barn i Nöd, 
 Kungsportsavenyn 22, 
 411 36 Göteborg


