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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!

Vad viktigt det är med goda medarbeta-
re! På våra olika platser utöver världen 
samarbetar vi med människor som finns 
på plats. Människor som har den viktiga 
kunskapen om platsen och kulturen som 
behövs. 

Marta, som tidigare varit ansvarig för 
Hannacentret på Dominikanska Repu-
bliken, är nu tillbaka hemma i Brasilien 
och hon fortsätter arbeta tillsammans 
med Barn i Nöd. Hon är en fantastisk 
medarbetare med stort hjärta för barn. 
Hon har nu gått in i en tjänst som inne-
bär att hon är med och tränar persona-
len på våra två center Lyckliga Barn och 
Kärlekens Hem i Amazonas. Den er-
farenhet hon fått genom att starta upp 
Hannacentret har hon nu med sig in i ar-
betet av utveckling och stöd. 

Luzenny, som varit ansvarig för arbetet 
på Kärlekens Hem under många år, har 
nu bestämt sig för att sluta. Marta kom-
mer då att flytta till Manacapuru och 
stanna den tid hon behöver för att träna 
upp en ny föreståndare och göra de för-
ändringar som behövs för ett väl funge-
rande arbete. Luzenny har gjort ett fan-
tastiskt arbete på Kärlekens Hem och 
vi är glada över åren hon så troget varit 
med i arbetet.  

Nu blir det spännande att se hur Kärle-
kens Hem framöver kommer att utveck-
las. Det känns oerhört tryggt att veta att 
Marta är villig att bo i Manacapuru en 
tid för att hitta en bra grund för arbetet 
att leva vidare. Så att barn också i fort-
sättningen kan komma och få den hjälp 
de behöver på Kärlekens Hem. Att ha 
medarbetare som man kan lita på och 
som man vet har barnens bästa i sinnet 
är oerhört viktigt. Marta har verkligenen 
en kallelse att arbeta med barn och hon 
gör det fantastiskt bra! För mig är hon 
en människa med stort mod. Hon flytta-
de ensam till Dominikanska Republiken 
där hon byggde upp Hannacentret un-
der 4,5 år. Ett nytt land, språk och kul-
tur. Det har inte alltid varit enkelt men 
Martas kärlek till dessa barn drev henne 
att fortsätta.

Var vi än är satta i världen så tror jag att 
vi ska göra vårt bästa med det vi fått oss 
givet. Vi är alla olika och har olika upp-
gifter. Ett citat från Martin Luther King 
Jr tycker jag är så bra:
Om en man är kallad till att vara gatu-
sopare, så ska han sopa gatorna som Mi-
chelangelo målade, som Beethoven kom-
ponerade musik, som Shakespeare skrev 
poesi. Han ska sopa gatorna så att him-
melens och jordens härskare stannar upp 
och säger ”Här levde en stor gatusopare, 
som gjorde sitt jobb väl”.

Karin Johansson

Goda medarbetare...

UTGIVARE
Barn i Nöd
– Insamlingsstiftelsen Svensk 
Internationell Barnhjälp

KANSLI
Kungsportsavenyn 22, 
411 36 Göteborg

REDAKTION
Karin Johansson, 
ansv. utgivare

ANNONSER
Varughese Mathew

STYRELSE
Dick Brenner, ordförande
Karin Johansson, direktor
Varughese Mathew, kassör
Mattias Brenner
Elisabeth Vansvik
Petra Wallenstam
Johanna Bjurenstedt Gustafsson

PRENUMERATIONSPRIS
Inbetald gåva oavsett 
belopp.
Tidningen utkommer: 
mars, juni, september 
och december. 
Årsalmanacka i december

ORGNR 852000-5995
TELEFON 031-704 65 60
FAX 031-704 65 63
E-POST office@barninod.com
HEMSIDA www.barninod.com
PLUSGIRO 90 05 75-2
BANKGIRO 900-5752

FRAMSIDA
Flicka på Hannacentret, 
Dominikanska Republiken

TRYCK/LAYOUT
Skilltryck AB, 
www.skilltryck.se

BARN 
I NÖD
INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK 
INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Marta och några av 
barnen på Hannacentret.



Agape Child Centre
i södra Indien

Sedan 1979 arbetar Agape Child Center till förmån för 
behövande barn i delstaten Kerala. Under alla dessa år 
hade vi haft många grupper av barn från olika platser i 
Kerala. De har bott på hemmet och blivit väl omhänder-
tagna och fått möjlighet att gå i skolan.

Arbetet på Agape vilar på kristen värdegrund men det 
hindrar inte att vi har barn från andra religioner, som hin-
duer och muslimer. Vårt fokus har alltid varit att hjälpa de 
fattiga till utbildning och social välfärd. Vi har aldrig haft 
några problem angående religion på Agape.

Barnen på Agape går i en närliggande skola som drivs av 
en annan kristen organisation och skolan ligger naturligt-
vis under det statligt styrda utbildningssystemet. Efter-
som denna skola ligger så nära Agape så var detta anled-
ningen till att vi inte startade en egen skola på området.

För närvarande är regeringens politik i Indien inte gynn-
sam för icke-statliga organisationer och välgörenhet. Ar-
bete med välgörenhet i Indien drivs huvudsakligen av 

kristna och muslimer. Nu försöker regeringen få kontroll 
över alla dessa organisationer genom att införa en mängd 
nya regler och lagar. Problemet är bara att kraven dessa 
nya regler för med sig är mycket svåra för de flesta orga-
nisationerna att svara upp till. Den ekonomiska insatsen 
blir alldeles för stor för att kunna driva hemmen. Detta 
har fått till följd att många hem och institutioner i Indien 
har fått lägga ner sin verksamhet och många icke-statliga 
organisationer är tagna ur drift. Frågan är då; vad händer 
med alla barn som funnits på dessa olika hem? De statliga 
hemmen är redan fulla...

Nu har en grupp av organisationer i Kerala gjort en ge-
mensam skrivelse till myndigheterna för att de ska göra 
undantag i sina allmänna regler och se enskilt till varje 
hems situation. Det borde ju vara så att de hem som inte 
får något bidrag från staten borde vara fria från alla dessa 
nya bestämmelser. Agape Child Centre får allt sitt ekono-
miska stöd från Barn i Nöd och ingen hjälp från staten. 

De nya reglerna kräver att allt måste vara statligt kontrol-
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GILLA OSS!

lerat och myndigheterna beslutar då 
också vilka som får arbeta på hem-
met. För Agapes del skulle det inne-
bära att det skulle vara mer än dub-
belt så många anställda och lönerna 
ska mer än fördubblas. Det ska ock-
så finnas en läkare och en sjukskö-
terska och barnen ska ha större plats 
att röra sig på… Och detta trots att 
Agape har stora fria ytor där barnen 
kan leka och sporta på området.

Om det trots allt blir förändringar 
så händer det inte förrän skolåret 
är slut i juni 2018. Men vi hopp-
as på att allt får en bra utgång och 
arbetet kan fortsätta som vanligt på 
Agape. Att vi kan få fortsätta hjälpa 
alla dessa fattiga familjer så att deras 
barn kan få ett bra hem i en god mil-
jö under sina skolår.
    
Denna gemensamma skrivelse till 
myndigheterna är nu i domstolen 
och förhoppningsvis kommer det 
ett positivt besked snart. I avvaktan 
på beslut kan vi fortsätta att arbeta 
som vanligt på Agape.
   
Vi försöker också hitta en annan 
lösning för Agape Child Centre. 
Våra barn går ju i en närliggan-
de skola och vi försöker att få till-
stånd tillsammans med skolan och 
bli registrerade som ett skolhem 
för dessa barn. Det skulle inte göra 
någon skillnad utifrån hur vi arbe-
tar. Det enda som skulle ändras är 
vårt namn som inte längre kan vara 
Agape Child Centre utan istället bli 
Skolhemmet Agape eller liknande. 

Vi hoppas att vårt arbete på hemmet 
kan fortsätta som det gjort, även un-
der åren som ligger framför – utan 
problem. Tack för ditt stöd!

Varughese Mathew



i Japeri, 
Brasilien

Instituto Evangélico
Barnen på Instituto Evangélico kommer till centret flera 
gånger i veckan för att vara med och spela och utvecklas 
på sina olika instrument. Förutom att spela instrument 
så drar naturligtvis också maten som serveras varje dag. 
Livet är inte alltid så lätt för dem där de bor i de olika 
favelorna (slumområden) i staden. Kriminaliteten i de 
olika områdena är stor och familjerna kämpar ofta för 
att få livet att gå ihop. Japeri är en av de fattigaste städer-
na i staten Rio de Janeiro. Den hamnar också långt ner 
på listan över städer när det gäller nivån på skolor och 
utbildning. 

På Instituto Evangélico har barnen möjlighet att få stöd-
undervisning så att de bättre ska klara skolan. Sen nå-
got år tillbaka kommer också några volontärer och har 
franskalektioner för dem som är intresserade och det har 
blivit mycket populärt bland barnen. Vi skulle önska att 
vi också kunde erbjuda engelska, men det är inte så lätt 
att hitta en bra lärare som kan tänka sig att komma till 
centret och erbjuda sina tjänster till en låg ersättning.

Yasmim är född i april 2007 och hon går i fjärde klass. 
Hon är en glad och mycket intelligent tjej. Hon bor till-
sammans med sin familj som består av pappa, mamma 
och en bror. De bor i ett litet hus som de fått av myndig-
heterna eftersom hennes föräldrar tillhör låginkomstta-
garna.

Hon bor långt ifrån Instituto Evangélico och hon måste 
ta en buss för att ta sig dit. Favelan hon bor i är också 
väldigt farligt med mycket kriminalitet. Det är vanligt att 
folk blir rånade på gatan. Men det hindrar inte Yasmim 
från att ta bussen och åka till Instituto Evangélico för att 
vara med i aktiviteterna. Hon är mycket flitig och hon 
älskar att studera musik.

I skolan tycker hon mest om matte och portugisiska och 
hon drömmer om att bli helikopterpilot när hon blir stor. 
På centret spelar hon fiol. Hon lägger ner stor möda på 
att bli duktig på sitt instrument. I och med att det ofta 
helt saknas pengar i hemmet så hämmar det Yasmin i ut-
vecklingen på vissa områden i livet. Men hon är en käm-
pe och hon drömmer om en bättre framtid. På Instituto 
Evangélico gör de vad de kan för att hjälpa henne så att 
hon framöver kan förverkliga sina drömmar!

Karin Johansson

Yasmin är en kämpe 
och hon drömmer om 
en bättre framtid. På 

Instituto Evangélico gör 
de vad de kan för att 

hjälpa henne så att hon 
framöver kan förverkli-

ga sina drömmar!



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

...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
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På kriscentret Neve Michael är det all-
tid mycket som händer. Mitt i natten kan 
polisen komma med barn som precis va-
rit med om något fruktansvärt. Barn där 
marken under deras fötter försvunnit 
och det känns som de faller rakt ner i ett 
stort svart hål. De anländer till Neve Mi-
chael och vet varken ut eller in. Allt som 
tidigare varit deras trygghet är borta… 

Men allteftersom tiden går och persona-
len, med stor kärlek och omtanke, vin-
ner barnens förtroende så börjar de be-
rätta vad de varit med om. Och arbetet 
med att ge barnen fast mark att stå på kan 
börja.

Barnen placeras sen i ett av familjehem-
men som finns på området. Där får de 
sakta men säkert känna att livet återvän-

der och de börjar kunna vara med i de 
olika aktiviteterna på centret. Allt i en 
trygg miljö där barnen är sedda och äls-
kade.

Att Neve Michael satsat stort på barnens 
utbildning har verkligen gett resultat. 
Under förra året var det många barn, på 
olika nivåer, som fick fina betyg och ut-
märkelser. Dessa fina framsteg i skolan 
ger också barnen möjlighet att övervinna 
många negativa och känslomässiga trau-
man tidigare i deras barndom och ge dem 
hopp om en bättre framtid. Vi är alltid 
mycket stolta över våra barns fina pre-
stationer i skolan. 

Neve Michaels skola, som ligger på om-
rådet, har nu kunnat utökas till sjunde 
klass. Våra professionella terapeuter lär 

barnen att kunna övervinna sina negativa 
tankemönster så de kan ta in mer och på 
så sätt göra framsteg i skolan. 

Neve Michael har ett fotbollslag där poj-
karna är med och spelar mot andra sko-
lor i området. Utöver att de gillar att spe-
la fotboll så lär det också pojkarna många 
andra viktiga saker. De lär sig om lagar-
bete och laganda. De lär sig tävla och 
vara sportsliga. Att kunna ta både mot-
gångar och medgångar på ett bra sätt. Att 
se pojkarnas engagemang och entusiasm 
värmer verkligen våra hjärtan.

Neve Michael har nu kunnat etablera ett 
Beit Bogrim – ett hem för äldre pojkar. 
Det är en mycket betydelsefull utveck-
ling så nu behöver inte pojkarna längre 
lämna Neve Michael när de börjar åt-
tonde klass och har möjlighet att stanna 
fram till de ska börja gymnasiet. Detta är 
ju speciellt viktigt för de pojkar som har 
yngre syskon som bor på centret. De kan 
då också fortsätta att få den bästa pro-
fessionella vård och all kärlek som Neve 
Michael kan erbjuda.

Med stort tack till några av våra givare 
har vi nu ett speciellt rum på centret som 
kallas ”Födelsedagsrummet”. Det är fyllt 
med födelsedagspresenter till pojkar och 
flickor i olika åldrar. När ett av våra barn 
fyller år får han eller hon gå in i detta un-
derbara rum och välja ut en present som 
passar just dem. Presentrummet ger en 
liten guldkant på varje barns födelsedag! 
Och det finns ingen större belöning för 
personalen än när de får se barnens an-
sikten lysa och blicken tändas.

Hava Levene
Föreståndare på Neve Michael

i Israel
Neve Michael

...eller anmäl dig som fadder 
direkt via vår hemsida!



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
Margaretha Nilsson, 
Klintehamn, 90 år

Agneta och Staffan Kraft, 
Östansjö, 65 år

Till minne
Berit Andersson, Öckerö
Elisabeth Brännström, Bastuträsk
Helmy Karlsson, Hönö
Inger Nilsson, Hönö
Ingemar Nyberg, Linköping
Lydia Roos Söderlind, Ljungby

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


