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och förändrar liv!

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

Vilken sommar!
Det gömda ljuset

När Gud skapade solen lät han den till en början lysa både
dag och natt, så att jorden ständigt överflödade av ett gudomligt ljus. Men så blickade Gud in i framtiden, och såg
att människan ibland skulle vända sig bort från ljuset för att
istället välja den mörka vägen.
Då drog Gud tillbaka en del av solens ljus, så att solen
bara sken under dagen. Det ljus som på så sätt blev över delade han upp i små, små ljusglimtar som han gömde överallt
i världen.
Dessa ljusglimtar fick sedan människan i uppgift att söka
efter, var och en på sitt eget sätt. Vissa hittade det i form av
ett vänligt ord från en vän, andra i en hjälpande gest från
en främling och åter andra genom ett mirakel från himlen.
Ljusglimtarna kommer i olika former, men de finns där
– redo att sprida sitt gudomliga ljus till den människa som
behöver det. *
Denna sommar har vi verkligen fått se och känna solen stråla i sin fulla glans. Vi är många som har njutit, men vilka
svårigheter det också dragit med sig… Avsaknaden av regn
har verkligen ställt till det.
Ibland är ljusglimtarna verkligen gömda och det känns som
man är omgiven av mörker, även mitt i sommarens varma
solsken. Jag hoppas att jag fått vara med och
sprida lite ljus till den som behövt det i min
omgivning. Denna sommar har jag blivit påmind om hur viktigt det är att lyssna inåt och
försöka se igenom fasader som vi har runt oss,
då vi försöker visa upp att allt är bra. När det
inte är det. Jag önskar få finnas vid en väns
sida som har det svårt. Jag vill också kunna
visa upp mina svagheter och känna omsorgen
från mina vänner när jag behöver den. Det är
väl det som vänskap är? Att finns där för varandra i både glädje och sorg.

Karin Johansson
* Text tagen ur samlingsvolymen Alltid älskad av Kristina Reftel
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Agape Child Centre

i Indien

Vi fortsätter att arbeta för att våra olika platser i Indien
ska få fortsätta fungera för barnens bästa. Allt för att
myndigheterna inte ska få någon anledning att stänga ner
vår verksamhet. När det gäller Agape Child Centre har vi
nu lyckats få till att vi genom samarbetet med den närliggande skolan nu är ett så kallat skolhem.

Det innebär att vi kan fortsätta praktiskt taget på samma
sätt som tidigare. Barnen som bor på hemmet har ju familjer som de åker hem till på loven och under skolåret får
de den hjälp de behöver. Vi är glada att det löste sig och
att vi kunde få till stånd de förändringar som behövdes på
pappret.
Ananthu är en tolvåring som går i sjätte klass. Han kommer från en plats uppe i bergen i östra Kerala som kallas
Adimali. Han föräldrar är mycket fattiga och de tillhör
den grupp som kallas Mannan, som ligger längst ner bland
kasten.
De flesta som kommer från dessa lågkastbyar är analfabeter, eftersom det inte finns någon skola i närområdet.
Av någon anledning fick Ananthus föräldrar höra talas

om Agape Child Centre. De tog då kontakt och bad att
deras son skulle få möjligheten att bo på hemmet och gå
i skolan. Eftersom Agape alltid försöker ge utrymme för
bergsfolken fick Ananthu flytta in och han fick då möjligheten som hans föräldrar aldrig fått.
Ananthu fick då lära sig att umgås med alla andra och började utveckla sin sociala sida. Bergsfolken är ofta blyga
och håller sig undan för att inte beblanda sig med andra.
Men på Agape får barnen god träning och de lär sig snabbt
att mingla och umgås med varandra i de olika grupperna.
Ananthu lärde sig ganska så snart att hålla ordning runt
sig. Hans blyghet försvann den också och han är nu en
härlig kille som uppför sig mycket väl. I skolan går det
bra för honom och han lägger stor vikt på studierna för
att han ska lyckas. I framtiden drömmer han om att bli
bilmekaniker och chaufför.
Varughese Mathew
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Rangala Baby Home i Kenya
I förra tidningen skrev jag om resan ner till Kenya och Rangala Baby
Home tidigare i vår. När vi är ute och träffar personalen på de olika
platserna får vi alltid en uppdatering över de olika behoven som finns. Vi
fick en hel lista med oss efter besöket på Rangala och jag var mycket glad
över att vi sen hade möjligheter att gå in och hjälpa dem med mycket av
det som stod uppräknat på listen.
Nu har vi också fått en glad rapport med bilder som uppföljning om vad
som hänt sen vi varit där. Som jag också skrev så var det mycket positivt
att se hur hårt de arbetar på att bli mer självförsörjande och bland annat
kunna ge barnen egenproducerade grönsaker.
De är nu mycket nöjda med sin majsskörd, där de fått ihop 20–25 säckar, som de tagit hand om och torkat i solen. De fick också en bra skörd
av det gräs de odlar till foder för sina djur. Sötpotatisen växer och de är
mycket stolta över det fina resultatet på sitt hårda arbete på fälten.
Personalen är mycket glada över nya kläder och skor att arbeta i och de
har nu också nya lakan till alla barnsängar. Med ganska så små medel kan
man göra små förändringar som gör en stor skillnad för både personal
och barn. Är personalen nöjda och glada över att ha blivit hörda så påverkar det ju också deras arbete med barnen och själva atmosfären blir
mer positiv.
Karin Johansson

GILLA OSS!

BaanChivitMai
Det är snart 30 år sedan vår thailändska organisation BaanChivitMai (BCM)
startades. Genom åren har hundratals barn passerat genom våra olika skolhem.
För de flesta av barnen, som kommer från trasiga bakgrunder, blev BCM räddningen. Väldigt många har tack vare våra skolhem fått möjlighet att gå i skolan
och fått en helt ny möjlighet till ett bra liv.
Det började i slummen i Bangkok där man delade ut mat till barn som drev omkring på gatan. Verksamheten växte och man kunde senare öppna ett dagcenter
för handikappade barn och även mödravård. Prostituerade flickor hämtades
in från gatan och på dagcentret fick de tillverka tygblommor som försörjning.
I ett gammalt trähus i ChiangRai, i norra Thailand, etablerades BaanChivitMai år 1994. Främsta syftet var då att skydda barn från att hamna i prostitution. Samhället har sedan dess förändrats och idag är prostitution inte det
största hotet. Vår intention är att förändra vår verksamhet i takt med hur samhället förändras, för att kunna möta de behov som finns. Det finns fortfarande
massor av barn som är utsatta och far illa på grund av olika omständigheter.
Vi tror att den bästa vägen ur fattigdom och utsatthet är utbildning. De allra
flesta av barnen på BCM har någon familjemedlem eller släkting någonstans i
en fattig by uppe i bergen. När det blir skollov är vi angelägna om att de ska
resa hem för att inte tappa kontakten med sin by eller sin folkgrupp.
För de allra flesta av barnen är Huadoi ett skolhem där de bor för att kunna
gå i skolan. Men för några barn är Huadoi det enda hem de har. Utanför finns
det ingen som bryr sig om dem. Vi har försökt att hitta familjer som dessa barn
kan växa upp i, men det är omöjligt i Thailand. Har man inga blodsband med
familjen, blir man familjens slav. Härstammar man från en minoritet, vill ingen
ens ha dem.
Mhek
För några år sedan kom en ny liten kille till Huadoi som
heter Mhek. Han var då 5 år. Hans mamma hade åkt
in i fängelse för droghandel och hans pappa stod i
vägkorsningen och sålde blommor. Hans pappa var
fattig och kunde inte ta hand om sitt enda barn.
Personalen på hemmet berättar att Mhek var arg
och skrek mycket i början, i besvikelse över att hans
mamma var borta. Efter några månader började han
vänja sig vid sin nya miljö och blev en trygg och
glad liten kille. Tanken var att hans pappa skulle få
ett bättre jobb och sen kunna ta hand om sin son. Det
bästa är ju ändå att få bo hos sina föräldrar, även om de är
fattiga. Men nu har även pappan fått ett långt fängelsestraff
för droghandel. Det innebär att Mheks enda trygghet är familjen
på Huadoi. Han har ändå tur i oturen att bo på just Huadoi. Här får han mat,
husrum och kärlek och får gå i skolan. Alternativet hade varit att tigga på gatan.
Madeleine och Inge Ekelyck

i Thailand

GILLA OSS!
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Neve Michael
i Israel
Sari och hennes bror Alon kom till Neve Michaels akutkriscenter under tragiska omständigheter. Deras pappa var fattig och hemlös och
deras mamma tung missbrukare. Eftersom pappan var frånvarande så
blev mamman den som skulle hålla ihop familjen, men på grund av
hennes missbruk fungerade ingenting. Istället för att barnen skulle
få stöd kände de sig istället hotade och i ständig fara. Barnen blev
försummade, eftersom pengarna gick till droger istället för till mat,
kläder och annat de behövde.
Deras mamma levde som i en egen värld, där hon för det mesta var
hög på droger, och barnen fanns där vid sidan av och fick inte ens ett
vänligt ord från henne. När Sari och Alon var gamla nog för förskola
och första klass märkte grannarna att det inte ens fanns någon som
kunde ta barnen till skolan. De tog kontakt med de sociala myndigheterna som då tog barnen ur hemmet. Genom ett domstolsbeslut
kom de sen till Neve Michael.
Den första tiden på kriscentret var väldigt svår för dessa stackars
barn. De verkade inte överhuvudtaget kunna förstå hur deras pappa
försvunnit från hemmet och lämnat dem kvar där. Allt sen dess hade
de sett hur deras mamma bara blivit sämre för var dag som gick. Hur
kunde deras situation vara på det sättet när andra barn hade mammor
och pappor som brydde sig om sina barn och älskade dem? Vid ankomsten till Neve Michael befann sig båda barnen i chocktillstånd.
De var plågade, fulla av misstro mot vuxna, arga och tillbakadragna.
De hade inlärningssvårigheter och var osociala. Till och med var de
fientliga mot de andra barnen.
De sattes in i olika terapeutiska program, som konst- och musikterapi, och efter en svår tvåårsperiod började man se framsteg i både
rehabilitering och studier. Fientligheten var borta och de har lärt sig
att samarbeta med sina instruktörer, terapeuter och med de andra
barnen.
Allt eftersom dagarna passerar så försvinner mer och mer av de mörka moln som förstört deras barndom. Allt oftare får vi se tecken på
att deras självförtroende ökar, ja vi får till och med se deras ansikten
lysa upp i stora leenden. Istället för all ilska och förvirring som fanns
där när de kom över vår tröskel, börjar nu Sari och Alon uppskatta
sitt nya hem och allt som görs för dem varje dag.
Hava Levene
Föreståndare på Neve Michael

Svarskort

JAG VILL ATT MITT FADDERBIDRAG SKA ANVÄNDAS TILL:

q

q
q
q
q

Ja, jag vill bli fadder!

Varje månad bidrar jag med:
q 150 kr q 200 kr q 300 kr

q 350 kr

Barnhem för barn från trasiga hem i Indien – Agape
Föräldralösa barn i Indien – Ebenezer-hemmet
Barn i slummen i Rio de Janeiro, Brasilien – Japeri
Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
Privat fadderskap från 200 kr/mån

q ______ kr

Välj ändamål till höger på talongen!

Namn: ____________________________________________________________________________
Adress: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________________
Födelseår: ________________________________________________________________________

RESCUE MISSION

E-mail: ____________________________________________________________________________

S
E
C
O
N
D
HAND
Rescue Mission Second Hand

Skicka till:
Barn i Nöd
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg
...eller anmäl dig som fadder
direkt via vår hemsida!

Skänk bort

i samarbete med st

iftelsen BARN Iutdelningen
och
NÖD
i samarbete med BARN I NÖD
slipp skatten
Efter en dom i Regeringsrätten från
2006 är det möjligt för privatpersoner att skänka aktieutdelning i börsbolag till olika typer av välgörenhet.

ÖPPETTIDER:
Onsdag 11-20
Lördag 10-15

Du kan alltså skänka bort aktieutdelningen till välgörande ändamål
och slippa betala skatt.

ÖPPET:
Onsdag 10-18
Lördag 10-15
Inlämning av saker:
5
tisdag-lördag 10-1

Mottagarna måste vara stiftelser eller ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. De ska alltså
vara skattebefriade.

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke
i f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tåget.
Tel. 031-401 410 • 0739-76 34 71

Inlämning av saker:
tisdaSå
g-lhär
ördgår
agdet
10till:
-15

• Kontakta din bank eller
depåinstitut som har hand om 		
ditt VP-konto eller depåkonto.

Hönekullavägen 7
i Mölnlycke
I f.d. bowlinghallen
, nära b

e
t
n
e
m
a
t
s
e
T

vilket bolags utdelning
bussterminalen o• cBestäm
som ska skänkas samt belopp.
h tåget

Tel: 031-401 410 0739-76 34 7• 1Getill dindenbank. ifyllda
...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

blanketten

• Spara kvittot, som ska bifogas
i din deklaration nästa år.
Se vår hemsida

www.barninod.com

för ytterligare information
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Tack alla våra annonsörer!

Du missar
väl inte vår
hemsida?

Fastighetsförvaltning
handlar om förtroende
Det har vi uppnått genom:
• Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
• Korta beslutsvägar och personlig service
• Nätverk av specialkompetens

www.barninod.com

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om
uppdragen varit av teknisk eller ekonomisk art.
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

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs
en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och
värdetillväxt.
Välkommen att kontakta oss!

DÄR KAN DU:
Bli fadder, ladda ner senaste
tidningen, läsa mer om vårt
arbete, hitta kontaktuppgifter och mycket mer.

HOVÅS

PIZZA & GRILL
031-28 61 61

TAKE AWAY 031-28 71 71
www.hovasasianfood.se

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

Din annons gör

skillnad för barn
världen över!
VILL DU ANNONSERA?
Kontakta Barn i Nöd!

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Gratulation

INDIEN

Agape Child Centre, Perumbavoor

Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

Good Hope Blind Mission, Kottayam

BRASILIEN

Padharhemmet, Padhar

Panchsheel, Amravati

Slumarbete, Delhi

Instituto Evangélico, Japeri

Till minne

Margaretha Nilsson, Klintehamn

Vi finns på flera
ställen runt vår jord!
KENYA

UGANDA

Rangala Baby Home, Ugunja

Mukarangye, Kabale town

THAILAND

ISRAEL

BaanChivitMai, ChiangRai

Jaffa Institutet, Tel Aviv

Kärlekens Hem, Manacapuru

Lyckliga Barn, Autazes

DOMINIKANSKA
REPUBLIKEN
Neve Michael, Pardes Hana

Padhar Hospital, Padhar

Yrkesskola för flickor, Nagrakata

Ray of Hope, Manaus

Hannacentret, Azua

BARN
I NÖD

INBETALNING/GIRERING AVI

BG 130
33819 sept 18 Skilltryck AB
BG
130spec
spec
Bl 2021.04 S (mar 05) 04248 05.09 Ark-Tryckaren

q Jag vill fortsätta finnas kvar Nr
i 4/06
Barn i till
Nöds
register.
Gåva
Barn
i Nöd
Tackkort
Ray ofönskas
Hope q Ja

q Nej

Ny adress:
90 05 75-2

POSTTIDNING B

Har du flyttat?

Gåva till Barn i Nöd

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

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

.......................................................................................................................
Barn i Nöd

– Ins. stiftelsen
Svensk Internationell Barnhjälp
Betalningsmottagare

Betalningsavsändare

Tackkort önskas

Ja

Nej

Har du ﬂyttat?
Ny adress ................................................

Från bankgironr (vid girering)

Belopp kronor

öre

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

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

Till bankgironr (ifylls alltid)

9 0 0 - 5 7 5 2

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

9005752 #45#

#

9005752#06#

POSTTIDNING B

Avsändare:

Barn i Nöd,
Kungsportsavenyn 22,
411 36 Göteborg

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungspor

tsavenyn 22, 411 36 Göteborg

Autogiro

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

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Stopp av uttag

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 ﬁnns täckning på kontot för att överföring ska
kunnas göras den sista varje månad.

✁

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.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO
JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:
❏ Fadderbarn
❏ Utbildning

❏ Katastrof- och hjälparbete

❏ Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:
❏ 150 kr/mån

❏ 500 kr/mån

❏ Annat belopp:

❏ 200 kr/mån

Namn:		

Ref. nr:

Adress:
Postnummer:

Ort:

Personnummer: (obligatorisk uppgift)		
Bank
Bankkonto som pengar ska dras ifrån: (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)
Ort, datum:
Namnunderskrift:

Telefon:
E-mail:

kr/mån

