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Besök oss gärna på
www.barninod.com Din gåva gör skillnad!



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!



Nu har hösten kommit smygande 
igen och jag tycker den här somma-
ren gick otroligt snabbt. Men även 
om vi har semester här hemma så 
betyder det ju inte att vår verksam-
het utöver välden ligger nere. I nor-
ra Indien startades exempelvis de 
första klasserna på vår nya yrkes-
skola för tjejer. Det känns fantas-
tiskt spännande att nu få följa med 
och se hur det hela utvecklar sig.

Det var efter stora förseningar av 
byggnationen som skolan äntligen 
stod färdig i slutet av maj. I slutet av 
juni började de två första klasserna 
med sammanlagt 24 elever. Hälften 
av dem går Hår och Skönhetsvård 
och andra halvan går Sömnad. Ut-
bildningen kommer att pågå under 
ett års tid och ledningen för skolan 
har redan kontakt med olika plat-
ser där tjejerna eventuellt kommer 
att få anställning efter utbildningen. 

På förmiddagarna läser klasserna se-
parat i den inriktning de valt och på 
eftermiddagarna läser de engelska 
och data tillsammans. Alla tjejerna 
bor inackorderade på skolan och får 
vad de behöver under läsåret. 

Den tredje våningen kommer att bli 
en syateljé där tjejerna som vill bli 
sömmerskor kan få göra sin prak-
tik. Vi räknar med att detta kan bli 
en bra inkomst till skolan då de kan 
börja att bland annat sy skolunifor-
mer till de olika skolorna i området. 

Du kan läsa mer om detta nya pro-
jekt på nästa uppslag. 

Det känns alltid spännande när ett 
nytt projekt dras igång och man 
inte riktigt vet hur det hela kommer 
att utforma sig. Självklart finns det 
ramar för projektet men man vet ju 
inte förrän det hela är igång hur allt 
fungerar praktiskt. Men att få fina 
rapporter från skolan nu när allt 
dragit igång känns fantastiskt! Vem 
vet vad som kommer att öppna sig 
för dessa flickor… de har nu fått 
chansen att förändra sin framtid. 
Detta kan vara en början på något 
mycket positivt som kan resulte-
ra i något vi ännu inte har en aning 
om. Allt nytt börjar med ett första 
steg…

Vem som helst kan räkna 
antalet kärnor i ett äpple. 
Bara Gud kan räkna antalet
äpplen i en kärna.
Robert H Schuller  

Tack för att Du är med och stödjer 
oss i arbetet för alla ”våra” barn ut-
över världen! Du och Din hjälp är 
viktig och värdefull! Tillsammans 
kan vi vara med och göra jorden till 
en bättre plats.

Karin Johansson

Allt nytt börjar 
 med ett första steg...
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ett äpple. Bara Gud kan 
räkna antalet äpplen i 
en kärna.



Det var i september 2016 som Varug-
hese Mathew (Thampy) och jag kom 
till Nagrakata första gången. Vi fick 
då höra om den eländiga situation 
som rådde i Doars-området, med alla 
som blivit arbetslösa då många teplan-
tager hade lagts ner. Vi fick en upp-
gift om att 20 plantager var nedlagda 
i Doars-området och 64 000 familjer 
på grund av detta blivit arbetslösa. 
Låt säga att varje familj består av fem 
personer, då betyder det att minst 300 
000 människor är i desperat behov av 
hjälp på ett eller annat sätt. 15 – 20 
000 flickor som tidigare arbetat på 
teplantagerna var nu arbetslösa och 
utan någon som helst inkomst. Hur 
lätt är det då inte att kunna lura iväg 
dessa flickor med löfte om arbete och 
bra lön? Det utlovas fina arbeten och 
god ekonomi, men i själva verket säljs 
de vidare och hamnar slutligen i pro-
stitution eller annat elände på klubbar 
och horhus i olika storstäder. Detta 
pågick helt uppenbart i området.
 
Då vi kom hem från vårt besök i Do-
ars och rapporterade om situationen, 
beslöt vi i styrelsen för Barn i Nöd att 
vi skulle göra en insats i detta område 
och försöka rädda unga flickor från 
eländet och försöka ge dem en bättre 
framtid. Det bästa sättet vi kunde se 
var att starta en yrkesskola för att ge 
flickor i farozonen möjlighet till ut-
bildning som sen gav dem arbete. 

Då det var uteslutet att starta nå-
got eget projekt från grunden med 
allt vad det innebär, hade vi kontakt 
med Haakon Olsen från Fredrikstad 
i Norge, som hade köpt in ett stort 
markområde på 12 000 kvm i Nagra-
kata. Haakons organisation Grace 
Ministries var redan etablerade och 
hade ett barnhem och skola för 400 
barn på området. Han upplät då mark 
och lovade att hans organisation på 
plats skulle ansvara för hela projektet, 
om vi stod för alla kostnader för det.  
På den vägen är det.

I dag står yrkesskolan färdig och den 
leds av Grace Ministries ansvarige 
ledare Manoj och hans fina familj i 
Nagrakata. De har gjort ett enastå-
ende fint arbete, och vi känner oss 
väldigt nöjda och glada över det här 
samarbetet.

Haakon Olsen, Thampy och jag var 
på plats då vi, lördagen den 25 maj 
2019, invigde denna yrkesskola under 
pompa och ståt. Allt började med att 
Thampy och jag fick klippa bandet och 
förklara skolans öppnande. På tredje 
våningen hade man iordninggjort en 
stor festsal för cirka 200 personer. Allt 
var synnerligen väl planerat av Manoj 
och hans familj. En stor plattform var 
byggd där många grupper av dansan-
de flickor från barnhemmet utförde 
sina olika danser till musik. 

Flera talare uttryckte sin glädje över 
att denna skola hade kommit till 
stånd, och över möjligheter som nu 
öppnar sig för Doars flickor till ut-
bildning och en tryggare framtid. Alla 
de 24 flickor som nu börjar i första 
kullen var med, och flera av dem hade 
också anhöriga med sig. Efter alla tal 
och danser bjöds det på mat.

Vi samlade också alla flickor och an-
höriga efteråt och berättade mer om 
skolan, att de skulle bo tillsammans 
i ett kollektiv och att allt var gratis. 
Men vi talade också om vilka för-
väntningar vi hade. Alla flickorna är 
mellan 16 – 25 år gamla. Vi berättade 
också om att vi planerat att ge matpa-
ket varje månad till varje familj som 
de representerar. Det blev stort jubel.  
Vi tror att matpaket kan göra skillnad 
för att föräldrarna ska låta sina flickor 
gå i skolan. 

Vi åkte också runt för att besöka 
dessa drabbade områden i Doars, 
för att se under vilka förhållanden 
flickorna bor och lever i. Grace Mi-
nistries har kontakt och är verksam-
ma i 14 olika byar, varifrån ”våra” 
flickor nu kommer. Dessa byar lig-
ger mitt bland nedlagda teplantager, 
som nu håller på att växa igen. Det 
är inte helt ofarligt att bo där, då det 
i dessa områden finns vilda djur. 
Det finns vilda elefanter och leopar-
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der som då och då besöker byarna 
och ställer till det.

För inte så länge sen kom det in en 
leopard som tog ett litet barn ifrån 
sin mamma och försvann in i teplan-
tagen. Ingen kunde göra något. Man 
fann vid sökandet efter barnet olika 
kroppsdelar utspridda här o var. Det 
händer också att leoparderna kom-
mer och tar getter eller andra husdjur 
alldeles intill husen.

Att beskriva dessa människors lev-
nadsförhållanden är relativt enkelt. 
De lever i fattigdom och i största 
enkelhet i sina små hus. De försö-
ker överleva dag för dag av det som 
ges för handen. Vid vårt besök kom 
flera föräldrar och tackade för att 
deras flicka fick komma till yrkes-
skolan. Då man på nära håll får se 
hur situationen verkligen är för dessa 
människor, förstår man värdet av den 
insats och vad det kommer att betyda 
för familjerna från dessa fattiga byar. 
Det känns så riktigt att Barn i Nöd 
nu finns med här och hjälper. Det 
känns också väldigt bra att få göra det 
i samarbete med en organisation som 
redan är etablerade på plats och som 
har stort förtroende från folket och 
myndigheterna i Nagrakata.
 
Arne Johansson
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Mukkarange-skolan ligger drygt två 
mil från staden Kabale i Uganda och 
mycket nära gränsen till Rwanda. 
Wycliff och hans fru Gillian kommer 
ursprungligen från Uganda, men bor 
sen några år tillbaka i Sverige. Båda 
är i botten lärare och de ville göra nå-
got för de fattiga barnen i hemlandet, 
även sen de flyttat därifrån. Det ledde 
till att de startade en förskola 2010 i 
Wycliffs hemstad. 

Wycliff berättar:
Vi arbetade med barnen i vår försko-
la, men vi märkte också att även om 
det fanns en vanlig grundskola i om-
rådet så gick inte barnen till skolan. 
Eftersom vi båda är lärare så tänkte 
vi att om vi skulle utöka förskolan till 
vanlig skola, så skulle det kunna vara 
ett sätt för oss att ännu bättre kunna 
investera i samhället, utrota alfabetis-
men och garantera en bättre framtid 
för de utsatta barnen på platsen.

Vi startade då skolan och bör-
jade med tjugofem barn. Det 
var fjorton flickor och elva 
pojkar.  Vi började med två lä-
rare, varav en av dem var min 
fru Gillian. När vi hade hållit 
på i tre år så hade vi 84 elever 
och fem lärare. Vi hade också 
två ytterligare anställda. Men 
vi behövde ekonomisk hjälp.
2016 började vi få stöd från 
Barn i Nöd. Med detta stöd 
kunde vi betala lärarlöner och 
vi fick också hjälp till att börja 
bygga ut skolan. Vi byggde per-
manenta klassrum och ett kon-
tor, men vi använder fortfarande 

också vår gamla byggnad, av bambu 
och trä, för att utrymmet inte räcker 
till för alla barn vi har i skolan.
Nu 2019 så har vi förskola och vanlig 
skola med fullt tillstånd från myndig-
heterna att bedriva skolundervisning 
och idrott. Vi har 332 elever, varav 154 
är pojkar och 178 är flickor, och vi har 
18 anställda. Barnen är mycket glada 
och nöjda och de studerar bra. Vi är 
mycket glada över att se hur fina re-
sultat barnen har och att investering-
arna som gjorts har gett fin utdelning. 
Vi är mycket glada över stödet vi får 
från Sverige. Utan detta stöd hade vi 
inte överlevt, vi hade varit tvungna att 
lägga ner.

Vårt skolmotto är ”Tro och bli” och 
våra utmaningar är brist på skolma-
terial och brist på utbildade lärare, på 
grund av dålig lön. Det är också en ut-
maning för barnen att ta sig till skolan 
då de kan ha lång väg att gå eller cyk-
la. Vi skulle behöva utökade möjlig-
heter för att hjälpa barnen att ta sig till 
skolan. Vi serverar i nuläget barnen en 
enkel frukost, men skulle också vilja 
kunna erbjuda dem lunch. Vi skulle 
kunna göra så mycket mer för barnen 
om vi hade bättre ekonomiska förut-
sättningar.

En av våra pojkar heter Naboth och 
han är tolv år gammal. Han går nu i 
femte klass och han blev övergiven av 
sin mamma när han var ett år gammal. 
Hon lämnade pojken och försvann. 
Sen dess har han bott hos sin farmor. 
Naboths pappa har alkoholproblem 
och klarar inte av att ta hand om sin 
son.

Naboth går i skolan och han tycker 
det är roligt. Han är en flitig elev och 
han är en av eleverna som äter frukost 
på skolan vilket är till stor hjälp för 
hans farmor. Vi önskar att vi hade 
större resurser så att vi kunde hjälpa 
fler barn som Naboth.

Sarah är en i syskonskaran av fem 
barn. Hon går i trean och är åtta år 
gammal. Hennes pappa dog när hon 
var liten och mamma fick det mycket 
svårt att klara av att ta hand om sin fa-
milj. Sarahs två äldre syskon fick sluta 
skolan då mamman inte klarade av att 
betala skolavgiften. 

Men vår skolstyrelse beslutade att låta 
Sara och hennes två äldre syskon få 
gå klart grundskolan, fast de inte kan 
betala. Sarahs syster Saviour och hen-
nes bror Drake är glada och smarta 
barn. Alla tre barnen är mycket lyck-
liga över att kunna äta i skolan var-
je dag. De är mycket tacksamma för 
möjligheten att kunna gå i skolan. Vi 
har många barn runtomkring med lik-
nande situationer och vi gör vårt bästa 
med de knappa resurser vi har för att 
hjälpa barnen framåt.

Vi är mycket tacksamma till Barn i 
Nöd och Sverige för stödet och hjäl-
pen vi får och jag vill skicka varma 
hälsningar från barn och personal på 
Mukkarange-skolan.
Önskar er Guds rika välsignelse!

Wycliff Bagambisa

Mukkarange-skolan 
i Uganda
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i Dominikanska Republiken
Hannacentret
Till Hannacentret kommer barn som har det tufft hem-
ma. Fast de inte är så gamla så har de redan råkat ut för 
mycket och sett saker som barn i deras ålder inte borde 
ha en aning om. Yunibel är åtta år gammal och hon bor 
hos sin mormor. Hennes pappa använder droger och han 
blir ofta arg och våldsam. Yunibel är ett tillbakadraget 
barn som ofta går i sina egna tankar. Hon blir utsatt för 
mobbing av de andra barnen för hon är fattig, blyg och 
sällan ler... Detta är en liten deprimerad tjej. På Hanna-
centret jobbar personalen hårt för att öka hennes själv-
känsla och hjälpa henne att bli bättre i skolan.

Luis Mario bor med sin mamma i sina morföräldrars hus. 
Han är fem år gammal och han älskar att vara på Hanna-
centret. När han först kom dit var han en ensam och de-
primerad liten pojke som höll sig isolerad från de andra 
barnen. Han ville inte prata och leka med dem. Men det 
förändras snabbt och nu är han glad och älskar att leka 
med alla sina kompiar på centret. Trots att han kommer 
från ett mycket dysfunktionellt hem och ofta är sjuk, på 
grund av ett mycket lågt immunförsvar, så drömmer han 
om att bli läkare när han blir stor. Han vill hjälpa sjuka 
människor.

Alla barnen som kommer till Hannacentret har problem 
på hemmafronten att brottas med. Men det är fantastiskt 
att se hur en liten ledsen kille eller tjej börjar förändras 
då de får uppmuntran, omsorg och kärlek. Hannacentret 
blir en trygg plats i en annars osäker och otrygg omgiv-
ning.

Nu har barnen fått nya T-shirts med centrets logga på 
bröstet. En sådan “uniform” gör också att barnen ännu 
mer känner att de tillhör ett sammanhang. När alla bar-
nen bär samma T-shirt så syns det ingen skillnad på 
utsidan hur fattigt eller svårt de har det hemma. Det är 
många barn som står i kö och vill komma för att vara 
med i aktiviteterna på Hannacentret, men Aracelis och 
Alba handplockar barnen som de ser behöver hjälp på 
ett alldeles speciellt sätt. Aracelis och Alba, tillsammans 
med övrig personal, fostrar och älskar dessa barn och gör 
sitt allra bästa för att barnen ska växa upp till fina små 
människor som bryr sig om sin omgivning och är trygga 
i sig själva.

Marta Silva



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

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

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!



MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Gratulation
Birgitta Johansson, Hönö, 80 år

Emma Hagthorpe,  
   Leksand/Siljansnäs, 20 år

Till minne
John-Erik Andersson,  
   Korpebo, Malmbäck

Arnold Carlsson, Rydaholm

Astrid Johansson

Eline Klaregård

Birgitta Pettersson

Sam Sandqvist

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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9005752

Har du flyttat?

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

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

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

Gåva till Barn i Nöd
q	 Jag	vill	fortsätta	finnas	kvar	i	
 Barn i Nöds register.
Tackkort önskas q Ja q Nej

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


