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Vi vill ge fler barn 

Vill du hjalpa till? Bli fadder!
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

..

 lite guldkant i vardagen.

Macrine, 3 år, övergiven

Karin Johansson

   För det fjärde: Det 

viktigaste är det du 

har inuti dig – och li-

kadant är det med de 

människor du möter.

   För det femte: Lämna 

avtryck var du än ham-

nar. Du har en viktig 

uppgift i världen – det 

finns ingen som du! 

Varmare dagar och ljusa kvällar – det är 
fascinerande att se hur vi svenskar tinar 
upp! Det räcker att solen visar sig, även 
om det bara skulle vara tolv grader varmt, 
så nog ser vi barn ute i shorts?! Vi svensk-
ar är precis som vårblommorna, en dag 
med sol och värme så tittar vi fram! Det 
är så härligt att se alla barn ute som leker 
och inte vill gå in på kvällarna. Sol och 
värme gör något med oss som människor.

Vädret påverkar oss på olika sätt. Natu-
rens krafter är starka. Just nu så är vatten-
nivåerna i Amazonasfloden högre än på 
många år. 2009 var ett katastrofår men i 
år är det ännu värre. Ray of Hope ser på 
nära håll hur folket som bor utefter flo-
derna drabbas av översvämningarna. Läs 
om den svåra situationen här i tidningen 
och var gärna med och hjälp människor 
som förlorat allt.

Var och en av oss är tänkta att lämna av-
tryck där vi går fram. Glöm inte att bara 
ett soligt leende kan förändra dagen för 
någon som har det svårt. Möt blicken på 
den du möter på promenaden och hälsa. 
Det är så många som behöver bli sedda. 
Jag hittade en fin och tänkvärd berättelse i 
boken ”Alltid älskad” som jag vill skicka 
med Dig denna sommar. Den heter ”Som 
en penna”.

Penntillverkaren tog pennan åt sidan just 
innan den skulle läggas ner i pennasken.
   ”Det är fem saker du behöver veta innan 
jag kan skicka ut dig i världen”, sa han.
   ”För det första: Du kommer att kunna 
göra storslagna saker, så länge du låter nå-
gon annan hålla dig i handen.

   För det andra: Ibland kommer det att 
göra ont när du formas, men du behöver 
det för att kunna bli en bättre penna.
   För det tredje: Du kommer att begå 
misstag, med de går att rätta till om du är 
villig att vända om.
   För det fjärde: Det viktigaste kommer 
alltid att vara det du har inuti dig. Du 
kommer att möta pennor i olika former 
och färger, men de, liksom du, har sitt 
värde inuti.
För det femte: Sluta aldrig skriva. Var du 
än hamnar och vilken yta du än möter – 
fortsätt lämna avtryck. Det är din upp-
gift.”

Gud säger samma sak till dig som penn-
tillverkaren sa till pennan.
   För det första: Du kommer att kunna 
göra storslagna saker, om du låter Gud 
hålla dig i sin hand.
   För det andra: Ibland kommer det att 
göra ont i livet, men du behöver det för att 
bli en starkare människa.
   För det tredje: Du kommer att begå 
misstag, men det går att ångra om du 
”vänder om” och ber om förlåtelse.
   För det fjärde: Det viktigaste är det du 
har inuti dig – och likadant är det med de 
människor du möter.
   För det femte: Lämna avtryck var du än 
hamnar. Du har en viktig uppgift i världen 
– det finns ingen som du! 

Barn i Nöds styrelse önskar Dig en riktigt 
härlig sommar!



Ammi är en 12-årig flicka som kommer från 
en bergsby långt upp i norra Thailand. Hon 
tillhör Akha folket, som är en stor grupp 
bland minoritetsfolken i Thailand. Hennes 
pappa dog när hon själv var en liten bebis. 
Hon har sin mamma i livet samt tre bröder. 
Det fanns ytterligare en bror, som dog när 
han var en liten pojke. Ammi började skolan, 
precis som man ska, när hon var sex år. Hon 
blev dock mycket mobbad och ville inte gå 
till skolan. Under en lång tid gick hon inte till 
skolan över huvud taget.

För ett år sedan fick en moster höra talas om BaanChivitMai. 
Vi fick då frågan om Ammi inte kunde få bo där och gå i 
skolan. Det fick hon! På så sätt kom skolan igång lite sent för 
Ammi. Hon går nu i fjärde klass och är aningen äldre än sina 
klasskamrater, men det bryr hon sig inte om. Hon är bara så 
glad över att få bo på BaanChivitMai, gå i en ny skola och ha 
så många nya, snälla kamrater. För bara ett år sedan var alter-
nativet för Ammi att behöva åka iväg och jobba för att hjälpa 
till med att försörja sin familj. Många släktingar skickar iväg 
barnen för att jobba i stora städer, där de så gott som alltid, 
utnyttjas på grymma sätt. 

Det mest lukrativa är att låta barnet jobba som prostituerad 
och det är många barn som hamnar på bordellerna i städerna. 
De hamnar i stora svårigheter, sjukdomar och även död, när 
de redan som små barn utnyttjas på förskräckligt vis.

I Ammis fall fanns det en klok och snäll släkting, som ville 
henne gott. Ammi saknar sin familj lite grand och funderar 
mycket på hur det går för hennes mamma, som dels är fattig, 
dels helt döv. Men glädjen över alla nya kompisar och att få 
gå i skolan tar ändå över. 

På BaanChivitMai är det full aktivitet. Det nya skolåret bör-
jar i dagarna och sommarlovet är slut. Efter ett långt lov ska 
barnen börja sina skolor. Alla behöver nya skoluniformer, 
skor med mera. Alla verkar glada och förväntansfulla inför 
det nya skolåret. Barnen här har förstått att de är privilegie-
rade. 

För att lyckas med sin skolgång behöver man verkligen 
någon som stöttar och även betalar avgifter med mera, som 
kostar. Kommer man från en fattig familj finns förväntan på 
barnen att de ska jobba och hjälpa till med försörjningen.

Inför det här skolåret har två hem slagits ihop på BaanChi-
vitMai. Ett mindre hem tre mil norr om staden, i Mae Chan, 
har fått stänga då det är stora problem med förorenad luft 
från en fabrik. Lösningen blir att sälja stället och flytta ihop 
barnen på det stora hemmet, Huadoi.

Barnen verkar tycka att det är roligt att bli många på samma 
hem. Just nu finns där 83 barn. Det är mycket glädje och lek 
på gården, så här dagarna före skolstart då vi besöker.

Personalen gör ett fantastiskt jobb och man ser aldrig någ-
ra sura miner, även om arbetet är stort med att uppfostra så 
många barn i så olika åldrar. 

Madeleine och Inge Ekelyck

Baan
 Chivit
   Mai

Thailand

Ammi

Just nu finns det 83 barn på Baan Chivit Mai. 
Det är mycket glädje och lek på gården, så här 
dagarna före skolstart då vi besöker dem. ”
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Översvämning 
i Amazonas

I maj fick vi rapporter från Ray of Hope i Amazonas, Brasilien, om de stora 
problemen med översvämning av floderna. Ray of Hope köpte in matpaket och gav sig 
ut för att hjälpa nödställda familjer i de olika översvämmande byarna längs med floden. 
Här kommer en lägesrapport från Nailza Parekh som är socialarbetare i Ray of Hope.

4 Till fler MATpAkET. 
4 Många familjer behöver hjälp för att kunna 
 höjA GOLvEN så det blir torrt i husen. 

Andra stora behov som finns är: 
4	kLäDER
4 MjöLk
4 kRITOR, pENNOR, RITBöckER & pAppER
Allt detta kan vi köpa in i Manaus men vi behö-
ver ekonomisk hjälp för att kunna göra det!

Vill Du hjälpa till? 
Ge då pengar till Barn i Nöd och märk talongen 
med “övERSväMNING I AMAZONAS”. 

TAck för den hjälp ni gett och fortsätt att be för oss!

Vi behöver ekonomisk hjälp:
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Några av dem har släktingar på fastlan-
det som de skulle kunna flytta till, men 
levnadskostnaderna är större i städerna. 
De vet också att om de lämnar sina hus, 
med det lilla som finns i dem, så riskerar 
de att allt ska bli stulet. En del skickar 
sina barn för att bo hos släktingar men 
det innebär också påfrestningar i famil-
jerna. Så de flesta försöker stanna kvar 
och kämpa, men då är de åtminstone till-
sammans.

Översvämningen påverkar alla delar 
av livet. De kan inte arbeta, de kan inte 
köpa mat och skolorna är stängda så inte 
ens där kan barnen få mat som de an-
nars är vana vid. De höga vattennivåerna 
medför också stora hälsorisker för att 
inte tala om ormarna!

Ray of Hope och ett team med frivilliga 
fick ta del av förstahandsinformation vad 
familjerna stod inför när vi besökte byar-
na Nova Aliança och Mancheteria utefter 
Solimõesfloden. Vi hade med oss 75 stora 
matpaket och drygt 60 biblar. Det kändes 
fantastiskt att kunna hjälpa dem med det 
vi gjorde men vi såg det enorma behov 
som fanns och alla i vårt team var väldigt 
berörda av det vi såg och upplevde.

Vi fick höra många berättelser om svå-
righeterna i byarna, men av deras reak-
tioner att döma så var det överlyckliga 
över vårt besök som innebar att de fick 
mat och någon att prata med. De var 
tacksamma till Gud när de såg att de inte 
var bortglömda. Det kändes fantastiskt 
att vi hade tid att stanna en stund för att 
prata och be tillsammans med dem.

I byn Nova Aliança bor det 30 familjer. 
När vi närmade oss byn kunde vi på av-
stånd se förödelsen som vattnet orsakat. 
Alla husen stod i vattnet och även sko-
lan. Vi kunde inte komma riktigt nära 

hemmen med vår båt så familjerna kom 
till oss i kanoter för att ta emot matpa-
keten. Vi gav dem även kläder och biblar. 
Det var fantastiskt att se så många av de 
unga människorna i byn komma och be 
speciellt om biblar! 

I ett av de hem som vi besökte i Nova 
Aliança bodde Johannes, hans fru och 
deras sex barn. De hade ett medelstort 
hus där de gjort en förhöjning av golvet 
för att hålla sig torra. I huset fanns en 
dubbelsäng och ett par hängmattor. För 
att försörja sig brukade de odla grönsa-
ker men på grund av översvämningen så 
har de nu ingen inkomst alls.

Johannes hade nu delat sitt hem i tre 
delar för att fler skulle kunna bo där. I 
ena delen bor hans tonåriga dotter med 
sin man och deras lille son Joshua som 
är ett år. Hon hade nu ingen mjölk till 
Joshua och undrade när hon nästa gång 
skulle kunna köpa mjölk igen.

Johannes brorsdotter, med man och tre 
barn bor i den tredje delen eftersom de 
blivit hemlösa. De hade inte ätit på två 
dagar när vi träffade dem. Mannen ar-
betade men hade inte fått någon lön på 
länge. Matpaketet som vi kunde ge dem 
var en stor välsignelse och barnen blev så 

glada när de fick se mig igen. Jag besökte 
familjen för en månad sen och då frågade 
jag barnen vad de ville att jag skulle ha 
med mig till dem nästa gång jag kom. De 
svarade då i en mun att de ville ha kri-
tor att rita med. Och nu när skolan var 
stängd och de var praktiskt taget instäng-
da i ett litet rum så var de så glada över de 
kritor jag nu hade med mig till dem. Jag 
känner mig så tacksam och glad över att 
vara en del av teamet som fick välsigna 
denna familj och få vara med och upp-
muntra dem! Alla tre familjerna i detta 
hus var oändligt tacksamma och de bad 
om att vi skulle fortsätta be för dem.

När vi anlände till ön Mancheteria såg 
vi också där alla översvämmade hem 
och många familjer med stora behov. De 
berättade att myndigheterna varit där 
på besök för att se hur det såg ut för att 
kunna göra en lägesrapport. De tog ock-
så bilder, men än hade de inte fått någon 
hjälp.

Denna by är verkligen i stort behov efter 
allt de förlorat och de vet inte vad de ska 
göra om de inte får hjälp utifrån. Vi un-
dersöker för att se hur vi på bästa sätt ska 
kunna hjälpa dem.
Här träffade vi på Alice som vi gav en 
matpaket och en bibel. Hon var över-
lycklig över att ha fått ta emot sin första 
Bibel!

Till denna helg hade vi fått in hjälp så vi 
kunde köpa totalt 75 matpaket och lite 
andra saker för att kunna dela ut. När vi 
var på väg tillbaka till Manaus såg vi ock-
så de stora behoven av mat i Januaryom-
rådet. Det finns så stora behov överallt 
men vi är glada över det lilla vi kan göra!

Nailza parekhJohannes tillsammans med sin familj.

Vi står inför en av de största översväm-
ningarna vi har haft under många, många 
år. På nyheterna sa man att över 70 000 
familjer har drabbats och floderna fort-
sätter att stiga. För många av dessa fa-
miljer kommer livet aldrig att bli detsam-
ma igen, de har förlorat allt. För många 
är deras hem helt borta. De som fortfa-
rande har någon form av hem kvar, står 
inför stora utmaningar för att hitta vägar 
att överleva och få mat till sina familjer.



...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

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

Jag vill att mitt 
fadderbidrag ska 
användas till:

q Barnhem för barn från 
trasiga hem (Agape) i Indien

q Föräldralösa barn 
(Ebenezer-hemmet) i Indien

q Barn i slummen i Japeri, 
Rio de Janeiro, Brasilien

q Barnhem för små barn 
(Rangala) i Kenya. Privat 
fadderskap från 200 kr/mån

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

Namn: ________________________________________________

Adress: ________________________________________________

 ______________________________________________________

Telefon: _______________________________________________

Födelseår: _____________________________________________

E-mail: ________________________________________________

Skicka kupongen till Barn i Nöd, Nordhemsgatan 63, 413 09 Göteborg

Testamente...
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Good Hope Blind Mission bedriver ett socialt 
arbete bland 30 blinda vuxna och barn i Kerala, 
södra Indien, oberoende av kast och tro. Dessa 
blinda vänner bor hos sina familjer eller släk-
tingar och några bor ensamma. Våra fältarbe-
tare gör regelbundna besök hos dessa vänner 
och hjälper, tränar, ger rådgivning och medici-
nering med mera. Det är praktisk hjälp av våra 
tre duktiga och erfarna medarbetare Daniel, 
Thampy och Omana som är beundransvärd.

Vår vision är att ge en hjälp med hög kvalitet 
för att se dessa blinda kunna utvecklas och få 
större möjligheter i samhället. Vår förhopp-
ning är att vi också ska kunna hjälpa fler nöd-
lidande blinda framöver.

Tack för ert engagemang för de blinda i Kerala.

varughese Mathew

 i sÖdrA indien 

Mitt namn är Rachel Cherian. Jag är 35 år gammal 

och jag föddes blind. Min far är 89 år och min mam-

ma är 85. Jag har en lillasyster som arbetar i olika 

hem för att tjäna pengar så att hon kan försörja vår 

familj. Först och främst vill jag tacka er för allt det 

stöd jag får genom Good Hope Blind Mission. Det är 

en stor hjälp för oss! Gud välsigne er alla. 

Jag har nu en önskan och förfrågan till er i Sverige. 

Jag och min familj skulle behöva extra hjälp för att 

renovera vår toalett. Den är väldigt gammal och hål-

ler nu på att kollapsa. När regnperioden kommer får 

vi stora bekymmer. Allting är så dyrt och vi har inga 

pengar för att kunna reparera saker här i vårt lilla hus.

Vi har frågat en man om hjälp och hur mycket det 

skulle kosta för att göra detta jobb. Det kommer att 

kosta 65 000 rupies (cirka 9000 kronor) för jobb och 

material.

Om ni är vänliga nog att stödja oss med detta kom-

mer det att innebära en stor lättnad för oss. Vår över-

levnad beror på den goda viljan hos människor om-

kring oss. Jag hoppas att snart få höra goda nyheter! 

Må Gud välsigna er alla!

Med vänliga hälsningar 

Rachel.

Mitt namn är Pennamma. Jag är 41 år gammal. Jag 
kan inte se något och jag använder blindkäpp för att 
gå till olika platser. Tyvärr så är min man också blind. 
Vi har inga barn. Hjälpen vi får från Good Hope Blind 
Mission betyder mycket och vi är så tacksamma för 
denna hjälp. Jag går till marknaden för att sälja lot-
ter för att på så sätt få en liten provision av denna 
försäljning. Good Hope Blind Mission köper lotter 
för mig då och då. För tio år sedan gav myndighe-
terna i Kerala oss ett litet hus, med ett rum och kök, 
på 15 kvadratmeter. Vi fick även andra grundläg-
gande saker som vi behövde. Livet är inte lätt men 
Gud är god. Några av de vänliga människorna vi har 
runt oss hjälpte oss även med lite pengar. Från våra 
hjärtan vill vi säga tack för allt ni gör för oss. Må Gud 
visa barmhärtighet mot er alla.

Med vänliga hälsningar

pennamma

Vi har fått hälsningar från Rachel och 

Pennamma, som är två av de som får 

hjälp genom Good Hope Blind Mission:

Rachel

Pennamma

                      vill Du vara med och speciellt hjälpa Rachel 

med deras toalett? Märk gåvan med ”Blindmission Rachel”.Hjälpa till?

Rachel utanför toaletten som är 

i stort behov av renovering.

Blindmission 



Tack alla våra annonsörer!

MÖBLER OCH INREDNINGAR

Kyrkvägen 2, 560 25 Bottnaryd
Tel. 036-207 00 Fax 036-203 85

HAGA

DÄR KAN DU:

– Bli fadder 

– Ladda ner senaste 
 tidningen 

– Läsa mer om 
 vårt arbete!

– Hitta kontaktuppgifter

– med mera...

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!

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA
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The Jaffa Institute, Tel Aviv

ISRAEL

Neve Michael, Pardes Hana

ISRAEL

Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

INDIEN

Agape Child Centre, Perumbavoor

INDIEN

Good Hope Blind Mission, Kottayam

INDIEN

Instituto Evangélico, Japeri

BRASILIEN

Kärlekens Hem, Manacapuru

BRASILIEN

Ray of Hope, Manaus

BRASILIEN

Handikapphem, Padhar

INDIEN

Rangala Baby Home, Ugunja

KENYA

Projecto 4, Azua  

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

BaanChivitMai – ChiangRai

THAILAND

Gratulation
Eric Thituson, Värnamo – 80 år

Gun Josefsson, Östansjö – 85 år

Ellen o Göte Norman, Niemisel – 90 år

InsIdan är vIktIgast
Trappor · Fönster · Glaspartier · Receptionsdiskar 
Vikväggar · Innedörrar · Ytterdörrar · Entrépartier 
Persienner & Markiser

Se vår nya hemsida www.nibema.se  

Till minne
Margit Andersson, Smålandsstenar

Märtha Hansson, Siljansnäs

Mia Jansson, Siljansnäs

Gunnar Karlsson, Löddeköpinge

Märta Plars, Siljansnäs

Frida Qvicker, Siljansnäs

Leif Stålberg, Fristad

Margareta Sunesson, Siljansnäs

www.barninod.com
Ta gärna en titt på v

år hemsida:



Po
St

ti
d

n
in

G
 B

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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Nr 4/06

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

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:

90 05 75-2

Barn i nöd
– Ins. stiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp
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B Tackkort önskas q Ja q Nej

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

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

9005752 06

q Gåva till Barn i Nöd


