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123 900 5752

Besök oss gärna på
www.barninod.com

Din gåva gör skillnad!
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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

Var generös

- på alla sätt du kan...
I skrivande stund går fortfarande
våra olika center på sparlåga. Barnen får inte komma dit för att ta del
i några aktiviteter och de allra minsta förstår ju inte varför det ska vara
så. De längtar alla efter att få komma
och leka, äta och delta i de olika aktiviteterna. På några av platserna har
vi fått eventuella datum då skolorna
kommer att öppna och vi väntar på
att få klartecken att köra igång igen.
Då barnen inte får komma för att äta
på plats, har de familjer som på ett
speciellt sätt behövt hjälp fått matpaket hem till familjen. På alla våra
platser har pengarna som vanligt
skickats ut och används till att köpa
matpaket till dem som har det svårast. Dessa familjer som redan kämpar för att få maten att räcka till, har
nu under pandemin haft det ännu
tuffare än vanligt. Pappan till flickan
från Hannacentret i Dominikanska
Republiken, som pryder tidningens
framsida, dog av Covid-19. Familjen kämpar och här har flickan precis
tagit emot matpåsen som Aracelis på
Hannacentret levererat till dem. Barnen får också alltid något lite extra
gott vid överlämnandet.
I Dominikanska Republiken var det
presidentval i början av juli och de
valde då en ny president. Det första
han gjorde var att förlänga karantänen med 45 dagar. I nuläget vet vi
inte när Hannacentret kommer att
få klartecken till att öppna för aktiviteter igen. Precis som på alla våra
platser längtar man efter att livet mer
ska återgå till det normala. Vi är ju
alla, mer eller mindre, drabbade om
pandemin.

BARN
I NÖD
INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK
INTERNATIONELL BARNHJÄLP

På en sida jag följer på Instagram*
läste jag något viktigt. Något jag
vill ha med mig när jag möter andra människor runt mig. Alla har vi
vår egen kamp att utkämpa. Så viktigt att vi är vänliga och respektfulla. Vi vet inte vad varje människa bär
inom sig. Tänk om mitt hej eller leende, när jag möter någons
blick, kan vara det som lyfter den människans dag. Var
generös – på alla sätt du kan.
”Vi vet aldrig helt vad som
pågår inuti en annan människa. Vad den har för historia. Vad den har för kamper att brottas med. Vi vet
inte vad som gör ont, vad
som är svårt, vad som är
läskigt. Vi vet heller aldrig helt vilken styrka som
innebor i någon annan.
Det är så viktigt att vara
ödmjuk inför mötet med
sina
medmänniskor.
Svårt. Krångligt. Men
viktigt. Låt inte olikheter
bli ett avstånd. Låt det
istället bli en nyfikenhet
till inlyssnande.”

*Instagramkontot
”gudskvinna”

Karin Johansson
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Ray of Hope
i Amazonas,
Brasilien

Under 2008 fick Ray of Hope besök
av ett läkarteam från USA och tillsammans med dem besökte vi då en by
som heter Jaraqui som ligger vid en
biflod till Rio Negro. När vi var där
fick vi höra talas om en liten by i slutet av floden som heter Jaraquizinho.
Där fanns några sjuka barn som inte
hade möjlighet att ta sig till den stora
byn för att bli undersökta och få hjälp
när vi var där med läkarna. Jag åkte då,
tillsammans men en av läkarna, för att
titta till dessa barn och för att se om
det fanns fler sjuka där. Jag träffade då
för första gången Romana, som då var
tretton år gammal.
När vi sen vid ett senare tillfälle kom
tillbaka till Jaraquizinho med Ray of
Hope för att ha en barncamp märkte
jag att Romana inte lämnade sin kusin
Hélios sida. Hélio hade blivit blind när
han var fem år gammal och Romana
fanns alltid där för att hjälpa honom.
Även när vi hade roliga aktiviteter för
alla barn och tonåringar så deltog hon
inte, utan stannade vid Hélios sida. Till
och med när det var dags för mat såg
hon till att hennes kusin först fick mat,
innan hon åt själv. Hon tog hand om
honom på ett fantastiskt fint sätt. Jag
minns att jag sa till henne att Gud hedrar dem som bryr sig om och tar hand
om de behövande och de som behöver
hjälp.
Nu i slutet av juli 2020 kom Romana
till Manaus då hon själv var i stort behov av hjälp. Jag låter henne nu själv
berätta sin berättelse:
Jag heter Romana Souza och jag är 25
år gammal. Jag bor i byn Jaraquizinho
som är en by ute i Amazonas djungel.
För runt tolv år sen kom jag för första

gången i kontakt med Ray of Hope.
De kom till vår by för att hjälpa några som var sjuka. Efter den dagen har
de kommit tillbaka flera gånger och de
har verkligen hjälpt vår by med läkarhjälp, men också på många andra sätt.
Under Ray of Hope camps fick vi mat,
kläder och skor. Vi fick bibelundervisning och vi hade massor av roliga fritidsaktiviteter. Jag var ju ganska ung
då och jag var alltid med och tyckte
det var otroligt roligt när Ray of Hope
kom på besök.
Alltsedan dess har Ray of Hope kommit och besökt oss och speciellt nu under denna svåra tid med Covid-19
har det betytt otroligt mycket. De har
skickat matpaket till alla familjer i byn.
Vi ser verkligen fram emot att de kan
börja komma och besöka oss igen när
allt detta med pandemin är över.
Idag är jag gift och jag har en femårig
dotter. Mitt under pandemin fick jag en
inflammation i vänster öga. Det gjorde det svårt för mig att göra mitt jobb
ute på vår odlingsplantage, då solen är
stark och man kan inte komma undan
den. Vi beslutade då att jag måste ta
mig till Manaus och försöka få hjälp
och ta reda på vad som hänt med mitt
öga.
Det är mycket svårare nu under pandemin att komma in på något sjukhus för
att få hjälp och när jag hade försökt på
alla ställen jag visste, utan framgång,
kom jag att tänka på Ray of Hope. Jag
kontaktade dem och berättade om min
situation och att vi inte hade någon annan att vända oss till. Så snart Luzinete
och Fran fick höra om min situation
började de leta efter ett sätt att hjälpa mig. Det tog inte lång tid för dem

att hitta en
bra ögonläkare dit
jag kunde
komma
för att bli
undersökt.
Till min stora
Romana
överraskning visade det sig att det
var mycket allvarligt och
farligt. Doktor Karyna Ferreira berättade för Luzinete och Fran att jag var
i behov av en grundlig undersökning
och sen medicinering, det fanns ingen
annan utväg. Det som hon upptäckt
var att jag fått infektionen efter att ha
fått in avföring från något djur i ögat.
Om detta förblev obehandlat kunde
det leda till min död.
Alla tester och undersökningar utfördes på ett privatsjukhus och jag står
fortfarande under behandling av mediciner här hemma i byn. Jag kommer
också att få åka tillbaka till Manaus för
ytterligare uppföljning. Men behandlingen har gett bra resultat. Jag är så
tacksam till Gud och Ray of Hope för
all den kärlek och stöd som de har visat och till alla er som ekonomiskt gjort
min behandling möjlig. Med varma
hälsningar Romana.
Romana är bara en av alla dem som vi
kan hjälpa på grund av den ekonomiska hjälpa vi får från olika håll. Utan er
hjälp hade det varit omöjligt! Tack till
alla er som hjälper oss att kunna tjäna
och göra skillnad i liv som Romanas.
Gloria Reynolds
Direktor för Ray of Hope

Barn i Nöd | 5

BaanChivitMai
i Thailand
Under några dagar i mars förändrades vår värld. En stor fruktan
för den okontrollerbara pandemin
spred sig med rekordfart. Myndigheter världen över stängde sina
gränser i ett försök att beskydda
sin befolkning från katastrofala
dödstal. De famlade som i blindo.
Inget land var förberett för pandemin och ingen visste fullt ut vad
de skulle göra. Historien kommer
förhoppningsvis visa vilket förhållningssätt som var mest effektivt inför framtida pandemier eller
liknande kriser. Pandemin har satt
djupa spår i både länder och folk.
Världen kommer inte att bli riktigt densamma.
I Thailand har befolkningen drabbats mycket hårt. Där infördes
mycket strängare restriktioner än
här. Myndigheterna stängde inte
bara landets gränser utan varje
provins, stad och by isolerades.
Miljoner förlorade sina jobb då
de flesta av alla hotell, restauranger och andra serviceinrättningar
beordrades att stänga. I Thailand
finns det ingen A-kassa som kommer en arbetslös till undsättning.
En oro bredde snabbt ut sig bland
befolkningen över hur de skulle
kunna skaffa sig mat och kunna
försörja sina familjer.
Lyckligtvis var det flera frivilligorganisationer och privatpersoner
som delade ut mat till behövande.
Detta har räddat landet från en
humanitär katastrof.
BaanChivitMai stängdes ner i
mars och alla våra barn som hade
en hemby att åka till, åkte dit då
nedstängningen var ett faktum.
Bara de som inte hade några släk-

tingar fick stanna kvar på hemmen
tillsammans med våra anställda.
Lyckligtvis lättade restriktionerna
och Thailand lät bland annat skolorna öppna den 1 juli och våra
barn fick då komma tillbaka till
våra hem.
I våras, innan det nya skolåret, så
var det dags att ta in nya barn. Så
också i år, trots pandemin. Vi hade
fått ett femtiotal förfrågningar eller tips på barn som behövde vår
hjälp. Abba, som är vise föreståndare på Huadoi, skulle då tillsammans med personalen välja ut
de som verkade ha störst behov.
Sen behövde de besöka barnen i
byarna för att se om det de säger
var sant och om de verkligen inte
kunde bo hemma. Eller om de
verkligen inte hade någon skola
att gå till.
Barnen som väljs ut, flyttade sen
till oss vid skolstart för att påbörja sin nya framtid. Det kan kännas makabert att vi ”väljer” vilka
barn som ska få ett nytt liv. Hade
vi resurser att hjälpa alla, skulle vi
det, men på det här viset hjälper vi
i varje fall några barn till ett bättre liv. Det är viktigt att verkligen
se hur de har det på hemmaplan.
Varje år är det många som försöker lura in sina barn hos oss.
Många rika föräldrar verkar se
sina barn som en belastning som
någon annan gärna får ta hand om
och uppfostra. Sedan när de börjar tjäna pengar, är de välkomna
hem igen. Vi vill hjälpa dem som
verkligen behöver det.
Medeleine och Inge Ekelyck

Panchsheel

6 | Barn i Nöd

i Amravati, Indien

I början av 2015 började Barn i Nöd att stödja Panchsheel Tribal Residential School. På skolhemmet bor
nästan 600 barn. Barnen kommer från fattiga familjer
och är “tribal children”, de som kallas kastlösa. De är
dessa som hamnar längst ner på skalan i det indiska
samhället. Panchsheel är en plats där dessa barn får
utbildning, mat, logi och omvårdnad.
När Barn i Nöd kom in i bilden 2015 startades en
praktisk utbildning för dem som går i klasserna 9–12.
Denna möjlighet lades utanför ordinarie skoltid och
ungdomarna kunde välja på sömnad, snickeri, data,
elektronik och verkstad. Denna extra utbildning gav
dem en större möjlighet att när de gått ur skolan kunna försörja sig och få en inkomst.
För att ytterligare hjälpa Panchsheel att bli självförsörjande gav Barn i Nöd dem pengar så att de kunde
bygga en hönsfarm. Under 2016 kunde Barn i Nöd
också gå in och bygga om Panchsheel Pojkhem där
runt 60 pojkar tidigare bott i totalt nedgångna lokaler.
En sport/lekplats ordnades också där pojkarna kan
sporta och leka på ledig tid.
Hjälpen till Panchsheel gick vi in i under förutsättningen att det var under en femårsperiod som vi lovade att stötta projektet. Efter det lovade de klara sig
själva ekonomiskt.
Nu har dessa fem år gått och vi har därför inte längre
kvar Panchsheel som ett av våra projekt. Vi är glada över dessa år då vi vet att det gjorde skillnad för
så många ungdomar som kunde lämna skolan med
mycket bättre förutsättningar än innan.
Hur det blir för denna praktiska utbildning i framtiden i Panchsheel är oklart, Covid-19 har ju ställt
till det och Indien är fortfarande nedstängt på många
områden. Men vi hoppas att de fortsätter att ge barnen denna möjlighet även om det kanske inte blir lika
stora valmöjligheter.
Karin Johansson
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Vi är glada över dessa år
då vi vet att det gjorde
skillnad för så många
ungdomar som kunde lämna
skolan med mycket bättre
förutsättningar än innan.

GILLA OSS!
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Barnen på Ebenezer
Home
i Shahpur, Indien

Ebenezer Home fick för några år sen
ändra sin registrering hos myndigheterna från barnhem till skolhem. Att
vara skolhem betyder att barnen bor
där för att få mat, logi och omvårdnad under skolterminerna och sen
åker de hem till familjen under loven.
På Ebenezer Homes skolhem bor
det drygt 40 barn och de allra flesta
har familjer eller släktingar att åka
hem till.
Under de senaste åren har mycket
hänt i Indien och många barnhem
har blivit tvungna att lägga ner. Myndigheterna har då flyttat barnen till
statliga barnhem, som redan innan
var fulla. Det är i alla fall inte barnens
bästa som man utgått från när man
tvingat så många privata barnhem att
stänga. Intill Ebenezer Home fanns
tidigare ett annat barnhem som stöttades från Sverige, men på grund av

myndigheterna som inte ville ge dem
godkänt att fortsätta lades det ner
2016. För att barnen som bodde där
inte skulle hamna på ett statligt barnhem ordnade vi det så att de kunde
flytta in på Ebenezer Home. Då
kunde de bo kvar i samma by och gå
kvar i samma skola som innan. Men
eftersom Ebenezer Home inte längre är ett barnhem håller man på att
försöka hitta ett bra hem dit dessa 18
barn kan flytta.
Av våra ursprungliga barn på Ebenezer Home finns nu elva kvar som
fortfarande går i skolan. De är skrivna på bekanta och vänner runt hemmet, endast för att staten inte ska
kunna ta dem ifrån oss. Det är viktigt
för oss att de får möjlighet att gå ut
skolan och får det bra i framtiden.
Det är fantastiskt att vi fortfarande
har kontakt med många av flickorna

som vuxit upp på barnhemmet och
som nu är utbildade, har arbete och
har gift sig och fått barn.
Men att vara ett skolhem är ju ett problem nu under pandemin när skolorna är stängda. Barnen får då inte bo
kvar på skolhemmet utan ska hem till
sina familjer. På grund av detta har vi
flyttat de barn som ingen familj har
så de tillfälligt bor på handikapphemmet i Padhar, som ligger 15 kilometer
från Shahpur. Barnen har det bra och
de trivs gott. De leker och sportar
med barn och ungdomarna på bor på
handikapphemmet.
Så snart det är möjligt, med tanke
på pandemin, kommer de att flytta
tillbaka till Ebenezer Home och gå i
skolan som vanligt.
Karin Johansson

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!
Namn: ____________________________________________________________________________
Adress: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________________
Födelseår: ________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Skicka till: Barn i Nöd, Kungsportsavenyn 22, 411 36 Göteborg
...eller anmäl dig som fadder direkt via vår hemsida!

JAG VILL ATT MITT FADDERBIDRAG SKA ANVÄNDAS TILL:
q Föräldralösa barn i Indien – Ebenezer-hemmet
q Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
Privat fadderskap från 200 kr/mån

Skänk bort
utdelningen och
slipp skatten

Testamente
...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.
Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen
även sedan Din dag på jorden är avslutad.

RTelefon
ESCochUadress
E seMsidI3SSION

Efter en dom i Regeringsrätten från
2006 är det möjligt för privatpersoner att skänka aktieutdelning i börsbolag till olika typer av välgörenhet.

S
E
C
O
N
D
HAND
Rescue Mission Second Hand
i samarbete med st

Du kan alltså skänka bort aktieutdelningen till välgörande ändamål
och slippa betala skatt.
Mottagarna måste vara stiftelser eller ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. De ska alltså
vara skattebefriade.

iftelsen BARN I NÖ
D
i samarbete med BARN I NÖD

Så här går det till:

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

ÖPPETTIDER:
Onsdag 11-20
Lördag 10-15

• Bestäm vilket bolags utdelning
som ska skänkas samt belopp.
• Ge den ifyllda
till din bank.

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

blanketten

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

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

Inlämning av saker:
tisdag-lörd
aghemsida
10-15
Se vår
www.barninod.com

för ytterligare information

Hönekullavägen 7
i Mölnlycke
I f.d. bowlingh
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Tack alla våra annonsörer!

Du missar
väl inte vår nya
hemsida?
www.barninod.com

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

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

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.
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!

Ge en gåva!

Nu kan du enkelt ge en gåva
till Barn i Nöd via Swish.

Vårt nummer är 123 900 5752

Din annons gör

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

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Gratulation
Torsten Åkeflo, Hönö 80 år
Peter Wide, Uddevalla 75 år

INDIEN

Agape Child Centre, Perumbavoor

Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

Good Hope Blind Mission, Kottayam

BRASILIEN

Padharhemmet, Padhar

Slumarbete, Delhi

Yrkesskola för flickor, Nagrakata

Läs mer om vårt arbete:
www.barninod.se

Instituto Evangélico, Japeri

Till minne
Bertil Görling, Siljansnäs
Back Einar Johansson, Almo,
Siljansnäs
Gunhild Johansson, Värnamo

Vi finns på flera
ställen runt vår jord!
KENYA

UGANDA

Rangala Baby Home, Ugunja

Mukarangye, Kabale town

THAILAND

ISRAEL

BaanChivitMai, ChiangRai

Neve Michael, Pardes Hana

DOMINIKANSKA
REPUBLIKEN

BARN
I NÖD

Kärlekens Hem, Manacapuru

Lyckliga Barn, Autazes

Ray of Hope, Manaus

Hannacentret, Azua

INBETALNING/GIRERING AVI
Har du flyttat?

BG 130
33819 sept 20 Skilltryck AB
BG
130spec
spec

Gåva till Barn i Nöd
Tackkort önskas q Ja

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

q Nej

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

Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

Från bankgironr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

9 0 0 - 5 7 5 2
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

POSTTIDNING B

9005752 #45#

Avsändare:

Barn i Nöd,
Kungsportsavenyn 22,
411 36 Göteborg

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungspor

tsavenyn 22, 411 36 Göteborg

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

Autogiro

Stopp av uttag

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i
Nöd senast 5 dagar innan förfallodagen.

Medgivande

Medgivande återkallas

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 kunna
göras den sista varje månad.

medgivandet gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom
att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senast
5 vardagar efter det 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 samarbeta med Bankgirocentralens register.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO
JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

Fadderbarn		

Utbildning		

Katastrof- och hjälparbete

200 kr/mån		

500 kr/mån		

Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:

150 kr/mån		

Annat belopp: ..................... kr/mån
Ref.nr:

Namn:
Adress:
Postnr:

Telefon:

Ort:

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

Email:

