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Uppdatering kring våra kontakter – Hopsyg Kenya & Gunasekera Sri Lanka
Som vi skrivit i detta nyhetsbrev brukar vanligen inga nyheter i dessa sammanhang vara goda
nyheter. Det vill säga att allt flyter på som det ska, att de barn som erhåller våra bidrag mår bra och
att inget särskilt har inträffat sen senast. Hopsyg Kenya skickar ett par gånger per år
projektuppföljningar, foton och ”våra barns” betyg och omdöme ifrån skolan. Gunasekera redovisar
en gång per år hur de fördelat sitt bidrag för föregående period samt sänder över hälsningar och
foton från de aktiviteter som man genomfört. Från Gunasekera har vi dock under sensommaren fått
veta att de, sedan föregående biståndsperiod, förlorat en av sina långvariga och trogna bidragsgivare.
En förlust som verkar ha drabbat deras verksamhet, bland annat på transportsidan. Inför
nästkommande period (2019) får vi i styrelsen se över hur vårt kommande engagemang för dessa
flickor ska se ut. Vårt huvudsakliga bidrag är tänkt att gå till terapeutisk och kurativ verksamhet
(samtal med flickorna, samtalsstöd för personalen samt sång- och dansterapi) men pengarna brukar
också räcka till någon trevlig liten utflykt som barnen får göra tillsammans med personalen.
BVs biståndsshop=Julklappsshop. Skippa onödiga julklappar, ge en gåva till BVs projekt
Nu börjar det otroligt nog snart dra ihop sig mot jul igen. Själv känner jag mig lika förvånad varje år
över hur fort tiden från 1e november fram till jul och nyår alltid verkar gå. I år har det ju faktiskt
också hänt en del här under hösten. Bland annat har vår fina kanslipersonal flyttat till nya, mer
centralt belägna, lokaler och med dem har även vår biståndsshop flyttat. I denna säljer vi smått och
gott såsom smycken, pennskrin, sjalar, nyckelringar, gåvokort, julkort ritade av förskolebarn och
andra kul produkter. Man kan till exempel köpa budskapsarmband. Varför inte ILOVETAIWAN i rött,
blått och vitt eller ditt barns namn och landets flagga i färgerna? Passa på att handla lite julklappar
hos oss. Kika in på webben på http://www.bvadopt.se/bistand/bistandsshop Allt som kommer in
går oavkortat till våra projekt (minus faktisk kostnad för porto).
Det går naturligtvis också alldeles utmärkt att lämna en gåva utan att handla någonting.

Stöd Barnens Vänners biståndsverksamhet i jul & inför 2019






Engångsbidrag via BG, konto eller swish
Handla i vår biståndsshop
Bli BV-förälder – lämna månatlig gåva
Företagsgåva
Köp gåvokort

Bankgiro 176-3416 - Swish 123 084 7152 – Insättning Swedbank 8264-4 63 018 158-4
Varje gåva gör skillnad!
CECILIA JOHANSSON MEIJER
BARNENS VÄNNERS ARBETSGRUPP FÖR BISTÅND OCH STÖDJANDE VERKSAMHET

