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Våra samarbetsprojekt
Hope Orphan Preschool - Kenya
”HOPSYG” är inspirerad av idén "Låt barn vara barn ". Det svåra
livet i slummen i Mshomoroni i Mombasa ger inte barnen där
möjlighet att agera och leva som barn borde. Hopsyg vill erbjuda
dem denna möjlighet. Vårt projekt går ut på att ge dessa barn ett
”scholarship” där de får gå i en privat ”primary school”. Att barnen
får denna möjlighet hoppas vi gör att både den sociala miljön såväl
som förutsättningarna för studier blir bättre och att barnen får en
kontinuitet i sin skolgång, med tillgång till undervisningsmaterial,
mat och husrum som de annars tyvärr saknar.
”Våra” två pojkar, Omar och Mohamed Ali går nu tredje terminen
enligt deras skol-kalendarium i ”grade” 7 vilket betyder att de
slutför sin grundskola under nästa år. De är jätteglada och mycket
tacksamma för det mångåriga stöd som de fått genom Barnens
Vänner och anser att det inte hade varit möjligt utan.
Vår flicka Saumu’s mammas hälsa har blivit sämre och hon har
bestämt sig för att lämna Mombasa. Fredrick Mulama jobbar för
att hitta en lösning så att flickan ändå kan gå kvar i skolan men ha någonstans att ta vägen under lov
och helger. Under tiden som Saumu inte är i skolan har Barnens Vänners styrelse beslutat att låta
även hennes del av bidragets delutbetalning två tills vidare gå till de två pojkarna inför deras ”finals”
nästa år. Fredrick skriver i sin återrapportering att Hopsyg kommer att se till att pojkarna nu får delta
i utflykter som är kopplade till deras utbildning, att de får tillgång till mer utbildningsmaterial (som de
inte har kunnat få pga. tidigare begränsad budget) samt eventuellt något extra för att motivera dem
att studera hårt även under loven när de åker hem.
På Barnens Vänner hoppas vi naturligtvis att lilla Saumu kommer kunna återgå till sin ordnade tillvaro
i skolan så snart som möjligt men under tiden gläds vi åt att ha kunnat ge de båda pojkarna något
extra då de visat mycket god motivation och fina studieresultat under hela vårt samarbete.

Taichung Christian Herald Children’s Home - Taiwan
Hemmet är avsett för barn mellan 5 och 18 år som är föräldralösa eller kommer från hem där det
förekommer våld eller missbruk. Förutom skolgång finns olika fritidsaktiviteter för
barnen/ungdomarna och de kan till exempel ägna sig åt att simning, att sy, gymnastik eller grafisk
design. Ungdomarna kan också utbilda sig inom vissa praktiska yrken såsom snickare.

Barnens Vänners styrelse beslutade att gå in med ett engångstöd för att bidra till upprustningen av
den sportbana, för löpning och annan fysisk aktivitet, som finns i anslutning till barnhemmet, så att
den återigen blir brukbar och säker. Studier världen över visar att fysisk aktivering bidrar till högre
välbefinnande i såväl fysiskt och psykiskt mående. Vår svenska idrottsforskning visar att för att få
positiva effekter på hälsan bör barn och unga ges möjlighet att ägna minst 60 minuter per dag åt
pulshöjande aktiviteter och lek. Barnens Vänners del i detta projekt har alltså bestått i att lämna ett
engångsbidrag så att barnhemmet själva kunde rusta upp denna bana. Man kan se på bilderna hur
fint det har blivit. Carin och Lisbeth besökte hemmet tillsammans med Agnes Yang under sin resa i
Taiwan under vecka 46 och 47.

Annai Home For Children Orphanage - Indien
Det projekt som vi utvärderat i södra Indien har styrelsen beslutat att gå in och stödja, till att börja
med i form av ett engångsbelopp om 15.000 kr som vi riktat till inköp av skolmaterial.
Hemmet är till för barn som förlorat sina föräldrar eller där föräldrarna på grund av fattigdom och
liknande inte har möjlighet att ta hand om sina barn själva. De flesta är kastlösa. Projektet passar väl
in i vår verksamhet då det hjälper barnen till utbildning, skolmaterial, vård och omsorg i olika faser
under uppväxten.
I flera tackbrev har People’s Service Trust uttryck deras och barnens stora tacksamhet. Skolmaterialet
som köptes in kunde distribueras till samtliga 276 barn på Annai Home. Ett tackbrev där många av de
276 barnen har skrivit under själva finns att läsa i sin helhet på vår hemsida.

Stöd Barnens Vänners biståndsverksamhet - ge ett bidrag
Nu är det snart december och julen kommer åter inom kort att stå inför dörren. Vad passar väl då
bättre än en gåva som verkligen gör skillnad? Barnens Vänner tar tacksamt emot alla gåvor till
bistånds- och stödverksamheten.

Engångsbidrag -Gåvokort - Bli BV-förälder -Företagsgåva
Bankgiro 176-3416 - Swish 123 084 7152 - Swedbank 8264-4 63 018 158-4
Varje gåva gör skillnad!
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