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Vem hade trott vid förra årsskiftet att detta år och kanske nästkommande skulle bli så fyllt av
utmaningar? Man kan läsa i tidningarna mellan raderna att Corona-viruset faktiskt inte gör så särskilt
stor skillnad på status och samhällsklass när det handlar om överföring men det är ju naturligtvis så
att sociala faktorer spelar in både vad det gäller möjlighet till social distansering och möjlighet till god
vård.
Tack och lov verkar ju barn dock klara sig klart bättre undan allvarlig sjukdom och det är ju i alla fall
ett glädjeämne och en lättnad i sig
Från Barnens Vänner sida har vi administrerat två extra ”kris”-stöd under sommaren/sensommaren –
båda helt corona-relaterade. Stöden har gått till de två av våra samarbetsorganisationer som enligt
vår bedömning har drabbats hårdast ekonomiskt av denna pandemi, dess lockdowns och
samhällsrestriktioner. Mr Mulama på Hopsyg i Kenya respektive Father Francis på Annai Home i
Indien också fått lite friare riktlinjer kring vad stöden skulle kunna användas till denna gång.
”Hälsofrämjande åtgärder för barnen som finns i deras omvårdnad” har varit vårt enda krav.
Båda våra kontakter har använt delar av
stöden till skyddsutrustning för vuxna och
barn såsom tvättbara ansiktsmasker samt
desinfektionsprodukter och tvål. Man kan
utan ens en gnutta fantasi enkelt
föreställa sig hur oerhört utsatta dessa
barn skulle vara utan de vuxna som vigt
sina liv åt att göra livet bättre för dem.
I Kenya på Hopsyg tog man också en del
av bidraget till att betala del av lärarnas
löner under den lockdown som infördes
av myndigheterna, för att därmed
säkerställa att verksamheten ska kunna
fortsätta i framtiden. I Indien har man också haft restriktioner från myndigheterna, bland annat har
man inte fått lov att bedriva klassrums-undervisning. Annai Home använde därför en del av vårt
extrastöd till att köpa in extra android-skärmar (både några nya och några second hand) så att
barnen kunde få fortsatt tillgång till undervisning men ”online”.

Det går inte att ta miste på den
tacksamhet och lättnad som både mr
Mulama och father Francis Jeyabathi
uttrycker i sina tackbrev och
återrapporteringar. De hälsar att de
önskar att alla Barnens Vänners
medlemmar med familjer är och får förbli
vid god hälsa och framför sina allra
varmaste tack till oss alla för den värme,
kärlek och omtanke som har visats dem.
En medmänsklighet som de beskriver att
de kommer att bära med sig för resten av
sina liv!
HOPSYG Kenya
Lite ljusglimtar måste man ändå få med sig även i denna tid av oro. Sedan 2014 har vi stöttat
pojkarna Omar och Mohamed på Hopsyg. Initialt var projektet tänkt att löpa under en treårsperiod
och följande stod att läsa i den projektbeskrivning som vi skickade in till dåvarande MIA:
Mål och syfte med projektet
Barnens Vänners projekt tillsammans med Hope Orphan Preschool innebär initialt att, under en treårsperiod, ge tre barn
”scholarships” för att kunna gå i en privat ”primary school”. Att
ge barnen denna möjlighet, hoppas Barnens Vänner, kommer
göra att både deras sociala miljö, såväl som deras
förutsättningar för studier, blir bättre. Detta ger dem en
kontinuitet i deras skolgång, med tillgång till
undervisningsmaterial, mat och husrum, som de annars saknar.
Under ”våra vingar” har vi tagit Fridha 13 år, Mohamed 8 år och
Omar 7år. ”Våra” tre barn lever
under mycket svåra förhållande men de brinner alla tre av lust
till att gå i skolan och skaffa sig en
utbildning, en möjlighet som också ökar deras chanser till att
kunna skapa sig ett drägligare liv och en ljusare framtid.
Barnens Vänner hoppas att, även efter att projektets första treårsperiod har passerat, kunna
fortsätta stötta dessa barn i deras utbildning och att man också, genom enskilda medlemmars och
företags sponsring, kan hjälpa ytterligare barn till samma möjlighet och att låta Hope Orphane
Preschool få leva upp till sin vision att ställa upp för de fattiga barnen i Mombasas slumområde.
Kortfattad beskrivning av aktiviteterna i projektet
Vi kommer att årligen bidraga med en summa per barn och som ger dem möjlighet att kunna gå i
”Privat primary school”. Vi kommer att få kontinuerlig dokumentation om projektet och hur det går
för ”våra barn”.

Till våren kommer de båda pojkarna att ta examen från primary school och man planerar för att de
då istället ska börja i high school. Hurra för dem! De är nu 14 och 15 år gamla och har genom åren
visat goda studieresultat och en enorm vilja att förändra och förbättra sin livssituation och sina
levnadsvillkor. Det är därför med stor glädje som styrelsen har röstat för att fortsätta stötta dessa
pojkar när de nu tar steget över till high school, en nyhet som man på Hopsyg emottog med mycket
stor glädje.
Nu står återigen snart julen inför
dörren. Hur kommer julen bli i år?
Ingen vet kanske det ännu.
Vi vill dock ändå passa på att återigen
slå ett slag för vår biståndshop. Där
kan man handla små presenter,
julklappar, julkort eller varför inte ett
gåvobrev till nära och kära som redan
har ”allt”. Många kan levereras som
brev utan att man behöver trängas på
utlämningsställen!

Nu mer än någonsin tidigare ser vi ju att vår slogan Varje gåva gör skillnad faktiskt stämmer. Det har
också kanske även blivit lite tydligare vilken potential vi alla har som människor, att orka hålla ut, att
finna nya vägar och metoder, att hoppas och tro på framtiden trots allt! Och kanske framför allt
vilken förmåga till engagemang vi alla har inom oss när det verkligen gäller och behövs som mest. Det
känns varmt och bra i hjärtat mitt uppe i allt.

Stöd Barnens Vänners biståndsverksamhet - ge ett bidrag
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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