
       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Nyhetsbrev 2014:1  

Jag heter Caroline Hesser och är  
ny t.f. ordförande i Handels-
bankens FadderbarnsFond.       
Jag jobbar till vardags som jurist 
på Handelsbankens regionbank 
Stockholm.  

Jag har engagerat mig i Fonden 
därför att jag ser hur mycket gott 
FadderbarnsFonden gör för så 
många barn via alla de 
organisationer som vi har ett tätt 
samarbete med. Dessutom är det 
väldigt roligt att tillsammans med 
andra "Handelsbankare" ha detta 
som ett gemensamt intresse! 

I januari var en styrelsekollega och 
jag på plats på kursgården  
Södergarns julgransplundring för 

Stöf-kampanj - Nu hoppas vi på en rivstart på året! 
 

Handelsbanksanställda och deras 
familjer.  

Vi berättade om vår verksamhet 
och det var fantastiskt roligt att få 
träffa så många intresserade och 
engagerade kollegor.  

Helgen blev också startskottet till 
vår stora stöf-kampanj som pågår 
till 15 februari. Läs mer om hur du 
kan delta i kampanjen på nästa 
sida. 

Vill passa på att hälsa dig som 
redan hunnit anmäla dig som ny 
stöfare hjärtligt välkommen!  

När vi blir fler som stödjer Fonden 
kan vi ge fler barn stöd, möjlighet 
till utbildning och en bättre framtid. 

Jag hoppas att du liksom jag 
känner att vi kan göra skillnad för 
många av världens barn! 

Hoppas att vi ses på vårt årsmöte 
den 8 april! 

 

På vår hemsida hittar 
du information kring 
vad som är på gång, 
vilka projekt vi stödjer 
och hur du kan vara 

med och bidra! 

 
 
 

 
Ett stort grattis  
till eleverna på       
St Christines 
School i Kenya 
som även under 
2013 presterat 
toppresultat. 

 
 
 
 
 
 

Kontakt  
Redaktör nyhetsbrev 

Marie Strålfors 
mast18@handelsbanken.se 
 
Vill du prenumerera på vårt 
nyhetsbrev? Maila! 

 
FadderbarnsFondens 
bankgiro 5414-9844 
kontonr 084 902 515 

 

Besök oss på webben 
www.fadderbarnsfonden.se 
 
 
 

 

Caroline Hesser 

 

 

T.f. ordförande, 
 

Handelsbankens 
FadderbarnsFond 

I det här nyhetsbrevet kan du 
bl.a. läsa mer om läget i 
Centralafrikanska republiken. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOS Barnbyar - Vad händer i Centralafrikanska republiken? 
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Sedan många år tillbaka stödjer FadderbarnsFonden SOS Barnbyar som 
är en politiskt och religiöst obunden organisation som ger barn som har 
blivit föräldralösa eller övergivna ett nytt hem, en familj och utbildning i 
någon av deras barnbyar runt om i världen.  

FadderbarnsFonden stödjer f.n. 51 barn i barnbyar runt 
om i världen och Fondens styrelsemedlemmar har under 
åren besökt fyra barnbyar. 

Förutom vårt regelbundna månadsstöd skänkte vi för 
snart två år sedan en extragåva om 50 000 kr till byggandet av en tredje 
barnby i Centralafrikanska republiken. Byggandet har tyvärr försenats 
pga. säkerhetsläget i landet.  

Vi bad Pia Watkinson från SOS Barnbyar Stockholm berätta mer: 

- Läget i CAR är mycket allvarligt och vi följer utvecklingen nära och är, 
så ofta vi kan i kontakt med våra kollegor i landet. Än så länge har alla 
barn och personal i våra befintliga två barnbyar klarat sig bra och vi tar 
nu emot nödställda i byarna. 

Uppskattningsvis befinner sig 400 000 människor, ca tio procent av 
befolkningen, på flykt. Den senaste tiden har antalet etniska och religiösa 
sammandrabbningar ökat och det finns en stark oro för att konflikten är 
på väg att övergå till ett inbördeskrig och sprida sig till grannländerna.  

SOS Barnbyar planerar humanitära insatser för flyktingströmmarna i CAR 
och de kringliggande länderna Tchad och Kamerun. Hjälpinsatserna 
fokuserar främst på ”child protection”, vilket betyder skydd och omsorg 
av barn, samt mat, vatten, vård, och sanitet. Insatserna kommer att utgå 
från SOS Barnbyars befintliga verksamheter i Bangui och Bouar. 

 

 

 

 

 

 

 

Snabbfakta CAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folkmängd: 4,6 miljoner (2012) 
 
Huvudstad: Bangui 
 
Nästan två tredjedelar av 
befolkningen lever i 
fattigdom. Beräknad livslängd 
är 47 år och 42 % av 
befolkningen är under 15 år. 
 
Över hälften av befolkningen 
tros vara analfabeter. 

Foton nedan är från barnbyn i 
Bouar, Centralafrikanska 
republiken. 
 
Här bor idag 119 barn och de får 
trygghet, omsorg och kärlek av 
sina barnbymammor och syskon.  
 

Ert bidrag till den planerade barnbyn ligger och väntar på att användas, så fort säkerhetsläget tillåter. 
Bygget var uppe på banan men byggföretaget var tvungen att dra tillbaka personal och utrustning när 
säkerhetsläget blev ohållbart.  Så fort vi kan kommer det att tas upp igen men det är i dagsläget omöjligt 
att svara på. Att återuppta byggnationen när det är möjligt är viktigt då behoven av verksamheten 
kommer att vara ännu större än innan konflikten bröt ut i området med ökade antal föräldralösa barn 
och utsatta familjer. I den nya byn planerar vi att bygga en förskola, skola och en vårdcentral samt ett 
socialt center som kommer att finnas till för såväl barnen i byn som för utsatta familjer i närområdet. Tack 
för att ni är med och bidrar, avslutar Pia. 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

      

 
  Nu pågår vår stora stöf*-kampanj – klart du ska vara med! 

 
Fram till 15 februari pågår vår stora stöf-kampanj där du som startar en ny stöf om minst 100 kr eller 
höjer din befintliga med minst samma belopp kan tävla om fina priser! 
                                       *stöf=stående överföring 
 

 Handelsbankens FadderbarnsFond ● 2014, nummer 1  
 

Stöfarna som vi får in varje månad är ryggraden i vår verksamhet 
och de är avgörande för att vi ska kunna planera vår 
verksamhet och stödja våra projekt långsiktigt. För att kunna 
stödja fler barn behöver vi bli fler som stödjer Fonden 
regelbundet. 

Vi har nu fått chansen att lotta ut fina priser som skänkts till 
Fonden bland de som under vår kampanj öppnar ny eller höjer 
en stöf till oss. Vi lottar bl.a. ut årskort på Skansen, Fotografiska 
museet och annat som även passar dig som inte bor i Stockholm 
(värde ca 500 kr/vinst). 
 

Små belopp får stor betydelse 
 
Det krävs inga stora belopp för att göra skillnad.  

För 100 kr i månaden finansieras skolgången för tre barn på den 
afghanska landsbygden.  

För 150 kr i månaden kan två barn i Kenya få frukost och lunch 
serverad i skolan. Måltiderna är viktiga för att få barnen att 
komma till skolan och för att de ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningen. För många av barnen är skolmåltiderna dagens 
enda måltider. 
 

Dragning i februari 

Vi kommer att dra vinnarna i slutet av februari och de kommer 
publiceras i nästa nyhetsbrev och på Fondens hemsida 
www.fadderbarnsfonden.se. 

Tack för att du är med och stöttar Fonden. Berätta gärna om vår 
kampanj för dina kollegor för visst vore det kul om vi under det 
här året kan göra mer skillnad än någonsin! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så här gör du för att delta 
 
Öppna ny stående överföring 
 

Du startar en ny stående 
överföring via din internettjänst 
eller ditt bankkontor till vårt 
kontonummer 084 902 515.  
Som mottagar-ID vill vi ha ditt 
namn/userID. 
 
Därefter mailar du svaret på 
frågan ”Hur många 
Handelsbankare tror du stöttar 
Fonden? 30 st, 300 st eller 3000 st” 
tillsammans med dina 
kontaktuppgifter till 
mast18@handelsbanken.se.  
Vips är du med i vår tävling! 
 

 
Höjning av din överföring 
 

Du höjer din befintliga överföring 
till Fonden via din internettjänst, 
mobiltjänsten eller ditt bank-
kontor. Därefter mailar du svaret 
på frågan ”Hur många 
Handelsbankare tror du stöttar 
Fonden? 30 st, 300 st eller 3000 st” 
tillsammans med dina 
kontaktuppgifter till 
mast18@handelsbanken.se.  
Vips är du med i vår tävling! 
 

http://www.fadderbarnsfonden.se/
mailto:mast18@handelsbanken.se
mailto:mast18@handelsbanken.se


 

 

 

        
 
 
 
 
 
 

 

Välkommen till vårt årsmöte 

Boka redan nu in 8 april för vårt årsmöte som äger rum i Stockholm.  

Mer information, anmälan och sista datum för inlämning av motioner  
hittar du inom kort på vår hemsida www.fadderbarnsfonden.se. 
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Kassören summerar… 

- December är vår största insamlingsmånad och försäljningsintäkterna från våra julkort 
och de bidrag vi får in påverkar hela det kommande årets verksamhet.  

Vi kunde i 2013 se en fortsatt nedåtgående trend i antalet sålda julkort men det 
kompenseras genom alla fina julgåvor från kontor, avdelningar och privatpersoner. 
Tack för era bidrag, de gör skillnad för många barn!  

I december brukar Fonden även dela ut extragåvor till våra projekt och 2013 gick 
gåvorna till projekt i bl.a. Afghanistan, Kenya, Thailand och Brasilien.  

Nu i januari trillar rapporterna in hur dessa gåvor använts och det är alltid lika 
glädjande att få ett kvitto på att arbetet vi lägger ner tillsammans verkligen lönar sig! 

 
 
 
 

Grattis St Christine School 

Under höstterminen har alla klasser i det 
kenyanska skolsystemet testats.  
 
Skolan St Christines School, som vi stöttar via 
föreningen Kisumu, räknas även 
fortsättningsvis in bland de bästa i sitt 
skoldistrikt. Av 199 skolor är man rankad 
nummer två (om man inte räknar in 10 
privatskolor som har ett helt annat urval av 
elever)!  

Fina studieresultat som öppnar möjligheten 
till en bättre framtid för barnen. Ett fantastiskt 
resultat som gjorts möjligt tack vare bl.a. det 
långsiktiga stödet från Handelsbankens 
FadderbarnsFond.  

 

Ny ordförande i Handelsbankens 
FadderbarnsFond 

Sedan januari är Caroline Hesser ny 
tillförordnad ordförande i Fonden då Karin 
Ljungwall-Larsson efter många år i styrelsen 
varav fem år som ordförande valt att lämna 
stafettpinnen vidare.  

Vi tackar Karin för hennes fina arbete och 
engagemang i styrelsen! Ny ordförande för 
den kommande perioden kommer att väljas 
efter vårt årsmöte i april. 

 

Tack Södergarn 
  
…för att vi även i år fick delta vid er julgransplundring. Att få synas och 
berätta om vår verksamhet för våra kollegor är viktigt för oss! 
 
Stort tack även till alla som deltog och gjorde vår medverkan till en 
succé med flera nya stöfare. Vilken härlig start på året!  

Psst… du missar väl inte 
SOS Barnbyars program 
”En resa för livet” på 
Tv4, tisdagar kl. 21.00? 
Två avsnitt återstår! 

Eva Ångström,  
Kassör HFF 
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