
       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyhetsbrev 2014:3  

Nu går det inte att förneka längre -

hösten är här vare sig vi känner oss 

redo eller inte. Hoppas att din 

sommar har varit skön och att det 

funnits tid till eftertanke. När 

vardagen rullar på igen är det få av 

oss som tar sig tid att reflektera över 

omvärlden och vår del i den. Vi ser 

nyhetsrapporteringar om svåra 

förhållanden och otäcka händelser 

i länder långt bort, men det är svårt 

att verkligen föreställa sig hur andra 

människor har det. 
 

För Mikael Neuman, CDKY - 

Projektkontor IT, så blev hans resa till 

Sierra Leone, ett av världens 

fattigaste länder, en riktig 

ögonöppnare. Han fick själv på 

plats se fattigdom och misär men 

också en hoppfullhet och en 

framtidstro. Han insåg att man med 

små medel faktiskt kan göra verklig 

skillnad i andra människors liv. 

Att våga lyfta blicken 

 
När han kom hem från sin resa valde 

han att börja stödja och engagera sig i 

Handelsbankens FadderbarnsFonds 

arbete. När vi är fler som arbetar 

tillsammans, så kan vi göra ännu större 

skillnad.  
 

Idag stödjer Fonden Conforti, en av 

skolorna som Mikael besökte på sin 

resa. Här får bl.a. flickor i åldrarna 15-20 

år, som saknar utbildning sedan 

tidigare, en yrkesutbildning som ger 

dem en möjlighet att ta sig ur 

fattigdomen. Vi lämnar också bidrag till 

skolans utbildning av barn vars föräldrar 

inte har möjlighet att betala skolavgift. 

Våra bidrag behövs mer än någonsin 

nu när Sierra Leone plågas av utbrottet 

av sjukdomen Ebola. 
 

I vårt nyhetsbrev kan ni förutom om 

Mikaels resa också läsa mer när vi 

besökte stiftelsen Livslusts skola i 

Lettland. Här träffade vi elever som 

tack vare skolans utbildning är väl 

rustade för framtiden. 

 

Vi hoppas att ni ska bli inspirerade och 

känna att vi tillsammans gör skillnad. 

Tack för att ni är med och gör det 

möjligt!  

 

På vår hemsida hittar 

du information kring 

vad som är på gång, 

vilka projekt vi stödjer 

och hur du kan vara 

med och bidra! 

 

 

 

Barnen som går i skolan Conforti har haft tur. Hälften av barnen i Sierra Leone får 

aldrig chansen att börja i skolan. 

 

 
 
 
 

Kontakt  

Redaktör nyhetsbrev: 

Marie Strålfors 

mast18@handelsbanken.se 

 

Vill du prenumerera på vårt 

nyhetsbrev? Maila! 

 

FadderbarnsFondens 

bankgiro 5414-9844 

kontonr 084 902 515 

 

www.fadderbarnsfonden.se 

 

 

 

 

Caroline Hesser 

 

 

Ordförande, 
 

Handelsbankens 

FadderbarnsFond 

Under vårt besök i Lettland 

träffade vi bl.a. Livslust- 

eleven Robert.  
 

Här visar han oss skolans 

odlingar.  
 

 
 
 
 



 
 

  Resan till Sierra Leone var bara början för Mikael 

 Handelsbankens FadderbarnsFond ● 2014, nummer 3  
 

Mikael Neuman, som till vardags arbetar på CDKY, reste i början av året 

till Sierra Leone tillsammans med bl.a. sambon Hillevi Haestad, CDEC.  
 

Hur kommer det sig att du reste till Sierra Leone? 
 

– Ja, det är ju inget resemål man hittar i katalogerna från de 

 vanliga resebolagen. Vår ”svärson” växte upp i Sierra Leone 

 och vi åkte ner för att träffa hans familj, berättar Mikael. 
 

Vad fick du för intryck under resan? 
 

– Vi rörde oss mest kring huvudstaden Freetown. Några bestående minnen är 

bristen på fungerande infrastruktur och hur ett myller av människor levde i 

kåkstäder under stor fattigdom. Trots detta fanns hoppet och glädjen hos 

folket som nu lever i fred efter att inbördeskriget slutade 2002. 
 

- Att besöka ett av världens fattigaste länder gav oss en insikt om hur bra vi 

faktiskt har det och jag blev verkligen berörd.  
 

Vad kan vi göra? 
 

- Redan på plats blev vi fadderfamilj och jag och min familj kommer att 

hjälpa dem med viss försörjning och utbildning. För att kunna stötta ännu fler 

har vi efter vår hemkomst engagerat oss i FadderbarnsFonden och jag blev 

vid årsmötet invald i styrelsen. Jag har sen dess jobbat mycket med att få fler 

av mina kollegor att stötta Fonden så att vi tillsammans kan göra ännu mer! 
 

- Numera stödjer FadderbarnsFonden en av de skolor som jag besökte under 

resan. I skolan får bl.a. flickor i åldrarna 15-20 år, som saknar utbildning sedan 

tidigare, en yrkesutbildning som ger dem en möjlighet att ta sig ur 

fattigdomen. Vi lämnar också bidrag till skolans utbildning av barn vars 

föräldrar inte har möjlighet att betala skolavgift.  
 

- Jag får direktrapporter över hur vårt stöd används och kan med trygghet 

säga att det verkligen gör skillnad för de här barnen. 
 

Just nu kämpar Sierra Leone och närliggande länder i Västafrika mot det 

värsta utbrottet av Ebola någonsin. Hur påverkar det barnen i skolan? 
 

- Situationen är allvarlig i hela landet.  Barnen har haft sommarlov fram till i 

början av september men enligt de rapporter vi har fått så har inte något av 

barnen eller lärarna insjuknat.  

 

Fakta Sierra Leone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Landet ligger vid Atlantkusten i 

Västafrika. Huvudstaden heter 

Freetown. 

Folkmängd: ca 6 miljoner (2012) 

Officiellt språk: Engelska 

Sierra Leone är rankat som 

världens fattigaste land enligt 

FN:s HDI (Human Development 

Index) rapport 2008 och landet 

har enorma skillnader i inkomst 

mellan fattiga och rika. 

 

Befolkningen är ung och 

medellivslängden är 48 år.  

Mindre än hälften av barnen 

börjar i skolan och närmare 60 % 

av den vuxna befolkningen är 

analfabeter. (2011) 

 

Landet ä rikt på naturresurser 

som mineraler och särskilt 

diamanter som står för hälften 

av landets inkomster. Ökande 

droghandel och korruption är 

ansett som några av de största 

hindren för utveckling för Sierra 

Leone och för övriga länder i 

Västafrika. 

 

 

 
 

Den bristfälliga infrastrukturen och den låga läs- och 

skrivkunnigheten försvårar det förebyggande 

arbetet. Just nu sätts militär och polis in i försök att 

hindra smittspridningen. Man har också infört totalt 

utegångsförbud mellan den 19-21 september samt 

begränsat resandet och t.ex. stängt landets gränser.  
 

- Det vi kan konstatera är att våra bidrag behövs 

mer än någonsin nu och genom att vi utbildar fler 

barn kan man på sikt genom bättre kunskap 

förebygga epidemier på ett effektivare sätt. 
 

Tack för rapporten från resan och välkommen till 

FadderbarnsFonden Mikael!      
 

(Intervjuad av vår gästredaktör Oscar Kindgren)  

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nu är det snart jul igen… 
 

Sedan snart 20 år tillbaka tar Handelsbanken FadderbarnsFond varje år fram ett eget 

julkort som finns till försäljning under en begränsad tid. För att få veta mer har vi ställt 

frågor till Anna Karlsson (till vardags kontorschef i Årsta), styrelsemedlem HFF. 
 

Hur går det till när ni väljer motiv? 
 

- Redan på vårkanten börjar processen med att hitta ett lämpligt kortmotiv som ska 

tilltala både bankens kontor, avdelningar och inte minst alla de privatpersoner som 

troget år efter år köper våra kort. En utmaning är att kortet också ska fungera 

internationellt och att vi ska ta hänsyn till många olika lokala sedvänjor. Med åren har 

vi lärt oss massor om hur man firar jul/högtider i andra länder! 
 

- När vi har en idé om hur vårt kort ska se ut får vi hjälp av en av bankens formgivare, 

Johan Mångsén, med att skapa ett förslag som vi sen jobbar med tillsammans fram 

tills vi är nöjda. När vi sen börjar sälja kortet håller alla vi tummarna för att det ska 

uppskattas! 
 

Berätta om årets kort! 
 

- Vi är väldigt nöjda med årets motiv som består av en julkula i form av en jordglob 

mot en vacker bakgrund. Den speglar vår verksamhet på ett bra sätt.  
 

Varför ska man köpa Fondens kort? 
 

- Då arbetet med att ta fram kortet sker helt ideellt så går hela vinsten (efter avdrag 

för tryckkostnad & distribution) direkt till vår verksamhet. Motivet är unikt och förutom 

att glädja mottagaren med ett fint kort så är du med och gör skillnad för utsatta barn 

runt om i världen.  
 

- Kortförsäljningen betyder mycket för vår möjlighet att stötta våra projekt. Ju fler kort 

vi säljer desto lägre blir produktionskostnaden per kort och förtjänsten större. 
  

Året kort kan beställas inom kort. Håll utkik på vår hemsida och bankens intranät! 

 

 

 

 

 

Sen sist… 
 

Ny bättre skola till barnen i Rimbi 
 

I sommar har byggnationen av en ny bättre skola 

för skolbarnen i Rimbi, Indien, påbörjats. 

Byggnaden, som vi finansierar, ska blir stabilare 

och mer vädersäker än den gamla. I nästa 

nyhetsbrev hoppas vi kunna visa bilder från 

bygget. 

 

Fritidsdag på Långbäling 
 

I början av sommaren fanns vi på plats på 

bankens familjedag på ön Långbäling i 

Stockholms skärgård. Förutom att prata om vår 

verksamhet ansvarade vi för tipspromenaden 

där frågorna var kopplade till Fondens 

verksamhet. 

 

Handelsbanken i Marievik 
 

… har under den lokala ”Sjöviksdagen" serverat 

korv till 600 besökande barn och då även 

serverat de vuxna mot ett bidrag till 

FadderbarnsFonden. Vi tackar för initiativet och 

bidraget! 

 
 

 

 

 

Löpartävling och bokloppis 
  

Löpartävlingen Vårruset i Stockholm lockade den 27 

maj 30 000 kvinnor och Handelsbanken och 

FadderbarnsFonden fanns representerade med ett 

eget tält för tävlande Handelsbankstjejer.  
 

Under sommaren har vi också funnits på plats på 

torgloppis på Blasieholmstorg och sålt böcker till 

förmån för Fonden. 

 

Beviljade utbetalningar 
 

I maj/juni beviljade styrelsen utbetalningar till 16 st 

projekt och organisationer. Däribland bidrag till: 
 

 stöd till tre skolklasser i Afghanistan 

 skolmat till romska barn i Moldavien och 

Rumänien  

 frukost och lunch för eleverna på en skola i ett 

utsatt område i Brasilien 

 hela årets budget för en skola i Indien. 

 skolavgifter för föräldralösa barn i bl.a. 

Zimbabwe och Etiopien 

 sommarläger för barn i fängelser i Vitryssland 
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Urval av tidigare kort 
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Kommande aktiviteter med Fonden 

 

Uppföljningsresa - Livslust i Lettland 
  

I maj reste 6 representanter för FadderbarnsFonden till Lettland (som vanligt helt på egen bekostnad) för att 

besöka stiftelsen Livslust som vi stödjer sedan ca 15 år tillbaka. Vi möttes av en väl fungerande verksamhet! 
                                        

 
Livslusts skola ligger i Aizupe, utanför Riga, och är en yrkesskola för 

föräldralösa och andra utsatta ungdomar. Skolan har plats för 40 

elever som är mellan 15-18 år när de kommer. De har tillbringat 

hela eller stora delar av sitt liv på institutioner eller har föräldrar 

som inte kan ta hand om dem på grund av svåra sociala 

problem. Under utbildningstiden bor de på skolan. Yrkeslinjer på 

skolan är sömnad, måleri/reparation, snickeri och köksarbete. 

 

Vi blev upphämtade utanför vårt hotell i Riga av skolans vd/rektor 

Liga Landisa. Hon har periodvis bott i Sverige och pratar flytande 

svenska. När vi kom fram till skolan guidades vi runt och fick hälsa 

på eleverna och se hur de bor innan dagens lektioner började. 

 

Ungdomarna var blyga men ändå nyfikna på oss och våra liv. 

Vi delades upp i två grupper och fick vara med på lektioner i 

keramik och engelska.  Elevernas kunskaper i engelska varierade 

väldigt mycket, så fokus på lektionerna var att lära dem att 

konversera på engelska. Vi fick berätta om oss själva och 

ungdomarna fick öva på att ställa frågor till oss. 

 

Tillsammans med elever och lärare åt vi sen lunch, bl.a. 

rödbetssoppa Borsjtj, som lagats från skolans egna odlingar.  

Skolans köksprogram är den mest populära yrkeslinjen. 

Efter lunchen överlämnade vi de gåvor vi tagit med: olika 

sommarspel, bl.a. kubb, och godis som skolans elever skickat en 

önskan om. Vi hade också med oss skolmaterial och usb-minnen 

som avdelningar i banken skänkt och som var mycket 

uppskattade. 

 

Vi fick också se oss omkring i omgivningarna och besöka skolans 

snickar- och sömnadsverkstäder. Försäljningen av varor som 

produceras här täcker skolkostnaden för 2,5 elever. 

 

När skoldagen var slut summerade vi tillsammans med rektorn 

dagen och vi fick veta mer om hur de följer upp tidigare elever. 

Glädjande går det bra för de allra flesta och 80 % av eleverna 

lyckas få både jobb, bostad och ett bra liv. Något som för de 

flesta av dem inte hade varit möjligt utan deras utbildning på 

skolan. 

 

För oss i Fonden var resan en värdefull bekräftelse på hur viktigt 

vårt jobb är. Tack alla er som är med och stöttar Fonden, 

tillsammans gör vi skillnad! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill växa! 

Vi i Handelsbankens FadderbarnsFond behöver bli fler. Vi behöver ditt stöd för att kunna växa och hjälpa  

ännu fler utsatta barn. Tipsa gärna dina kollegor om oss och att vi behöver fler stöfare/månadsgivare. 
 

Vi ses i nästa nyhetsbrev eller när du själv vill på vår hemsida www.fadderbarnsfonden.se. 

 

 

 

Vi från Fonden som åkte:  

Johan Mångsén, Eva Ångström, Anna 

Karlsson, Johanna Lagerbäck, Marie 

Strålfors samt Gunda Ahlström. 


