
 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyhetsbrev 2016:2  

Nu är det juni och sommaren är 
äntligen här. För många av oss väntar 
nu en förhoppningsvis avkopplande 
semester. När jag skriver det här tutar 
studentflaken utanför mitt fönster och 
det går inte att ta miste på glädjen 
över det stundande sommarlovet. 
 

Snart är det dags för sommarlov även i 
många av de skolor som vi i fonden 
stödjer. Det är lika glädjande varje år 
när vi i samband med skolexamen får 
rapporter om hur väl barnen klarat 
skolgången - trots att de inte haft de 
bästa förutsättningarna. Barn vars 
föräldrar är analfabeter eller barn som 
är föräldralösa, kan med rätt stöd, 
uppmuntran och utbildning få 
chansen att forma sin egen framtid.  
 

Äntligen sommar! 

 

En viktig del i barnens fina resultat tror vi 
är att vi, på många håll, inte bara stödjer 
barnens skolgång utan att eleverna också 
får extra stöd i form av exempelvis 
skolmat, skolhälsovård och läxhjälp.  
Tack vare det så är fler föräldrar villiga att 
skicka sina barn till skolan, trots att man 
som förälder själv aldrig fått chansen till 
en utbildning.  
 

 Eftersom stödinsatserna är så viktiga för 
barnen erbjuder skolorna ofta sina elever 
mat och extraundervisning även under 
skolloven. 
 

I nyhetsbrevet den här gången kan ni läsa 
om en skola i Sonada, Indien, som genom 
att erbjuda barnen en mer allsidig 
skolkost bekämpar bristsjukdomar.  
  
Vi hälsar också på hos barnen i Kenya och 
får veta varför så många av dem har 
namn som påminner om varandra. 
 

Ni får också ta del av två kreativa 
insamlingar och stifta bekantskap med en 
av våra nya styrelseledamöter.  
 

Trevlig läsning - tack för ditt stöd! 

 

Nu väntar snart sommarlov för många av skoleleverna som FadderbarnsFonden stödjer.  
Här i Sonada, Indien, reser barnen hem till sina familjer under sommarlovet.  
    

 
 

 Redaktör nyhetsbrev 

Marie Strålfors 
mast18@handelsbanken.se 

   

Vill du prenumerera på  
vårt nyhetsbrev? Maila! 

 
Besök oss på  
www.fadderbarnsfonden.se 

 

 

Stöd oss på 
  

bankgiro 5414-9844 
bankkonto 84 902 515 
Swish 123 503 97 89 
 
 

 

 

Caroline Hesser 

 
 

Ordförande,  
Handelsbankens 
FadderbarnsFond 

Läs mer om 
projekten vi stödjer 
och ladda ned vår 
årsredovisning på 

www.fadderbarns-
fonden.se. 

 



  Indien – bättre kost ger barnen bättre hälsa  

Via föreningen Shenpen Tibet Aid i Norge stödjer vi bland annat en skola i Sonada i 
Indien. I skolan går 160 tibetanska barn som förutom skolgång även får ett tryggt 
boende. Tack vare en ny satsning får barnen nu äta en mer varierad kost. 
 
Många av barnen i skolan kommer från mycket fattiga och glest befolkade områden i 
Himalayaområdet, både i Indien och Nepal. Föräldrarna är tibetanska flyktingar och då 
det finns relativt få tibetanska skolor i Indien, så skickar föräldrarna ofta sina barn till 
skolor långt bort för att de ska få chansen att lära sig det tibetanska språket och 
kulturen. Barnen i Sonada bor därför i sovsalar i anslutning till skolan under terminerna.  
 
 

    Foton från IM 
 
 
 
 

De yngsta barnen på skolan är bara 4 år gamla och därför 
finns en ”extramamma” anställd för att ta hand om och 
hjälpa dem.  De flesta barnen åker hem till sina familjer i 
samband med skollov en eller ett par gånger per år, men 
det är i många fall en både dyr och lång resa. 
 
Vintrarna är kalla och fuktiga och eftersom skolan saknar 
värmesystem så behöver barnen tjocka kläder även 
inomhus på vintern. Förutom vinterkläder köpte Shenpen 
i vintras in 57 nya madrasser till sovsalarna, då de gamla 
var i dåligt skick. Barnen fick också nya handdukar (fotot) 
och andra hygienartiklar såsom tandborstar och 
tandkräm. 
 

 FadderbarnsFondens bidrag går förutom till skolgången även till att köpa in nödvändigt skolmaterial som böcker, pennor 
och papper. Äldre elever hjälper de yngre eleverna med läxläsning mot ett litet ekonomiskt bidrag.  
 
Sedan förra året görs också en satsning för att förbättra barnens hälsa och förebygga bristsjukdomar. Genom att servera en 
mer varierad kost med mycket frukt, grönsaker och proteiner minskar man risken för vitaminbrist hos barnen, något som 
annars är vanligt i området. Att barnen får ett välbehövligt extratillskott betyder att de orkar med skoldagarna i högre 
utsträckning och att barnens resultat i skolan förbättras. Barnen har också tillgång till lättare hälsovård och i de fall ett barn 
blir sjuk får de även hjälp med behandling och mediciner.  
 
 

 



 
 

 
Resultattippning och fiske – kreativa insamlingsmetoder  

Vi är väldigt tacksamma för alla bidrag till FadderbarnsFondens verksamhet. Det finns många sätt att bidra.  
Handelsbankens kontor i Hässleholm och Torslanda har under våren framgångsrikt ordnat kreativa insamlingar. 
 
 

Handbollsfinal gav bidrag till fonden 
 

Matz Nilsson, Hässleholm, berättar att man ordnade en kundaktivitet i samband med SM-finalen i handboll mellan  
IK Sävehof och Skuru IK (damer) och IFK Kristianstad och Alingsås HK (herrar) som gick av stapeln i Malmö i maj. 
 
 

 

– Vi bjöd in företag, både befintliga och prospekts, och alla som ville kunde tippa matchresultatet 
och sätta in 50 kr (eller annan summa) via Swish till Handelsbankens FadderbarnsFond.  
Under aktiviteten berättade vi om fondens verksamhet och läste ur det senaste nyhetsbrevet.  
 
– Alla tyckte att det var en rolig idé att stödja fonden och vårt initiativ uppskattades av kunderna. 
Extra kul att rätt lag sen vann herrfinalen (IFK Kristianstad), tycker vi, säger Matz Nilsson. 

 

 

Deltagarna vid kundträffen iklädda IFK Kristianstads tröja dagen till ära. 

 

Dubbel fiskelycka för barnen  
 
Mary Cronesberry, Torslanda, berättar att kontoret i samband med nationaldagsfirandet på Torslanda Festivalen 
fanns representerade och erbjöd besökande barn att prova lyckan i en fiskdamm.  

– Vi hade införskaffat krabbhinkar med tillhörande krabbfiskespön. Att fiska krabbor är en populär 
aktivitet bland barn i olika åldrar här på västkusten.  Vi hade ständigt kö till vår fiskdamm av 
entusiastiska barn och deras anhöriga. Det kostade 20 kr att prova fiskelyckan och hela summan 
skänktes vidare till Handelsbankens Fadderbarnsfond, ett initiativ som var mycket uppskattat av 
besökarna.  
 
– Det är värdefullt att träffa kunder utanför banklokalen och att dessutom kunna bidra med ett 
stöd till vår Fadderbarnsfond känns extra fint, säger Mary Cronesberry. 

 

Tur med både väder och fiske i Torslanda. 

 

 

Tack för ert fantastiska stöd! Vill du också bidra? Det är enkelt att ordna en insamling till förmån för 
Handelsbankens FadderbarnsFond via Swish 123 503 97 89! Hör av dig om du vill ha gåvobevis. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Kenya – Vad betyder barnens namn? 

 
I Kenya stödjer vi sedan många år tillbaka skolan St Christine. Skolan har cirka 350 elever mellan fem och fjorton år 
som alla är helt eller halvt föräldralösa och kommer från byn runt skolan. Många av barnen i skolan heter liknande 
namn. Vi har tagit reda på varför… 
 

Förklaringen är att deras namn talar om när på dygnet och 
under vilken årstid de föddes. Flickors namn börjar alltid 
på A och pojkarnas namn på O.  
 
Ett exempel: Akinyi Akeyo är en flicka som föddes tidigt på 
morgonen under skördetiden. 
 
Här följer en ordlista: 
Akinyi / Okinyi – very early in the morning 
Anyango / Onyango – before midday 
Achieng / Ochieng – afternoon hours 
Adhiambo / Odhiambo – evening hours 
Atieno / Otieno – night 
Akomo / Okomo – planting season 
Akeyo / Okeyo – harvesting season 
Adoyo / Odoyo – weeding season 
 
Så nu vet vi det. Och önskar eleverna i St Christines skola 
ett välförtjänt sommarlov! 
 

 

Glöm inte att tömma insamlingsbössan!  

 
Den 30 juni upphör de gamla 20-, 50- och 1000-kronorssedlarna som betalningsmedel och senast den 31 augusti 
måste de sättas in på banken. Om ni har en insamlingsbössa på ert kontor eller avdelning - glöm inte att tömma den 
innan det. Tack! 



 

 

 

 

Sierra Leone i fokus på årsmötet 
 

I april höll FadderbarnsFonden sitt årsmöte i Stockholm. Som tidigare aviserats höll Mikael Neuman från fondens 
styrelse ett föredrag om Sierra Leone och hans engagemang och tidigare besök i landet. Vi fick också lyssna och se 
bilder från skolan Conforti som FadderbarnsFonden stöttar. I skolan har de första 19 eleverna på yrkesutbildningen, 
som vi följt sedan starten, precis examinerats! 
 

Kvällens överraskning var att vi fick besök av den allsvenska fotbollsspelaren Alhassan ”Crespo” Kamara (Örebro SK) 
som berättade på ett personligt och humoristiskt sätt om sin uppväxt i Sierra Leone och om hur han genom sin 
fotbollstalang kunde flytta till Europa och slutligen Sverige.  Han berättade bland annat om de kulturkrockar och  
 

 

Vi önskar er alla en härlig sommar! Vi hörs igen i höst. 

 

svårigheter som följde när han först 
anlände till Sverige och Boden – ”det var 
kallare än mammas frys”!   
  

Tillsammans diskuterade vi sen bland 
annat hur man kan hjälpa alla nyanlända 
in i samhället – en högaktuell fråga. 
 

Vi tackar alla medlemmar som deltog vid 
årsmötet för ert engagemang och hoppas 
att ännu fler vill vara med nästa år! 
 
 

Alhassan ”Crespo” Kamara tillsammans med 
FadderbarnsFondens ordförande Caroline 
Hesser och Mikael Neuman. 

 

Välkomna till styrelsen!  
 

I samband med årsmötet lämnade Elisabeth Nordström Boding sitt uppdrag som revisor, då hon påbörjat ett nytt liv 
som pensionär. Vi tackar för hennes fina insatser under många år! Hon ersätts av David Lundin, HCXD-K.  
Vi valde också in två nya ledamöter i fondens styrelse: Cecilia Borg som arbetar på CCUB och Martin Björgell som 
arbetar på kontoret Sundbyberg. 

Välkommen till styrelsen Martin! Varför har du valt att engagera dig för fonden? 

– FadderbarnsFonden är en unik organisation då den helt grundar sig i det engagemang och 
den värdegrund som samlar oss anställda i Handelsbanken. Att vi tillsammans byggt upp och 
bidrar gemensamt till att barn runt om i världen får en trygg uppväxt och aktiv fritid är 
något vi ska sprida till alla anställda och vara stolta över! 
 
Vad hoppas du kunna bidra med? 
– Jag har personligen en lång bakgrund av styrelsearbete från ideell sektor, bland annat som 
ordförande för Scouterna. Sedan 2015 är jag också ideell ordförande i Civos - Civilsamhällets 
organisationer i samverkan, som är en paraplyorganisation för alla ideella organisationer  

i Sverige. Dessa erfarenheter hoppas jag kunna ta med mig i arbetet med att utveckla och bredda FadderbarnsFonden 
ytterligare. Jag hoppas att vi kan stötta fler verksamheter, kanske också här på hemmaplan i Sverige - och hitta en bra 
samverkan med vår kontorsrörelse som ofta redan idag stöttar det lokala föreningslivet på sin ort. 
 
Tack Martin! I nästa nyhetsbrev får vi veta mer om Cecilia Borg.  
 


