
 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyhetsbrev 2017:1  

Årsmötet äger rum onsdagen den 26 april med start kl. 17.30 i lokal Käpplingen, 
Grevgränd 2 i Stockholm.  
 
Vi inleder med lättare förtäring och dryck och lyssnar sen till Indienkännaren och 
författaren Peter Wennerholm som berättar om utvecklingen i Indien idag.  
Peter gav i slutet av 2016 ut boken ”Bland nybyggare och gudar: en bok om 
Indien” efter att ha bott och arbetat i Indien i flera år. 
 
Vi får under kvällen också veta mer om några av de projekt som 
FadderbarnsFonden stödjer i Indien.   
 
Därefter följer årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den  
15 april. Endast medlemmar får delta på årsmötet, men alla är självklart 
välkomna till föredraget. 
 
Vi upprepar dessutom förra årets nyhet - alla som deltar är med i vårt 
närvarolotteri! 
 
Du anmäler dig till årsmötet senast 21 april till Mikael Neuman via e-post 
mine01@handelsbanken.se eller via telefon 08-701 38 14. 
 

Varmt välkomna till en intressant kväll önskar styrelsen! 

Välkomna till vårt årsmöte med tema Indien 

 

 

Vi fick en hälsning… 
   

från de här två glada 
pojkarna i Indien som är 
elever på en blindskola  
som FadderbarnsFonden 
stödjer. 
 
Skolan ligger i Cooch Behar 
i Västbengalen och har 72 
elever – 40 flickor och  
32 pojkar. 
 
   
Mer från Indien blir det på 
vårt årsmöte i april.  
Missa inte det! 

 
 
 
 

 

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 
 
 

 

 

Under kvällen 

kommer  

Peter Wennerholm 

göra nedslag i 

Indiens moderna 

historia och berätta 

om spännande 

äventyr och 

upplevelser.  

 

mailto:mine01@handelsbanken.se


  Pernilla på besök i Freetown, Sierra Leone 

I slutet av förra året reste Pernilla Haestad Eriksson - en 22-årig tjej 
med Handelsbankskoppling – till Sierra Leone och besökte då skolan 
Conforti som FadderbarnsFonden stödjer. Här får vi ta del av hennes 
reseberättelse från besöket i skolan. 

    Foton från IM 
 
 
 
 

 

Fakta Sierra Leone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierra Leone ligger vid Atlantkusten i 

Västafrika. Huvudstaden heter Freetown. 

Folkmängd: ca 6,5 miljoner (2015) 

Officiellt språk: Engelska 

Befolkningen är ung och medellivslängden 

är 51 år (2014).  Mindre än hälften av barnen 

börjar i skolan och närmare 55 % av den 

vuxna befolkningen är analfabeter (2012). 

 

Under våra resor till Sierra Leone har vi fått en väldigt god kontakt med 
Francis Mason som driver skolan Conforti och självklart var vi och 
hälsade på honom och alla barnen på skolan under vårt besök.  

Det har bara gått ett halvår sedan jag sist besökte skolan, men under 
dessa månader har det (som alltid på Conforti) hänt mycket. Skolan har 
fått en stor lekställning med olika typer av gungor från England (bilden 
till höger) som nu förgyller barnens raster. Många av barnen hade aldrig 
tidigare sett en lekställning så den blev snabbt populär på skolan. 

Verksamheten på Conforti fortsätter att utvecklas och Empowerment-
projektet för tjejer i tonåren som FadderbarnsFonden stödjer har 
expanderat. Francis berättade att det är ett väldigt stort intresse kring 
utbildningen och att deras mål är att fortsätta att utveckla den.  

Det är otroligt häftigt att se hur drivna alla på skolan är – både eleverna 
och personalen. När vi kommer in till salen där tjejerna i Empowerment-
projektet studerar skiner alla upp direkt och vill att vi ska komma och 
kolla på vad dom lärt sig. Det är Francis fru Abie som har hand om 
Empowerment-projektet och hon är så tacksam för att 
FadderbarnsFonden gör det möjligt för projektet att utvecklas som det 
gör. Fondens stöd är en stor bidragande faktor till att projektet kunde 
startas från början och nu fortsätta att drivas framgångsrikt. 
Målsättningen är nu fler utbildningsplatser men också en ökad kvalité på 
utbildningen. 

Det är alltid lika kul att besöka Conforti och jag slutar aldrig att 
imponeras över hur mycket gott Conforti gör för unga människor i 
Freetown. Alla som arbetar på skolan är helt fantastiska människor som 
gör ett otroligt jobb”, avslutar Pernilla.  

 

”Resan var mitt femte 
besök i Sierra Leone. 
 
Min sambo (som en del av 
er träffade på Fadderbarns-
Fondens årsmöte 2016) är 
född och uppvuxen i Sierra 
Leone, så främsta syfte 
med resan var att besöka 
hans familj.  

Läs mer om skolan Conforti på FadderbarnsFondens webbplats 
http://fadderbarnsfonden.se/portfolio-item/skolan-conforti/ 

http://fadderbarnsfonden.se/portfolio-item/skolan-conforti/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi frågade några av våra stöfare: Varför har du valt att stödja Fonden?  
 
Magnus Falk jobbar som internkonsult på CDKA, Centrala Dataavdelningen, och stödjer fonden varje månad sedan 
många år tillbaka. 

 
– Att på nåt sätt bidra till välgörenhet tycker jag är självklart när vi har det så bra och så många barn 
lider i sviter av konflikter och annat. Att det blev just FadderbarnsFonden är väl mest en slump, men 
det känns som den finns nära och är lagom liten och familjär och man vet att pengarna verkligen går 
till angelägna projekt! En stöf till FadderbarnsFonden gör att pengen går till nåt bra innan man ens 
hinner sakna den! 
 
 

 
Behara Djokovic pluggar till civilekonom på Internationella Handelshögskolan i Jönköping och deltar i bankens 
studentprogram sedan 2013. Just nu jobbar hon på Handelsbankens kontor i Nässjö. 
 
– Att vara med och bidra till välgörenhet är något som alltid varit en självklarhet för mig och att ge 
en slant varje månad som jag knappast märker av kan göra stor skillnad för någon annan. Många 
bäckar små gör en stor å – det känns bra att vara med och stödja Handelsbankens FadderbarnsFond 
som gör ett fantastiskt arbete genom att bidra till olika projekt och organisationer. Handelsbankare 
håller ideellt igång fonden och därför är det extra viktigt för mig som anställd att stödja just 
Handelsbankens FadderbarnsFond. 
  

 

Så gör du 
 
Du lägger enklast upp din stående 
överföring till vårt kontonr 084 902 515 
via internettjänsten (eller ditt 
bankkontor).  
 

Som mottagar-ID vill vi ha ditt namn.  
 

Mejla sedan dina kontaktuppgifter till 
jola06@handelsbanken.se så uppdaterar 
vi vårt medlemsregister. Det kostar inget 
att vara medlem.  

 

Efterlyses – fler stöfar som gör skillnad!  

Varje månad får vi in stöfar (bidrag via stående överföring) och dessa är 
ryggraden i FadderbarnsFonden verksamhet och avgörande för att vi ska 
kunna planera vår verksamhet och stödja våra projekt långsiktigt.  
 
Nu söker vi fler stöfare. Det krävs inga stora belopp för att göra skillnad. 

 
 
För 150 kr i månaden  
   

 kan ett barn som bor på barnhem i Indien få leva i trygghet och gå i 
skolan. Bidraget täcker skolgång, boende-, personal-, mat och 
driftskostnader. 

 
Ett engångsbelopp om 200 kronor räcker till 
    

 skolmedel – pennor och papper – för en hel skolklass på den 
afghanska landsbygden. 

 skolmåltider under en termin för en elev i Kenya. De två måltiderna 
som serveras under skoldagen 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.  

 
Stöfar du redan idag? Kan du då tänka dig att höja din befintliga stöf? 
Även en liten höjning gör skillnad!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ong kom till barnhemmet redan som sexårig (bilden ovan till vänster är 
från hans andra år på barnhemmet) och går nu i åttonde klass. Han har 
haft problem med ena örat sedan födelsen och hans hörsel har varit 
nedsatt. Han behandlades ofta med lokalt använda traditionella mediciner 
och när han blev äldre fick han ofta öroninfektioner och togs för 
behandling till lokala hälsokliniker och några gånger till sjukhuset i 
Darjeeling. Han behandlades med olika sorters antibiotika som gav honom 
tillfällig förbättring, men hans problem med värk och hörseln kvarstod.  

mailto:jola06@handelsbanken.se


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annika summerar fondens ekonomi under 2016 
 

– När det nu är dags att summera året som gått kan vi konstatera att vi liksom tidigare 
år haft både ris och ros. Antalet stöfar har tyvärr minskat, men vi ser en glädjande 
ökning av andra initiativ till stöd för fonden, säger Annika Jangel, ordförande i 
Handelsbankens FadderbarnsFond. 
 

 Under året har vi gjort utbetalningar till 15 olika organisationer och föreningar. De 
allra flesta har fått ett återkommande planerat stöd och mer sällan har vi lämnat 
stöd som en engångsinsats för något behjärtansvärt ändamål. 

 

 Vi har tillsammans samlat in ca 1 140 000 kronor och delat ut 980 000 kronor.  
 

 Antalet stående överföringar var vid årsskiftet 370 stycken. Det är en minskning från 
föregående år och den är troligen kopplad till de stora pensionsavgångar som varit i 
banken under året. Regelbundna överföringar från kollegor och pensionärer är 
ryggraden i vår verksamhet och här behöver vi din hjälp med ”föryngring” för att 
säkerställa att vi även fortsättningsvis kan stötta alla våra projekt. Hjälp oss att nå ut 
till kollegor genom att tipsa och berätta om fondens verksamhet.   

 

 Insamlingar till förmån för fonden - har gjorts vid t.ex. födelsedagar, pensioneringar, 
bröllop eller andra högtidsdagar på initiativ av kollegor och pensionärer. Under 2016 
har vi även fått gåvor från medarbetare som valt att skänka sin ”25 år som anställd-
gåva” till FadderbarnsFonden. Tack för att ni tänker på oss. Det gör skillnad! 

 

 Kontorsinitiativ – vi har tacksamt tagit emot gåvor från kreativa kontor och 
avdelningar som anordnat olika typer av insamlingar. Vi har under året skrivit om 
bland annat Hässleholms insamling i samband med SM-final i handboll och kontoret 
Torslandas fiskdamm under det lokala nationaldagsfirandet. 

 

 Julkortsförsäljningen sjönk något jämfört med tidigare år, trots att årets motiv var 
mycket uppskattat. Man skickar inte julkort i samma utsträckning längre, men korten 
är förutom ett viktig inkomstkälla även ett sätt att uppmärksamma fonden bland 
både kollegor och mottagare av korten. Försäljningen skedde som vanligt via 
beställning på Intranätet eller via vår webbplats, men vi har också funnits på plats 
vid personalingångar runt om i banken och då passat på att berätta mer om fondens 
verksamhet. Ett stort tack till alla som hjälpt oss med försäljningen!  

 

 Övrig försäljning – Intäkter från sålda böcker på bokborden, våra gratulationskort 
och övrigt blir till stora belopp när man summerar. Under 2016 inbringade våra 
bokbord hela 12 700 kronor! Nu är det enklare än någonsin att starta ett bokbord till 
förmån för FadderbarnsFonden. Köpare kan betala för böcker till oss via Swish 123 
503 97 89. Hör av dig om du vill ha hjälp med att starta ett eget bokbord till förmån 
för FadderbarnsFonden. 

 

 Inga konstiga utgifter – Som vanligt går alla insamlade medel oavkortat till fondens 
projekt. Hela styrelsen arbetar ideellt och fondens administrativa utgifter (t.ex. 
kostnader för porto och webbplats) betalas med stöd från banken. 
 

 

Sist men inte minst… ett stort tack till alla ni som bidrar till fonden. Hoppas att vi ses på årsmötet! 

 

 

 

 
 

 

– Vår årsredovisning och förvaltningsberättelse finns att läsa på vår webbplats 
www.fadderbarnsfonden.se från och med början av april, tipsar Annika. 

 

http://www.fadderbarnsfonden.se/

