
       

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nyhetsbrev 2014:4  

December är redan här, julen 
knackar på dörren och snart är 
det dags att skriva 2015 i 
dagboken. Ytterligare ett år har 
susat förbi.  
 

Ett år då vi i Fonden kan glädjas 
åt att vi fått fler medlemmar och 
att det som ringar på vattnet nu 
skapas insamlingar till förmån för 
Fonden på medlemmarnas egna 
initiativ. 
 

Fler som stödjer Fonden innebär 
att vi kan stötta ännu fler barn. Vi 
vill att alla barn ska ha något att 
se fram emot. Att se en ljusare 
framtid för sig själva. 
 

Mot nytt år med nya mål 
 

Några projekt som möjliggör just 
detta berättar vi om i det här 
nyhetsbrevet: de romska barnen 
som får chansen att bygga sig en 
framtid via utbildning och barnen i 
Indien som fått en ny skola! 
 

Vår förhoppning inför 2015 är att 
ännu fler av våra kollegor ska få upp 
ögonen för vår verksamhet, att vi 
ska hitta regionala ambassadörer 
som kan berätta om oss både i 
Sverige och i utlandet. Vara med 
och hjälpa oss att växa. 
 

Ett varmt tack till alla kontor, 
avdelningar och anställda/ 
pensionärer som under året stöttat 
Fonden.  
 

Tillsammans gör vi skillnad! 
 
Styrelsen och jag önskar er en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År! 

I nyhetsbrevet den 
här gången får du 
uppdateringar från 

våra projekt i 
Rumänien, Indien 
och Sierra Leone. 

 
Trevlig läsning! 

 

 

Pojken från Rimbi i Indien står i sitt nya klassrum och väntar på att skoldagen ska 
börja. Förutom driften av skolan står vi för skolmat och skolkläder till barnen. 

 
 
 
 

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

 
FadderbarnsFondens 
bankgiro 5414-9844 
bankkonto 84 902 515 
Swish 123-503 97 89 
 
Besök oss på webben 
www.fadderbarnsfonden.se 
 
 
 

Caroline Hesser 

 

 

Ordförande, 
 

Handelsbankens 
FadderbarnsFond 



  
 

Snabbfakta Rumänien 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Folkmängd: 21,5 miljoner 
Huvudstad: Bukarest 
Officiellt språk: Rumänska 
Medlemmar i EU sedan 2007.  
 
Stora grupper rumänska romer 
lever under fattigdoms-
gränsen. Många är socialt och 
ekonomiskt marginaliserade. 
De har bristande tillgång till 
utbildning, hälsovård och 
arbete. 
 

Målet - Fler romska barn i skolan 

Genom Stiftelsen Brödet, vars grundare och tillika ordförande är 
Handelsbankspensionären Lena Åkerlund, stödjer FadderbarnsFonden 
flera projekt för romer i deras hemländer. Alla med målsättningen att få 
ge romska barn möjlighet till en utbildning. 
 
Romernas svåra situation har på senare tid uppmärksammats allt mer. 
Vi hör om det på nyheterna, läser om det i dagspressen och ser det 
med egna ögon när vi möter människor som rest till vårt land för att 
försöka tigga ihop pengar till levebröd för sig och sin familj.  
 
Ett sätt att förändra romernas situation, är att hjälpa barn och 
ungdomar att få utbildning, så att de får möjlighet att göra sina egna 
livsval, att kunna få ett arbete och därigenom höja sin och sin familjs 
levnadsstandard. Fonden stödjer i dag två projekt som vänder sig till 
romer i Rumänien och ett i Makedonien. 
 
Ett av projekten i Rumänien ligger i byn Voivodenioch där befolkningen 
är fattig och många romer lever i misär. Många familjer är så fattiga att 
de inte kan ge barnen ordentlig mat och barnen orkar därför inte 
tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Genom vårt och stiftelsens 
stöd kan nu närmare 50 barn – de flesta romer – få en riktig lunch och 
därmed kraft och motivation att gå i skolan. Kommunen har framöver  
lovat att stå för 50 % av kostnaden för skollunchen åt byns alla skolelever. 
 
I en annan by, Floresti, längre norrut i Rumänien stödjer vi via Brödet ett projekt för att öka andelen barn 
som går i skolan. Projektet drivs av en rumänsk organisation och genom dem har alla familjer i byn fått 
besök av representanter från skolan och uppmuntrats att låta sina barn gå i skolan med löfte om att de 
får skolväska, skolmaterial, hygienartiklar och kläder, d.v.s. sådana väsentliga saker som familjerna själva 
inte har råd med. Även barnens familjer får visst materiellt stöd, nu senast nya täcken inför vintern. 
 
I staden Bitola i södra Makedonien stödjer Stiftelsen Brödet ett projekt som startade i våras där alla elever i 
en skola som går i klass 1-5, totalt 350 elever, får lunch varje skoldag.  
 
– Stödet vi får från Handelsbankens FadderbarnsFond har stor betydelse och ni som bidrar till Fonden är 
med och ger barnen ett nytt och innehållsrikt liv. Tack, säger Lena Åkerlund. 
 



 
 

 
  
Indien - Ny skola för barnen i Rimbi 
Nu har barnen i Rimbi äntligen fått börja i sin nybyggda 
skola. I skolan går nu 25 elever, från förskoleklass upp till 
fjärdeklass, och till våren börjar ytterligare 5-10 elever. 
 
Under förra året blev skolan uppsagd från sin gamla 
lokal och vi fick då frågan om vi hade möjlighet att 
finansiera en ny, bättre skolbyggnad. Genom 
organisationen CHILD stöttar vi hela skolans drift sedan 
åtta år tillbaka.  
 
Under 2008 var flera av FadderbarnsFondens 
styrelseledamöter på besök:  
 

– Skolan i Rimbi låg i ett otillgängligt område där statliga 
skolor saknas och få hjälporganisationer verkar, berättar 
Gunda Ahlström. 
 

– Lokalen var sliten och barnen här var betydligt 
fattigare än i de övriga områden vi besökte under 
resan. För att ta sig till skolan fick vissa promenera upp till 
en och en halv timme över bergen iförda trasiga 
plastsandaler och shorts eller kjol. När vi kom hem från 
resan höjde vi stödet till skolan så att det även omfattar 
skoluniformer och skor till barnen, fortsätter Gunda. 
 
Den nya lokalen är byggd på mark som skolan fått i 
gåva från en privatperson i byn. Det är ett första steg 
mot målet att skolan ska kunna registreras för att ansöka 
om statliga bidrag. 
 
Skolan ligger i ett grönskande område med utsikt över 
Rimbifloden. Den nya byggnaden består av två 
klassrum och ett rum där skolans lärare och hans fru för 
närvarande bor. Det händer ibland att skolbarnen 
måste övernatta på skolan när vädret inte tillåter den 
långa promenaden hem. 
 
Den nya skolbyggnaden är mer väderbeständig än den 
gamla och har en betydligt bättre ventilation.  Utanför 
skolan finns två toaletter och ett kök. I trädgården finns 
ett område som ska bli skolgård och lekplats för barnen.  
Det återstår också mindre jobb med puts, färg och 
fönsterglas.  
 
Fonden har bidragit med ca 68 000kr till skolbygget. 
Materialkostnaden för att bygga en ny skola är med 
våra mått mycket låg. Det som kostat mest är 
transporterna av material samt att man i samband med 
byggnationen förbättrat t.ex. elförsörjningen och 
införskaffat brandsläckare.  
 
Utöver skolan i Rimbi stödjer Fonden, via CHILD, 
ytterligare en skola och ett barnhem för föräldralösa 
barn i norra Indien. 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sist men inte minst… ett stort tack till 

 
• Lennart Lindberg, CD, som vid sin pensionering i november bad kollegorna att istället för gåva 

ordna en insamling till Fonden.  
 

• Kontoret Oskarshamn som genomfört en insamling till oss i samband med en kundaktivitet. 
 

• CD som ordnade en loppis till förmån för oss när personalrestaurangen Sodexho stängde. 
 

• Mita och Michael Zell som när de gifte sig i oktober önskade sig en insamling till förmån för 
Fonden i bröllopspresent. 

Och alla ni andra som har bidragit under året som gått. Vi ses igen 2015! 
 

Uppföljning - Sierra Leone  
 

I förra nyhetsbrevet kunde ni läsa om skolan Conforti i Sierra Leone.  
Sedan dess har utbrottet av ebola förvärrats och konsekvenserna  
är nu så stora att alla i landet påverkas. 

Vår kontakt på skolan berättar att vardagen är svår för alla.  
Alla skolor i landet är stängda då man av hälsoskäl inte får samlas  
i större grupper. Istället bedrivs endast viss undervisning i smågrupper  
om fem elever i taget. Man vet inte när skolan kommer att kunna  
öppnas igen, men man hoppas på att det kommer att ske i början av nästa år. Resurser går nu istället till 
att öka kännedomen om sjukdomen för att minska spridningen och planering kring hur man ska kunna ta 
hand om alla barn som blivit föräldralösa. 

Epidemin har påverkat handeln och ekonomin svårt i området och då t.ex. löner inte betalas ut får 
många familjer svårt att klara sitt uppehälle.  

Men man säger ändå att det finns hopp. Numera finns ett brittiskt, ett kubanskt och ett kinesiskt läkarteam 
på plats i regionen där skolan ligger, för att bekämpa och begränsa smittspridningen. I grannländerna 
Guinea och Liberia bedöms epidemin numera som stabil medan antalet fall i Sierra Leone fortsätter att 
öka, om än i en mindre snabb takt. 

 

Julgåva – en julklapp som gör skillnad 

 

Genom att ge en julgåva till FadderbarnsFonden kan 
vi tillsammans göra skillnad för barn som har det svårt. 
Vad kan vara en bättre julklapp? 
 
Vill du läsa mer om projekten vi stödjer besök vår 
hemsida www.fadderbarnsfonden.se. 
  
Önskar du ett gåvobevis (för utskrift) så beställ genom 
Marie Strålfors, mast18@handelsbanken.se senast den 
22 december. 

Alla bidrag, små som stora, är lika välkomna! 

 

Sätt in din gåva på 
 
bankkonto 84 902 515  
bankgiro 5412-9844  
Swish 123-503 97 89 
 
Ange gärna avsändare. 
 
Vi tar emot bidrag från 
privatpersoner, kontor och 
avdelningar! Är ni ett bank- 
kontor som bidrar så finns 
material framtaget för er 
hemsida. 
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