
       

 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nyhetsbrev 2015:1  

I januari nåddes vi av beskedet 
att Handelsbankens 
FadderbarnsFonds grundare 
Ingrid Eklund Holmer (tidigare von 
Trofimowitz ) somnat in efter ett 
långt och innehållsrikt liv. 
 

När Ingrid 1968 vann första pris i 
personaltidningen Remissans 
tävling Ordflätan beslöt hon sig 
för att avstå vinstpengarna till 
förmån för behövande och 
uppmanade i en insändare 
kommande vinnare att göra 
detsamma. "Den här femtilappen 
kunde jag visst ha bruk för. Det 
finns dock andra som behöver 
den bättre."  
 

Ingrid – en eldsjäl och förebild 
 

Det blev startskottet för Fonden och 
tack vare hennes bidrag och 
kommande vinstpengar kunde en 
liten treårig pojke i Indien få börja i 
skolan.   
 

I tjugo år drev sedan Ingrid Fonden 
tillsammans med duktiga kollegor 
och bevisade för alla vilken skillnad 
engagemang kan göra. Ingrid var 
en riktig eldsjäl och det är med 
glädje och stolthet vi tillsammans för 
hennes arv vidare.  
 

I det här nyhetsbrevet möter vi en 
annan förebild: Tatenda, en 
föräldralös flicka i Zimbabwe, som 
utbildat sig i barns rättigheter och 
som sedan fört kunskaperna vidare. 
 

Det är precis det som Fonden 
kämpat för sedan 1968. Att barn ska 
få växa upp i trygghet, utbilda sig 
och få chansen till en bra framtid.  
 

Tack för att ni är med på resan! 

 

Faksimil från Remissan, 1968 och 1980.   
Fonden bytte namn till Handelsbankens FadderbarnsFond 1986. 

 
 
 
 

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  
www.fadderbarnsfonden.se 
 
 
 

Caroline Hesser 

 

 

Ordförande, 
 

Handelsbankens 
FadderbarnsFond 

En sådan dag 

En vänhand 
snuddade vid min idag 
vilken skön dag 

Ett vänöga  
såg på mig idag 
vilken god dag 

Ett vänord 
smög in i mitt öra idag 
vilken härlig dag 

En riktigt  
riktigt vacker människodag 
på toppnivå! 
 
dikt av Ingrid Eklund Holmer, 1981 



  
 

Snabbfakta Zimbabwe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Folkmängd: 14,1 miljoner (2013) 
Huvudstad: Harare 
 

Zimbabwe har sedan 
självständigheten 1980 styrts 
av Robert Mugabe som när han 
tillträdde var en hyllad frihetshjälte 
men som under årens 
gång förvandlats till en 
maktfullkomlig ledare. 
  
Levnadsvillkoren för invånarna har 
kraftigt försämrats sedan slutet av 
1990-talet.  
 

Växande fattigdom, försämrad 
folkhälsa, sjunkande 
medellivslängd och till och med 
svält har drabbat landets 
invånare. Den snabba 
tillbakagången i samhället har 
drabbat skolväsendet hårt.  
 

Källa: UD 
 

Zimbabwe - program stärker barnen 
Sedan mer än tio år tillbaka stödjer Handelsbankens FadderbarnsFond 
IMs (Individuell Människohjälp) skolprogram i Zimbabwe, ett av 
världens fattigast länder. Skolprogrammet gör det möjligt för nästan 
femtonhundra barn att gå i skolan.  

De traditionella könsrollerna och fattigdomen på landsbygden i 
Zimbabwe gör det svårare för kvinnor och flickor att ta sig fram.  
Därför genomför IM utöver skolprogrammet även särskilda projekt med 
fokus på flickor, t.ex. inom försörjning och hälsa. 

Ett av projekten som varit framgångsrikt heter Child Protection 
Programme och riktar sig till föräldralösa barn. Projektet syftar till att 
stärka barnen samt att minska förekomsten av barnkränkningar och 
barnäktenskap, berättar Karin Askeroth från IM. 
 
Barn i Zimbabwe är utsatta och det är inte ovanligt att deras 
rättigheter kränks. Föräldralösa barn är särskilt utsatta. De som bor hos 
släktingar kan utsättas för känslomässiga och fysiska kränkningar. Vissa 
av barnen får klara sig själva och måste då försöka arbeta för sin 
försörjning istället för att gå i skolan. Flickor kan tvingas in i 
barnäktenskap. 
 
 Ett av barnen som fått hjälp av IM inom det här 
 projektet är Tatenda Matika (bilden), 15 år.  
 Hon är föräldralös och har via programmet  
§ bl.a. fått sina skolavgifter betalade.  
 Under förra året ledde hon själv Child 
Protection  Programme i sitt område. Hon höll i fem   
 möten som handlade om barns rättigheter. 
 Mötena hölls i skolor och nådde fler än 1000  
 barn i området! 
 
 

 
 
 
Arbetet har gett resultat 
 
Projekten med föräldralösa barn har  
varit mycket framgångsrika och inom  
gruppen har andelen avhopp från  
skolan minskat från 6 % till 0,86 %  
under de senaste tre åren. 

Genom att skapa ett gemensamt  
engagemang bland lärare, byledare,  
barn och vårdnadshavare  
uppmärksammar många nu de  
risker som föräldralösa barn utsätts  
för och som hotar barnens framtid.  

Det innebär att fler barn räddas  
från ett liv på gatan och får  
chansen till en meningsfull  
framtid. 



 
 

 
  
Efterlysning - Livslust söker sommarvärd 

Blindskolan i Cooch Behar i Indien, som FadderbarnsFonden stödjer via Stiftelsen Brödet, firade i januari 
50-årsjubileum. Lena Åkerlund, Handelsbankspensionär och ordförande i Stiftelsen Brödet, for till Indien 
(på egen bekostnad) för att närvara vid jubileet. Här berättar hon om skolan och sin resa.  

 

Blindskolans 50-årsjubileum 

Stiftelsen Livslust söker nu en sommarvärd som kan ta emot  
två ungdomar från Lettland under ett par veckor i sommar. 
 
Varje år ordnar Livslust så att några av ungdomarna som går 
i stiftelsens yrkesskola utanför Riga får komma till Sverige och 
bo hos en värdfamilj.  

Ungdomarna som går i skolan är i åldrarna 16-20 år och 
många av dem har vuxit upp under svåra sociala 
förhållanden och därför aldrig upplevt familjeliv. Genom 
vistelsen här i Sverige vill de ge ungdomarna en chans att 
uppleva hur livet är i en fungerande kärleksfull familj och ge 
dem förebilder för hur de själva ska ta hand om familj och 
barn. 

Läs mer på Livslust hemsida:  www.livslust.se 

 

Skolan, som ligger i Västbengalen i Indien, startades 
1965 av ett norskt missionärspar som sett att det 
fanns många blinda barn i och omkring staden 
Cooch Behar. Den närmaste blindskolan låg mer än 
20 mil bort och det var en omöjlighet för de fattiga 
föräldrarna att sända sina barn dit. 
 

Idag går här 75 synskadade och blinda elever. 
Rektorn är själv blind och förstår verkligen vad skolan 
betyder för var och en av eleverna, som annars 
skulle få leva ett undanskymt liv i en ofta avlägsen 
by. Många av skolans f.d. elever, som deltog i 
jubileumsfirandet, är levande bevis på hur viktig 
skolan är. De berättade inför alla närvarande, att de 
tack vare skolan nu kan arbeta och försörja sig som 
lärare, fysioterapeuter eller annat. 
 

Skolans jubileum var ståtligt med en stor uppbyggd 
utomhusscen, banderoller, fyrverkerier, sånger och 
drama framförda av skolans elever.  
 

Rektorn och skolans ledning bad mig att framföra ett 
varmt tack för det ekonomiska stödet som är 
avgörande för att kunna driva skolan.  
 

Vid FadderbarnsFondens årsmöte 2014 framförde 
även Raj Chhetri, son till rektorn, skolans tack i 
samband med att han i utbildningssyfte besökte 
Sverige under ett par veckor.  
 

Tacket från blindskolan låter jag nu gå vidare till alla 
er som stödjer FadderbarnsFonden, avslutar Lena.  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Vår kassör Eva Ångström summerar 2014 
 
 

• Under året har ett tjugotal organisationer fått bidrag, oftast som ett återkommande  
stöd eller mer sällan som en engångsinsats för något behjärtansvärt ändamål. 

 
• Vi har samlat in ca 1 000 000 kr och delat ut 1 174 000 kr. 

 
• Antalet stående överföringar är nu uppe i 400 st per månad, en ökning  

sedan förra året. Potentialen är dock gigantisk, det kan var och en lätt räkna  
ut som vet hur många som arbetar i banken. Dessa överföringar från  
medarbetare och pensionärer i banken är ryggraden i vår verksamhet. 

 
• Julkortsförsäljningen höll sig till vår glädje på samma nivå som året innan. Efter kostnader ger de oss 

en viktig intäkt på över 100 000 kronor. Ett särskilt tack till alla som hjälpt till med försäljningen! 
En nyhet för året var att vi tack vare en fin insats av Judith Baird Johansson och Marie Åberg kunde 
sälja julkort på plats hos Handelsbanken i Storbritannien.  Vi vill ju gärna att våra kollegor i utlandet får 
kännedom om Fonden och vår verksamhet så det här var ett härligt delmål! 

 
• Årets julgåvor var lite lägre än föregående år. Vi är mycket tacksamma för allt stöd och hoppas på 

fler bidrag till julen 2015. 
 

 

Välkommen till vårt årsmöte  
 
Boka redan nu in 21 april för FadderbarnsFondens årsmöte som äger rum i Stockholm. Då får du träffa 
oss i styrelsen och vår inbjudna talare Magnus Uggla, vVD i Handelsbanken. 
 
Mer information, anmälan och sista datum för inlämning av motioner hittar du inom kort på vår 
hemsida:  www.fadderbarnsfonden.se. 
 
 

 

• Event och aktiviteter - Vi har deltagit i olika event under året, 
som t.ex. julgransplundringen på Södergarn, Långbälingsdagen 
och Vårruset. Förutom kronorna i insamlingsbössorna ger det oss 
ett fint tillfälle att marknadsföra Fondens verksamhet. 

 
• Försäljningar - Intäkter från sålda böcker på bokborden, våra 

gratulationskort och övrigt blir till stora belopp när man 
summerar. Några exempel som gett intäkter är Handelsbanken 
Fritids utförsäljning av gamla hantlar, bokloppis på Blasieholmen 
och när Sodexho på Gärdet ordnade en utförsäljning.  

 
• Insamlingar - vi är så glada över de insamlingar som görs till 

Fonden vid t.ex. födelsedagar, pensioneringar och bröllop. Tack 
för att ni tänker på oss. Det gör skillnad! 

 
• Distributören KGM skänkte även under 2014 en summa till oss för 

varje födelsedagskort som bankkontoren köpt och skickat till sina 
kunder. Det gav oss sammanlagt 58 000 kr! 

 
- Vår årsredovisning och förvaltningsberättelse finns att läsa på vår 
hemsida fr.o.m. april, tipsar Eva. 
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