
       

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyhetsbrev 2015:2  

Nu är juni äntligen här och 

sommaren inleds, åtminstone i 

kalendern. Utanför är naturen som 

vackrast med utslagna blad på 

träden och syrener som blommar. 

Här i Sverige är många av oss 

väldigt väderintresserade och vi 

pratar gärna om den regniga 

våren eller den där vintern med så 

mycket snö. Vädret här kan för oss 

te sig dramatiskt men det är sällan 

det skapar fara för människors liv 

eller för samhället. Vi är skonade 

från större monsuner, torka och 

jordsked.  

Alla har det inte lika bra. Väder- 

och naturförändringar skapar en ny 

typ av fattigdom i delar av världen.  

Utbildning rustar för framtiden 

 

Hårdast drabbade är de med minst 

marginaler. En utebliven regnperiod 

innebär inte bara en förlorad skörd utan 

också att en hel familj förlorar sin 

försörjningsmöjlighet. 

Även naturkatastrofer tenderar att slå 

hårdast mot de fattiga, de som kan 

skydda sig sämst. Jordbävningarna i 

Nepal, som ni kan läsa om här i 

nyhetsbrevet, drabbade redan utsatta 

barn och hjälpbehoven är nu stora.   

Vi i FadderbarnsFonden kan förstås inte 

påverka klimatet eller minska antalet 

naturkatastrofer, men vi kan genom att 

ge fler barn chans till utbildning också 

ge dem en bättre motståndskraft i 

framtiden. Därför är alla era bidrag 

viktiga! Tillsammans gör vi skillnad och 

skapar en bättre framtid för barn runt 

om i världen. 

Jag tackar för era bidrag och önskar er 

alla en riktigt lång och härlig sommar! 

 

Genom utbildning får barnen i Nepal chansen till en bättre framtid än sina föräldrar.       
 
 

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 

  

 

Sommargåvor   

Barnens behov tar inte 

semester! 

Vi tar därför gärna emot 

sommargåvor. Enklast 

lämnar du ditt bidrag via 

tjänsten Swish i mobilen:  

nr. 123-503 97 89. 

Hör av dig om du vill 

ha ett gåvobevis. 

Tack för din gåva! 

 

 

Caroline Hesser 

 

 

Ordförande, 
 

Handelsbankens 

FadderbarnsFond 



 
 

  Behoven stora i Nepal efter jordbävningarna 
 

I april inträffade två jordbävningar i Nepal och enligt FN:s beräkningar har  

ca 8 miljoner människor drabbats. I Nepal stödjer FadderbarnsFonden bl.a. 

flickor i byn Durlung via föreningen Shenpen Tibet Aid. Lars Walvig från 

Handelsbanken i Norge är engagerad i föreningens arbete.  

– Tack vare stöd från Shenpen Tibet Aid får 46 flickor som kommer från fattiga 

familjer chansen att gå i skolan. Barnen är i åldrarna 4 år till 18 år och 

majoriteten är "daliter", det vill säga de kommer från den lägsta kasten som 

sällan respekteras i samhället, berättar Lars Walvig.  

– Barnens föräldrar är nästan alla analfabeter och de är väldigt glada att 

deras barn får chansen till en utbildning. Utöver skolgång får flickorna också 

tillgång till bl.a. lättare hälsovård, skolmåltider och skoluniformer. 

Hur har barnen och byn påverkats av jordbävningarna? 

– De flesta hus i byn har skadats eller kollapsat efter jordbävningarna, men 

lyckligtvis har inga av barnen dött eller skadats fysiskt.  

– Många av barnen och deras föräldrar lever nu i ständig skräck för nya 

jordbävningar och har ett tufft liv både mentalt och fysiskt. Vissa familjer har 

stannat i tält av rädsla för nya skalv. Man ska också ha i åtanke att familjerna 

var fattiga och hade väldigt lite redan före jordbävningarna.  

– Den lokala skolan var tvungen att hållas stängt en vecka på grund av 

skador, men är nu i bruk igen även om vissa reparationer återstår. Vissa barn 

är oroliga när de är i skolan, men de väljer ändå att komma.  

Hur kan vi hjälpa? 

– Behoven av hjälp i Nepal kommer att vara stora under en lång tid. Byn 

Durlung ligger ca 20 mil väster om huvudstaden Katmandu men 

infrastrukturen är dålig och skadade vägar gör det svårt att nå byn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Snabbfakta Nepal 

 

 

 

 

 

 

 
 

Folkmängd: 28 miljoner (2013) 
 

Huvudstad: Katmandu 
 

Skolväsendet i Nepal är mycket 

eftersatt och nästan vart tredje 

barn slutför aldrig det första 

femåriga stadiet.  
 

Närmare hälften av alla kvinnor 

är analfabeter. 

 

 

 

 
– Genom våra lokala samarbeten med buddhistiska kloster kunde vi ganska snabbt få en bild över behoven av 

nödhjälp och nå ut till de nödställda med tält, filtar, mat och vatten. Vi har levererat välbehövliga förnödenheter 

från Indien och kommer att fortsätta att göra det. Barnen, som ofta är traumatiserade, får små gåvor som t.ex. 

kläder, leksaker, ballonger eller nån sötsak. 

– Regnperioden börjar nu, vilket gör det svårt och farligt att bo i många av de undermåliga husen och de 

tillfälliga tälten. Shenpen kommer därför att arbeta intensivt med att reparera skolan och försöka samla in medel 

för att stötta uppbyggnaden av byn. 

– FadderbarnsFonden har bidragit med ett värdefullt stöd för att flickorna ska kunna fortsätta sin utbildning.  

Jag och Shenpen Tibet Aid vill tacka alla er som stödjer Handelsbankens FadderbarnsFond, avslutar Lars. 

 

 

 

 

 

 

Lars Walvig, 

från SHB 

Norge, 

engagerade 

sig för Nepals 

barn efter en 

resa till 

Himalaya 

2012. 



 
 

 

   

Hur gick det sen?  

Fiolkonserten i Brasilien 

I april kunde skolorna äntligen öppna i Sierre Leone 

efter att ha varit stängda i närmare 9 månader som 

en åtgärd för att stoppa spridningen av ebolaviruset.  

Därmed kunde ca 1,8 miljoner barn återvända till 

skolbänken och ett viktigt steg togs i riktning för att 

livet ska återgå till det normala. 

FadderbarnsFonden stöttar sedan tidigare skolan 

Conforti som ligger i Freetown och vår kontakt på 

plats rapporterar att de flesta av skolans elever nu är 

tillbaka och att man har kunnat återuppta 

undervisningen. Det rapporteras fortfarande om nya 

fall av ebola i Sierra Leone och arbetet kvarstår att 

förhindra nya fall. Dessutom väntar ett stort jobb med 

att stärka både samhällets motståndskraft för 

framtida epidemier och med att öka tilltron till 

myndigheter. 

Många barn i Sierra Leone har blivit föräldralösa och 

bor nu hos släktingar och i skolan kommer man att 

arbeta med psykosocialt arbete med att minska 

utanförskapet och den stigmatisering som drabbat 

många av de som överlevt sjukdomen. 

För att kunna stödja det viktiga arbetet i skolan har 

FadderbarnsFonden höjt sitt bidrag till Conforti. 

 

För ungefär ett år sedan kunde ni läsa om det 

nystartade fiolprojektet som drevs av Projeto Uerê i en 

favela (kåkstad) utanför Rio de Janeiro, Brasilien.  

I projektet skulle 20 barn i åldrarna 10-15 år lära sig att 

spela fiol med målet att genomföra en julkonsert 

tillsammans med en i Brasilien välkänd violinist. 

Barnen som kommer till Uerê kommer alla från svåra 

förhållanden i en ofta våldsam hemmiljö. Projeto Uerê 

fungerar som en stödskola till den statliga skolan och 

här får barnen chansen att bearbeta händelser och 

låsa upp inlärningsblockeringar som är vanliga hos 

traumatiserade barn. Genom att bl.a. lära sig att 

behärska ett instrument får barnen lättare att 

koncentrera sig och deras självkänsla växer.  

Projektet har varit lyckosamt och man har nu 

genomfört en nästintill slutsåld fiolkonsert där barnen 

fick rungande applåder. Gruppen barn som spelar fiol 

har nu därför utökats till 30 st och man hoppas kunna 

upprepa succén med en ny konsert senare i år. 

Utöver de vanliga skolämnena kan nu barnen välja 

mellan lektioner i fotboll, kör, kampdansen capoeira 

och datorundervisning. 

Nystart i Sierra Leone  

FadderbarnsFonden stödjer skolan Conforti som 

ligger i en av de mest utsatta delarna av 

Freetown, huvudstaden i Sierra Leone.  

    

Landet ligger i Västafrika vid Atlantens kust och 

är ett av världens fattigaste länder. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök oss gärna på www.fadderbarnsfonden.se. Vi önskar er alla en trevlig sommar! 

 

 

Årsmöte med hållbarhetstema 

I april höll FadderbarnsFondens sitt årsmöte i Stockholm 

och ca 25 deltagare var på plats. Kvällen inleddes med 

att vår ordförande Caroline Hesser (bilden till vänster) 

höll en kort presentation om Fondens verksamhet och 

gav exempel på projekt som fått stöd under 2014. 

Därefter hälsades kvällens gästtalare Magnus Uggla 

(bilden till vänster), vVD i Handelsbanken, välkommen. 

Han berättade om Handelsbankens hållbarhetsarbete 

och varför det här med hållbarhet har blivit ett så 

aktuellt ämne.  

Alla i Fondens styrelse ville fortsätta även kommande år 

och ytterligare en styrelseledamot, Johan Mångsén, HX, 

valdes in i styrelsen. Johan är redan involverad i 

Fondens verksamhet som bl.a. upphovsman till de 

senaste årens julkortsmotiv.  

Inga motioner hade inkommit men det fanns ett par 

övriga frågor som diskuterades. Bl.a. diskuterades 

vilken åldersgräns Fonden ska ha för utbildningsstöd till 

ungdomar, Kinas övertagande av skolor i Tibet och 

huruvida föreningen ska skaffa s.k. 90-konto.  

 Vi tackar alla som deltog under årsmötet och hälsar er 

övriga välkomna till nästa årsmöte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beställ en insamlingsbössa till ditt kontor eller avdelning 
 
Du har väl inte missat att du som jobbar i Handelsbanken kan beställa en kostnadsfri  

insamlingsbössa till ditt kontor eller avdelning? Ett enkelt sätt att bidra till Fondens arbete. 

 

Insamlingsbössan beställs genom att maila Annika Jangel, anja39@handelsbanken.se. 

 
 

 

Välkommen Johan - ny styrelseledamot! 
 

 

Varför har du valt att engagera dig i Fonden? 
 

– Jag har alltid varit intresserad av välgörenhetsarbete och har tidigare 

hjälpt en annan organisation pro bono. Jag är även Världsförälder 

(Unicef). Ingen kan hjälpa alla, men alla kan göra något och därför 

hoppas jag att mitt lilla engagemang i FadderbarnsFonden kan göra 

skillnad.  

 

Vad hoppas du kunna bidra med? 
 

– Med min erfarenhet och kompetens i marknadsförings- och 

kommunikationsfrågor hoppas jag kunna bidra till att fler upptäcker HFF 

så att vi får fler medlemmar som stöttar Fonden och dess arbete. 

 


