
 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyhetsbrev 2016:3 

Vårt mål i FadderbarnsFonden är att 
göra verklig skillnad för barnen vi 
stödjer. Och för att lyckas med det 
krävs ofta både tid och tålamod.  
 

När vi väljer ut organisationer och 
projekt att stödja tänker vi alltid 
långsiktigt. Längs med vägen möter 
man utmaningar. Det är till exempel 
inte alltid lätt att övertyga föräldrar 
om fördelarna med att barnen får gå i 
skolan. Men vi tror att just utbildning 
är barns bästa medel för att förbättra 
sina liv både på kort och lång sikt.  

Att göra skillnad kräver tålamod! 

 
Därför stödjer vi projekt som syftar till att 
få fler barn i skolan. Vi stödjer också 
arbetet mot exempelvis barnäktenskap 
som är ett hot för många flickors 
möjlighet till utbildning. 
 

I nyhetsbrevet den här gången följer vi 
upp Florestiprojektet i Rumänien. Har 
man lyckats med målsättningen att få fler 
romska barn till skolan? Läs själva.  
 

Här i Stockholm är både kylan och 
mörkret här nu – med andra ord är det 
hög tid att beställa årets julkort från 
FadderbarnsFonden. 
 

Vi är så tacksamma för alla er som troget 
köper korten varje år och gör det möjligt 
för oss att stötta alla värdefulla elever i 
skolorna runt om i världen. 
 

Trevlig läsning! 

 

Florestiprojektet arbetar för att få fler romska barn till skolan. Man arbetar bland annat 
med uppsökande verksamhet i byarna för att nå ut till alla barn.  

 

 

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 

 

Handelsbankens 

FadderbarnsFond 

Teckning från Maria, som bor på  
barnhemmet La Aljaba, Colombia. 



  Hur gick det sen? Uppföljning Florestiprojektet 

I skolan har barnen deltagit i olika workshops och studiecirklar för att stärka självkänslan och få grundläggande 
kunskaper om exempelvis hälsa. Även de romska barnens familjer har fått tillgång till hälsokontroller och medicinsk 
rådgivning.  Stiftelsen Brödet har också köpt en del leksaker och sportutrustning till skolan för att eleverna ska kunna ha 
roligt på rasterna. 
 

– 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. För att lyckas med ett sånt här projekt krävs långsiktigt engagemang och stöd.  
Tack för att ni är med och gör skillnad, avslutar Lena Åkerlund. 
 

 

Snabbfakta Rumänien 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Folkmängd: ca 21 miljoner 
Huvudstad: Bukarest 
Officiellt språk: Rumänska 
Medlemmar i EU sedan 2007.  
 

Stora grupper rumänska romer 
lever under fattigdomsgränsen. 
Många är socialt och ekonomiskt 
marginaliserade.  
 

Det är vanligt att barnens föräldrar 
reser utomlands för att leta arbete 
eller tigga och barnen växer upp 
hos släktingar och hjälper till i 
hushållet istället för att gå i skolan. 

 

För två år sen skrev vi om Florestiprojektet – ett projekt i Rumänien med målet 
att få fler romska barn till skolan – som vi stödjer via Stiftelsen Brödet.   
Lena Åkerlund (Handelsbankspensionär) från Stiftelsen Brödet, berättar här  
om framstegen som gjorts och vilka utmaningar man mött. 
 
Byn Floresti ligger i nordvästra Rumänien och här, liksom på många andra 
platser, lever stora delar av den romska befolkningen i djup fattigdom och misär. 
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. Genom utbildning 
ökar chansen till ett framtida arbete och därigenom möjligheten att höja sin och 
sin familjs levnadsstandard. Stiftelsen Brödet samarbetar med en rumänsk 
organisation för att få fler romska barn till skolan.  
 

– Utbildning är ovanligt bland de vuxna romerna i Rumänien och få har själva 
gått någon sammanhängande period i skolan. Många kan varken läsa, skriva eller 
räkna och det krävs i många fall övertalning för att förmå dem att skicka barnen 
till skolan, säger Lena Åkerlund. 
 

För att familjerna ska förstå vikten av utbildning och sända barnen till skolan 
arbetar man sedan 2014 med uppsökande verksamhet och besöker romska 
familjer i området. Familjerna uppmuntras att låta sina barn gå i skolan med 
löfte om att de får skolväska, skolmaterial, hygienartiklar och kläder - väsentliga 
saker som familjerna själva inte har råd med. Även barnens familjer får visst 
materiellt stöd som ges under förutsättning att barnen kommer till skolan 
kontinuerligt.  
 
 

 

– Sedan starten av projektet har man besökt alla romska familjer i området med det glädjande resultatet att andelen 
romska barn i skolan stadigt har ökat. Inför höstterminen i år häpnade lärarna över tillströmningen av nya elever då 220 
romska familjer skrev in 235 barn i skolan och de utgör numera hälften av skolans elever, säger Lena. 



  

 

Yvonnes pedagogik gör skillnad även i Sverige   

I september var Yvonne Bezerra de Mello, som sedan 1998 driver specialskolan Uerê i 
Brasilien, på besök i Stockholm. Vi fanns på plats för att lyssna till hennes föredrag om den 
särskilda pedagogiken som hon utvecklat på skolan. 
 
FadderbarnsFonden har stöttat Uerê i många år och stödet går främst till frukost och lunch till 
de 430 barn som går i skolan - för många av barnen är det dagens enda måltider. Skolan ligger i 
en favela (kåkstad) utanför Rio de Janeiro. Livet i favelan är hårt och i skolan, som fungerar som 
ett komplement till den statliga skolan, får kåkstadens mest utsatta barn undervisning.  
 
Eleverna är ofta för traumatiserade för att tillgodogöra sig skolans inlärning men Yvonne, som 
är doktor i filologi och lingvistik, har utvecklat en pedagogik som gör det möjligt för barnen att 
släppa blockeringar, något som är nödvändigt för att tillgodogöra sig undervisningen. 
 
Metodiken har uppmärksammats på många håll och Yvonne har arbetat framgångsrikt med att 
sprida den och i Rio de Janeiro finns nu 8000 lärare som certifierats i metodiken. För att nå ut i 
ännu större skala finns nu ett e-learning program, visserligen ännu bara på portugisiska, men 
som snart ska vara tillgängligt även på engelska. Dessutom kommer Yvonne att släppa en bok 
som beskriver metoden.  
 
Även här är i Sverige är intresset för metodiken stort och man hoppas kunna använda 
erfarenheterna från Brasilien i undervisningen av nyanlända barn, som många gånger är 

traumatiserade av krigsupplevelser och riskfylld flykt. 

Nya skor och kläder till barnen i Sonada 
 

I Sonada, Indien, har närmare 100 skolbarn som fonden stödjer via föreningen Shenpen, nu fått nya skor.  
 
 
 

 
 

 

Under regnperioden blir området 
väldigt lerigt och många barn gick 
tidigare barfota. Med nya 
tofflor/plastsandaler på fötterna 
håller sig barnen renare och torrare 
och då skorna är lätta att ta på och av 
hålls klassrum och sovsalar rena – bra 
för både inomhusmiljö och hygien. 
  
20 av de yngsta barnen behövde 
också nya kläder så fonden har 
bidragit till nya tröjor, byxor och 
jackor.  
 

 
 

 

Vi rekommenderar 
 

Ta del av Yvonnes historia och få veta mer om skolan Uerê och barnen som går här i en ny film  
(på engelska) som en av skolans sponsorer spelat in i sommar.  
Du hittar filmen på vår webbplats fadderbarnsfonden.se/portfolio-item/uere.  
 

http://fadderbarnsfonden.se/portfolio-item/uere/


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äntligen – årets julkort är här! 
 

Även i år har vi tagit fram ett julkort med ett unikt motiv som säljs till förmån för 
Handelsbankens FadderbarnsFond. Överskottet från försäljningen går oavkortat till barn 
runt om i världen. Genom att beställa våra julkort är du med och bidrar till att vi kan hjälpa 
fler barn! 
 
Kortet är dubbelvikt, har hälsningen ”God Jul och Gott Nytt År”, och levereras med ett vitt 
kuvert. Motivet är framtaget av Johan Mångsén på HXM, Handelsbanken. Kortet kostar  
15 kronor inkl. moms och frakt och sista beställningsdag är den 26 oktober. 

 
 
 
 

Så här beställer du: 

 
Sätt in betalning för önskat antal kort (15 kr per kort) till FadderbarnsFondens konto 084 902 515 eller  
via Swish nr. 123-503 97 89. 
 
När du har gjort din inbetalning mejlar du dina kontaktuppgifter tillsammans med uppgift om antal beställda 
kort till anca11@handelsbanken.se så levereras dina kort i slutet av november.  
 
Vill du hellre ha julhälsningen inuti kortet på engelska så finns mer information om valmöjligheter på vår 
webbplats fadderbarnsfonden.se/sa-stodjer-du-oss/julkort. 
 
 
För att beställa kort till ditt kontor och avdelning: Läs mer på Handelsbanken Intranät i föreningsdatabasen 
som du hittar under rubriken Hälsa och Fritid. 
 
 
 
 

mailto:anca11@handelsbanken.se
http://www.fadderbarnsfonden.se/sa-stodjer-du-oss/julkort

