
 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev 2017:2 

Läs mer om årsmötet på sista sidan. I nyhetsbrevet den här gången kan du också 
läsa en flickas berättelse om hur hon tack vare stöd kunnat gå ut grundskolan och 
nu studerar vidare.  
 
Missa heller inte vår insamlingskampanj för nya böcker till ett bibliotek i skolan  
St Christine, Kenya. Alla bidrag är välkomna. För samma kostnad som en kaffe på 
stan kan du bidra till att glädja många barn under år framöver – det tar bara nån 
minut att göra skillnad genom Swish. Följ insamlingen på vår webbplats. 
 
Sist men inte minst tipsar vi om en gruppresa till Thailand som anordnas av 
stiftelsen ChildFriend under hösten. Man kommer då att besöka flera av de barn- 
och skolhem som fonden stödjer. Se med egna ögon vilken skillnad bidragen gör. 

 

Trevlig läsning och en skön sommar önskar vi i styrelsen! 

Ny styrelse och extrainsamling till skolbibliotek 
 

I april hölls FadderbarnsFondens årsmöte och följande styrelse valdes: 
 

 

I Zimbabwe får eleverna i skolan lära sig att vi alla är unika och lika mycket värda oavsett 
bakgrund. Läs skolflickan Shingirirais berättelse på nästa sida.    

 
 

 Redaktör nyhetsbrev 

Marie Strålfors 
mast18@handelsbanken.se 

   

Vill du prenumerera på  
vårt nyhetsbrev? Mejla! 

 
Besök oss på  
www.fadderbarnsfonden.se 

 

 

Stöd oss på 
  

bankgiro 5414-9844 
bankkonto 84 902 515 
Swish 123 503 97 89 
 
 

 

 

Läs mer om 
projekten vi stödjer 
och ladda ned vår 
årsredovisning på 

www.fadderbarns-
fonden.se. 

 

Martin Björgell, Solna Strand (ordförande) 
Annika Jangel, HCQ (vice ordförande) 
Behara Djokovic, Studentprogrammet (nyvald) 
Gunda Ahlström, pensionär 
Anna Karlsson, Årsta 
Johanna Lagerbäck, Frihamnen 

Caroline Hesser, ORKO 
Marie Strålfors, ASRIC 
Judith Baird-Johansson, CTSI 
Daniel Nilsson, HSK (nyvald) 
Therése Westberg, Ecster (nyvald) 
Cecilia Borg, CTSI 



  Zimbabwe – Shingirirai på väg mot universitetet  

Handelsbankens FadderbarnsFond stödjer IM (Individuell Människohjälp) som arbetar för en mer jämställd värld där 
alla människor har rätt till hälsa, utbildning och försörjning. Stödet går bland annat till ett projekt i Zimbabwe som 
arbetar för att stärka föräldralösa och andra utsatta barn.  
 
 Många barn i Zimbabwe lever ett hårt liv. Det kan i perioder 
vara svårt att få tag på mat, våld tillhör ofta vardagen och det 
politiska läget har skapat ett instabilt samhälle. Hiv/aids-
epidemin har tagit många liv sedan 90-talet och kvar finns en 
till större delen yngre befolkning.  
 
Traditionella könsroller och fattigdom gör det svårt för flickor 
och kvinnor att ta sig fram. Många flickor börjar i skolan 
tillsammans med sina bröder, men hoppar av tidigt. Att gifta 
bort sina unga döttrar är mycket vanligt, vilket ibland drabbar 
flickor så unga som tio till tolv år.  
 
Det kan te sig hopplöst men det finns också ljusglimtar - barn 
som trots dåliga förutsättningar lyckas bygga ett bättre liv och 
se ljusare på framtiden. En sådan flicka är Shingirirai och det 
här är hennes berättelse: 
 
Shingirirai har nu fyllt 18 år och bor i en liten by i sydöstra 
Zimbabwe. Vid bara ett års ålder förlorade hon båda sina 
föräldrar och hennes mormor tog då över vården över henne. 
Tyvärr gick mormodern bort när Shingirirai var sju år gammal.  
 
– Hon var som min mor och hennes bortgång var ett hårt slag 
och min värld bara kollapsade, berättar Shingirirai.  
 
Därefter fick Shingirirai flytta in tillsammans med sin moster 
och morbror. Men resurserna var knappa, och för föräldralösa 
barn är det extra svårt att möta skolans krav på avgifter, 
uniform och annat material. Med hjälp av stöd från IM:s 
projekt kunde Shingirirai skolgång tryggas och hon kunde gå 
kvar i skolan.  
 
I dag är hon inskriven på en gymnasieskola och deltar ofta i 
olika studiecirklar som tar upp viktiga frågor om barn och 
kvinnors rättigheter. För närvarande studerar hon på 
avancerad nivå med goda studieresultat, och målsättningen är 
att fortsätta vidare till universitetet under 2018.  
 
– Som föräldralös hade jag aldrig trott att jag skulle kunna gå 
så här långt. Jag är mycket tacksam mot alla som har hjälpt 
mig att nå dit jag är nu, konstaterar Shingirirai stolt.  
 
 

Genom ditt stöd till FadderbarnsFonden får fler barn som Shingirirai chansen till en utbildning. Barn och ungdomar 
som får gå färdigt skolan har helt andra möjligheter att kunna ta sig ur fattigdom och försörja sig i framtiden.  
Tack för att du är med och bidrar! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Foton från IM 
 
 
 
 

Böcker till skolbibliotek efterlyses – bidra via Swish 

 
I Kenya stödjer vi sedan många år tillbaka skolan St Christine. Skolan har cirka 350 elever mellan fem och fjorton år 
som alla är helt eller halvt föräldralösa och kommer från byn runt skolan.  
 
Just nu pågår byggnationen av ett nytt skolbibliotek. Det gamla biblioteket är välanvänt och har med tiden blivit 
mycket slitet och angripet av skadedjur.  
 
– Skolbiblioteket används flitigt av både skolans elever och lärare. I den nya byggnaden, som sponsrats av två 
privatpersoner, kommer det att finnas både läsplatser och elektricitet - något som eleverna saknar i hemmen och 
som kommer underlätta för läxläsande, säger Håkan Andersson, Handelsbankspensionär, som varit med och 
grundat skolan och arbetat med verksamheten i 15 år. 
 
Även skolböckerna, som FadderbarnsFonden varit med och skänkt för många år sedan, har blivit slitna och vi 
skulle vilja ge barnen nya böcker och ny inspiration.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glöm inte att tömma 

insamlingsbössan! 

 

Den 30 juni upphör de äldre 100- och 500-
kronorssedlarna och de äldre 1-, 2- och 5-kronors-
mynten som betalningsmedel.  
 
Senast den 31 augusti 2017 måste mynten sättas in på 
banken och för sedlarna är sista insättningsdag  
30 juni 2018. 
 
Om ni har en insamlingsbössa på ert kontor eller 
avdelning - glöm inte att tömma den innan det. Tack! 

Var med och bidra till skolböcker som 
kommer att skänka glädje och 
kunskap många år framöver. Även en 
liten slant kan göra stor skillnad! 
 

Så här gör du för att bidra 
 

Swisha nr 123 131 09 37, märk 
inbetalningen Kenya.  
 

Bankkonto 84 902 515, märk 
inbetalningen Kenya. 
 
Bankgiro 5414-9844, märk 
inbetalningen Kenya. 
 

Visst vore det kul om vi tillsammans 
kan uppfylla barnens önskan? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Årsmöte med tema Indien 
 

FadderbarnsFondens årsmöte hölls i april i Stockholm och omkring 25 medlemmar och andra intresserade deltog.  
 
Under kvällen fick vi lyssna till ett intressant föredrag från Indienkännaren och författaren Peter Wennerholm som 
bott och arbetat i New Dehli under 2,5 år. Han delade med sig av sina erfarenheter och sin syn på utvecklingen i 
Indien. Med en befolkning på 1,2 miljarder människor, varav mer än hälften är yngre än 25 år, och där andelen fattiga 
är 20%, saknas det inte utmaningar. Men Peter lyfte även möjligheter och pratade om att vikten av att skapa en mer 
nyanserad bild av Indien idag. Genom personporträtt fick vi lära känna en rad spännande människor – ”nybyggare” 
som alla är med och skapar det moderna Indien. 

 
Efter föredraget fick vi lyssna till Lena Åkerlund, från stiftelsen Brödet, som berättade om blindskolan i Cooch Behar i 
Indien som FadderbarnsFonden stödjer sedan flera år tillbaka. 
 
Under årsmötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet och förvaltningsberättelsen godkändes. Tre nya ledamöter valdes in 
i styrelsen: Daniel Nilsson, Therése Westberg samt Behara Djokovic. Vi tackade avgående styrelseledamöter Håkan 
Sjögren, Mikael Neuman och Eva Ångström med blommor för deras fina insatser i styrelsen. 
 

 
Res med ChildFriend till Thailand  
 

Stiftelsen ChildFriend ordnar nu en ny gruppresa till Thailand 16 nov-1 dec 2017 .  
Ta chansen att besök barn- och skolhemmet som du stödjer via FadderbarnsFonden. 
Förutom besök hos barnen ingår ett späckat utflyktsprogram med sightseeing, natur- 
och djurupplevelser.  

För FadderbarnsFondens vänner har anmälningstiden förlängts till 15 juli 2017. 

Läs mer på ChildFriends webbplats: 
http://www.childfriend.com/visar-nyhet/foelj-med-pa-var-gruppresa-till-thailand 

 

 

Peter Wennerholm har nyligen gett ut boken ”Bland nybyggare och gudar”. Håkan Sjögren var en av styrelseledamöterna som tackades av. 

http://www.childfriend.com/visar-nyhet/foelj-med-pa-var-gruppresa-till-thailand

