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Stöd oss på

På FadderbarnsFondens årsmöte fick medlemmarna delta i grupparbeten för tycka till om
hur fondens ska prioritera sitt stöd under kommande verksamhetsår.

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

Nygammal styrelse i FadderbarnsFonden
I april hölls FadderbarnsFondens årsmöte och fyra nya styrelseledamöter blev
invalda - hjärtligt välkomna! Fondens styrelse består nu av:
Martin Björgell, Solna Strand (ordförande)
Annika Jangel, HCQ (vice ordförande)
Gunda Ahlström, pensionär
Caroline Hesser, ORKO
Marie Strålfors, ASRIC
Judith Baird-Johansson, CTSI
Daniel Nilsson, HSK

Nyvalda 2018:
Ingela Arback, CCXD
Severine Axell, SHB Marieberg
David Jawid Nori, SHB Värtavägen
Anne von Knorring Outters, CEX

Läs mer om och se bilder från årsmötet på sista sidan.
I nyhetsbrevet den här gången får du också följa med på ett bildresa till Indien och
Nepal där föreningen Shenpen Tibet Aid arbetar för att fattiga barn ska få
utbildning och bättre hälsa.
Du har väl inte missat att Handelsbankens FadderbarnsFond fyller 50 år i år?
Har du några minnen att dela med dig av eller förslag på hur vi kan fira det på
bästa sätt – hör gärna av dig till oss.
Sist med inte minst vill vi rikta ett stort tack till alla våra givare och till alla er som
under våren ordnat med fina aktiviteter, både för medarbetare och kunder, till
förmån för fonden. Tillsammans gör vi skillnad!

Trevlig läsning och en skön sommar önskar vi i styrelsen!

Läs mer om
projekten vi stödjer
och ladda ned vår
årsredovisning på
www.fadderbarnsfonden.se.

Föreningen Shenpen stödjer fattiga barn i Indien och Nepal
Via föreningen Shenpen Tibet Aid i Norge stödjer vi sedan 2014 fattiga barn i Himalayaområdet
med bland annat skolgång, trygga boenden och hälsovård.

Shenpen Tibet Aid är en icke-politisk humanitär organisation och
Shenpen betyder ”att tjäna andra” på tibetanska.
Lars Walvig (bilden) från Handelsbanken i Norge är engagerad i
föreningen och har besökt skolorna och projekten på plats i
Himalayaområdet.
Här delar han med sig av bilder från några av föreningens olika
projekt.

I Sonada, Indien, bor omkring 200 barn på Shenpens internatskola. Barnen kommer från mycket fattiga förhållanden och
hade inte internatskolan funnits så hade dessa barn inte kunnat få någon utbildning. Här syns en del av eleverna i
sovsalarna som under året fått nya trägolv ovanpå de gamla betonggolven, något som håller kylan borta. Skolan följer
indisk läroplan, men eleverna undervisas också i det tibetanska språket.

Skolans kök har nyligen renoverats och här lagas tre måltider om dagen till eleverna.

I skolan och på internatet har man undervisning i hälsa för att minska sjukdomar och undernäring som uppstår vid för
ensidig kost. Eleverna får också tillgång till skolhälsovård, vaccineringar och hygienmaterial såsom tandborstar/kräm.

I Sonada, Indien, finns nya solpaneler på taken som kan värma upp vatten till matlagning och hygien.
I Durlung i Nepal, bekostar Shenpen 52 flickors skolundervisning, och man har byggt en 5000 liters vattentank vid den
lokala skolan för att eleverna ska kunna få tillgång till vatten vid skoltoaletterna.

Shenpen hjälper eleverna med skolmaterial, skoluniformer och skor om det behövs. Även om skolorna i Indien och Nepal
är avgiftsfria så innebär kostnaderna för att införskaffa obligatoriskt material att många inte har råd att skicka sina barn
till skolan. Shenpen har även riktade stöd till ensamma mödrar och boenden i kloster.

Stort tack till Lars Walvig för att vi fick ta del av vad som händer i föreningen Shenpen!
Vill du veta mer om Shenpen?
Läs mer på www.fadderbarnsfonden.se eller följ Shenpens arbete
via www.facebook/shenpentibetaid.no.

Lästips!
Nu finns FadderbarnsFondens Årsredovisning för 2017 att ladda ned på vår webbplats
fadderbarnsfonden.se. I den hittar du vår verksamhetsberättelse och kan läsa mer om
vilka projekt fonden lämnade bidrag till under förra året.

Årsmöte i FadderbarnsFonden
FadderbarnsFondens årsmöte hölls i slutet av april i Stockholm och
omkring 30 medlemmar och andra intresserade deltog. Vi inledde med
lättare förtäring, dryck och mingel.
Under kvällen fick vi lyssna till ett väldigt intressant föredrag från vår
kollega Lars Walvig från Handelsbanken i Norge som är engagerad
i föreningen Shenpen (läs mer på föregående sidor).
Därefter fick vi lyssna till Bitte Rask och Håkan Andersson
från föreningen Kisumu som gav oss en nyhetsrapportering från skolan
St Christine som FadderbarnsFonden stödjer i Kenya. Nästa talare var
Pernilla Haestad Ericsson som berättade om sin senaste resa till Sierra
Leone och om hur skolan Conforti som fonden stödjer växer och
utvecklas.
Under årsmötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet och
förvaltningsberättelsen godkändes.
Fyra nya ledamöter valdes in och vi tackade avgående styrelseledamöter Johanna Lagerbäck, Anna Karlsson, Cecilia Borg, Behara
Djokovic samt revisor David Lundin för deras fina insatser för fonden.
Inga motioner hade inkommit så det fanns tid över till ett
grupparbete där samtliga närvarande fick delta. I smågrupper fick vi
diskutera och försöka prioritera vilka verksamhetsområden som fonden
bör prioritera mest framöver. Det var en svår övning då behoven är
stora, men för oss i styrelsen är det mycket intressant att få höra våra
medlemmars önskemål och resonemang.
Innan kvällen var över arrangerades också ett medlemslotteri där alla
blev vinnare.
Tack till alla medlemmar som deltog under kvällen och ett stort tack till
alla våra talare!
Se foton från årsmötet på fadderbarnsfonden.se

Töm bössorna - sista chansen för utgångna sedlar!
Förra sommaren blev de äldre 100- och 500-kronorssedlarna ogiltiga och fram
till och med 30 juni 2018 kan man sätta in dem på ett bankkonto.
Om ni har insamlingsbössor på ert kontor eller avdelning - glöm inte att
tömma de innan det. Tack!
FadderbarnsFonden kan ta emot ogiltiga sedlar som gåvor även efter 30 juni.
Kontakta oss via vår gruppbrevlåda fadderbarnsfonden@handelsbanken.se
för att få veta mer.

