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Trevlig sommar önskar nya styrelsen
I april hölls FadderbarnsFondens årsmöte (bilden ovan) och fyra nya
styrelseledamöter blev invalda - hjärtligt välkomna! Fondens styrelse består nu av:
Martin Björgell, Solna Strand (ordförande)
Annika Jangel, CQMF (vice ordförande)
Gunda Ahlström, pensionär
Marie Strålfors, CIS
Daniel Nilsson, HSK
David Jawid Nori, Värtavägen
Anne von Knorring Outters, CEX

Nyvalda 2019:
Anna-Linda Weitman, CBBR-U
Nahrin Ibrahim, ASREC
Dimitri Romakin, HITB
Åsa Sandberg, CTAP

Läs mer och se bilder från vårt årsmöte och 50-årsjubileum på sista sidan.
I nyhetsbrevet den här gången får du också följa med till Colombia där föreningen
Ankarstiftelsen arbetar för att fattiga barn ska få växa upp i trygghet och få en
utbildning.
Du har väl inte missat att vi nu har en kampanj för att uppmärksamma fonden och
få in fler månadsgivare. Prata gärna med dina kollegor och vänner om arbetet vi
tillsammans gör i FadderbarnsFonden. Värvar du en månadsgivare så får både du
och din vän varsin biobiljett.
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 – för både 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.

La Aljaba – en fristad för utsatta barn i Amazonas
På årsmötet hade vi besök av Per-Olof Allerth från Ankarstiftelsen som
berättade om stiftelsens engagemang i Colombia. Sen mer än 20 år tillbaka
stödjer man barnhem och skolor och FadderbarnsFonden är med och bidrar till
barnhemmet La Aljaba.

Snabbfakta Colombia

Per-Olof (bilden) är född och uppvuxen i Brasilien och
arbetar sedan några år tillbaka med Ankarstiftelsens
projekt och volontärresor.
Här berättar han mer om barnhemmet som
FadderbarnsFonden stödjer och barnen som bor där.

Barnhemmet La Aljaba ligger i Leticia (markerat på kartan) som är huvudstad i
delstaten Amazonas, i den sydligaste delen av Colombia. En stor del av
befolkningen tillhör olika etniska grupper av ursprungsbefolkningen som flyttat
från mindre byar in till staden för att söka ett bättre liv. Omställningen från
bylivet till staden är svår och det är ont om jobb, något som tyvärr lett till att
många hamnat i utanförskap och missbruk.
På barnhemmet som FadderbarnsFonden stöttar bor det för närvarande 28
barn i åldrarna 5-17 år som alla kommer från utsatta förhållanden. Ibland
saknas föräldrarna och ibland har barnen varit utsatta för övergrepp.
I skolan, som är belägen nära barnhemmet, går även 120 andra barn från
området som deltar i La Aljabas dagverksamhet. I skolan får man undervisning,
mat, kärlek och den omsorg man behöver. Per-Olof berättar att många av
barnen när de först kommer till skolan är kraftigt undernärda. Det är vanligt att
barnens familjer är hierarkiskt uppbyggda och att mannen i hushållet äter först
och att kvinnor och barn får äta det som blir över. I skolan får alla barn en
måltid om dagen.

Folkmängd: 45,5 miljoner (2018)
Huvudstad: Bogotá
Officiellt språk: Spanska
Colombia i Sydamerikas nordvästra
hörn har en omväxlande natur, ett rikt
kulturarv och en stark ekonomi
huvudsakligen baserad på jordbruk.
Men djupa sociala klyftor har bidragit
till ett halvsekel av väpnad konflikt
mellan vänstergerillor, armén,
halvmilitära högergrupper och
narkotikaligor. Konflikten har gjort
Colombia till ett av världens mest
våldshärjade länder. Nu har dock ett
fredsavtal slutits med den största
gerillan, Farc, som också har
överlämnat sina vapen och
omvandlats till ett politiskt parti.
Källa: UD

La Aljaba – en fristad för utsatta barn i Amazonas, forts
I skolan arbetar man med att stärka barnens självkänsla, ge dem möjlighet att utvecklas
inom olika kunskapsområden och bygga upp en framtidstro. Colombia är delvis ett land
sargat av långa våldsamma konflikter och det har präglat barnen som växer upp.
Per-Olof berättar att de träffat åttaåriga barn som drömmer om att bli yrkesmördare eller krigsherrar när de växer upp,
då våldet runt omkring dem blivit normaliserat. I skolan får barnen drömmar och perspektiv utvidgas.

Angela och Enrique är två av skolans drygt 200 elever som nu är med och formar Colombias framtid.

Per-Olof berättar att han ser ljust på Colombias framtid. När
en ny generation nu växer upp i ett fredligare land finns goda
möjligheter.
Han avslutar sitt föredrag med att tacka FadderbarnsFondens
alla givare för stödet till Colombia. Stödet kanske kan te sig
som en droppe i havet, men tillsammans med andra så gör vi
riktigt skillnad.
– Gracias för att ni gör det möjligt!

Volontärresor till Colombia
Ankarstiftelsen genomför varje år volontärresor till i första hand Amazonas. Deltagare är allt från gymnasieelever
till pensionärer. Samtliga betalar resor och uppehälle för sig själv, (man kan kalla det för ”all exklusive”, dvs
ingenting ingår). Man arbetar sida vid sida med urbefolkningen/byarna. De senaste åren har ca 60-80 personer
medverkat på dessa resor. Resorna brukar vara ca 5-6 veckor långa.
Läs mer på deras webbsida: https://ankarstiftelsen.se/res-med-oss/.

Sommarkampanj – vi vill bli fler månadsgivare
Tack vare ditt och andra givares trogna stöd har vi kunnat hjälpa många
utsatta barn runt om i världen i mer än 50 år. Det kan vi alla vara riktigt stolta
över! Nu vill vi kunna hjälpa ännu fler barn. Och vi behöver din hjälp med att
hitta fler givare…
Prata gärna med dina kollegor och vänner om arbetet vi tillsammans gör i
FadderbarnsFonden. Värvar du en månadsgivare och meddelar oss före 30
september så får både du och din vän varsin biobiljett.

Så här gör man för att bli månadsgivare:
En stående överföring öppnas enklast via Internettjänsten.
Fondens kontonummer är 84 902 515
Som mottagar-ID vill vi ha ditt namn
När du lagt upp din överföring så meddela oss via fadderbarnsfonden@handelsbanken.se så skickar vi över era
biobiljetter.
Stort tack för ditt stöd!

Barnen på bilden går på en
förskola i Kigali, Rwanda, som
FadderbarnsFonden stödjer.
Tack vare förskolan får barnen
pedagogisk utbildning, mat och
hälsovård samtidigt som
barnens mammor kan arbeta
och trygga en inkomst till sin
familj.
Var med och gör skillnad för
barn runt om i världen!

Sommarlästips!
Nu finns FadderbarnsFondens Årsredovisning för 2018 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.

Hurra för oss – FadderbarnsFonden firade 50 år
FadderbarnsFondens årsmöte och femtioårsjubileum hölls i slutet av april i Stockholm.
Deltagarna bjöds på föredrag, fika, mingel, tipspromenad och goodiebag.
Tack till alla medlemmar som deltog under kvällen och ett stort tack till alla våra talare!

