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Vill du prenumerera på  

vårt nyhetsbrev? Mejla! 

 

Nu är det indiska samhället öppet igen och Shenpen Aid kan besöka sina projekt. Här får barnen på Himalaya Buddhist 

Culture School i Indien bananer, vattenmeloner och äpplen – en ovanlig lyx för barnen. Foto: Shenpen Aid 

I nyhetsbrevet kan du också läsa om flickorna i Nepal som tack vare 
ert stöd nu får en utbildning och därmed bättre förutsättningar för 
framtiden. Det ska vi vara riktigt stolta över. 
 

Önskar er alla en fin och avkopplande sommar! 
 
Anne von Knorring Outters, ordförande FadderbarnsFonden 

Tack för ert stöd och glad sommar! 
 

Äntligen är sommaren här. Några av er har säkert redan påbörjat er semester, medan andra har den framför 
sig. Njut och ta hand om varandra! 
 

Tack för att ni varit med oss under våren och stöttat arbetet för utsatta barn. Extra tack till er som deltagit i 
vår motionsutmaning och bidragit till arbetet med flyktingar. Vi fortsätter med kampanjen hela sommaren 
och ni får gärna göra som kontoret Vanadisplan och skicka in bilder på era aktiviteter till nästa nyhetsbrev.  
 

Vill du även bidra med kläder, leksaker och andra förnödenheter till flyktingar från krigets Ukraina så tar 
Stiftelsen Brödet gärna emot era saker – det gäller dock att vara snabb för redan i juli går nästa lastbilslass. 
Läs mer på nästa sida. 
 



Insamling till flyktningar från Ukraina  

Stiftelsen Brödet har under våren arbetat intensivt med att stödja ukrainska 
flyktingar i Moldavien, Rumänien och Estland. Man har bland annat ordnat 
aktiviteter för familjer och kört ned lastbilar med förnödenheter som sen 
delats ut till behövande. Nu pågår insamlingen till nästa överlämning. 
 
Lena Åkerlund, som tidigare arbetat i Handelsbanken, säger: 
 

”Planen är att nästa lastbil går ned 11 juli. Har du kläder och skor (för barn & 
vuxna), leksaker eller hushållsartiklar så tar vi gärna emot dessa så snart som 
möjligt och senast 8 juli. Vi finns på Floragatan i Stockholm – ring mig för att 
boka tid för överlämning på tel 070-2545233. Varmt tack!”  

 

Flickor i Nepal utbildas för framtiden 
 

Vår kollega Lars Walvig från Handelsbanken i Norge är engagerad i föreningen Shenpen Aid som arbetar med 
utsatta barn i Himalayaområdet. Här berättar han om flickorna i Durlung som Fonden stödjer. 
 
”Efter två år av nedstängningar och delvis stängda skolor i Indien och Nepal är vardagen nu mer normal igen! 
Det innebär också att Shenpen Aids fältarbetare kan resa runt och över landsgränser precis som tidigare. 
 
Våra skolflickor i Durlung, Nepal, har vuxit sig så stora under de två år av pandemin sedan vi senast besökte 
dem 2020. Många har nått 12:e klass och flera påbörjat högre utbildning. Föreställ dig att det här händer på en 
skola där inga dalitflickor (som anses vara lågkast) någonsin hade tagit examen från 10:e klass innan vi 
startade vårt projekt där för några år sedan. Över hälften av flickorna som vi stödjer är daliter och kommer från 
mycket fattiga förhållanden.  

 
Analfabetismen är hög i Nepal och särskilt på landsbygden där ungefär hälften inte kan läsa och skriva. Så det 
är underbart att se våra flickor klara examen. På Shenpens fältbesök träffade vi förutom eleverna även deras 
mammor, sjuksköterskan Rita, läxhjälpsläraren och han som dagligen lagar skolmåltider åt tjejerna och 
dessutom vår gode vän och lokala samordnare. Det är fantastiskt att ha lokala partners och bekanta som vi kan 
lita på. 
 
Stort tack till alla er frivilliga entusiaster i Handelsbanken och FadderbarnsFonden som hjälper Shenpen Aid att 
stödja de utsatta i Indien och Nepal!”, avslutar Lars. 



”Motionera där du är" till stöd för flyktingar från Ukraina 
  

Ett varmt tack till alla er som deltagit i vår aktivitet ”Motionera där du är” till förmån för  
barn och ungdomar på flykt undan invasionen av Ukraina. Fortfarande finns det chans att delta! 
 
Responsen har tyvärr inte riktigt varit vad vi önskade och vi har haft svårt att nå ut med budskapet till alla våra 
fina kollegor. Hjälp oss gärna med det nu när vi förlänger aktiviteten över sommaren. Varje insamlad krona 
behövs. Utmana kollegorna eller familjen och kombinera nytta och hälsa med glädjen i att hjälpa andra. 
 
Några som hörsammat vår uppmaning och genomfört en gemensam aktivitet är kontoret Vanadisplan som 
genomförde en löpträning i majsolen. Stort tack! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motionera där du är – så deltar du 
 
Vi samarbetar med Stiftelsen Brödet som tillsammans med lokala samfund och kyrkor hittar husrum, mat och 
läkemedel till flyktingar som kommer till Rumänien och Moldavien, två länder som redan är fattiga och har 
svårt att försörja delar av sin egen befolkning. Vår hjälp kommer även att stödja ukrainska barnfamiljer på flykt 
i Estland.  
 
Så anta utmaningen att träna där du är; hemma i vardagsrummet, på gymmet, på balkongen, i trädgården, i 
skogen eller där det känns bäst. Du får själv välja motionsform, tempo och plats. 
 
Eller genomför en gruppaktivitet tillsammans med kollegorna och utmana varandra!  
Om ni dessutom skickar in en bild till fadderbarnsfonden@handelsbanken.se när du/ni genomför ”loppet” så 
har du/ni chans att synas i vårt nyhetsbrev.  
 

Så anmäler du dig/er 
 
Anmälningsavgiften (valfritt belopp) är ditt bidrag till FadderbarnsFonden och pengarna går oavkortat till att 
hjälpa flyktingarna från kriget i Ukraina.  
 
Du swishar ditt bidrag till FadderbarnsFonden på 123 131 09 37 och anger ”Motion” + ditt userid så vi vet vem 
vi ska skicka diplom till. Har du inget userid i banken så går det bra att mejla oss på 
fadderbarnsfonden@handelsbanken.se så får du ditt diplom. 

 

 

Heja, heja. Nu kör vi! 
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Ett axplock av våra aktiviteter under våren 
  
 

Värvning av nya medlemmar  
 
  
Under våren har vi vid flera tillfällen stått på olika ställen runt 
Handelsbankens huvudkontor och informerat förbipasserande kollegor 
om vår verksamhet. Vi har också delat ut flergångsmuggar av 
miljövänligt material som vi hoppas kommer användas flitigt så att 
Fonden blir synlig för fler. 
 
Vi har en utmaning i antalet medlemmar som minskat över åren i takt 
med att många givare slutat eller gått i pension och vi behöver hitta 
nya sätt att nå ut till fler. Har du tips och idéer så hör av dig till nån av 
oss i styrelsen eller via fadderbarnsfonden@handelsbanken.se. 
 
 

Årsmöte 2022 

 
I slutet av april genomfördes vårt digitala årsmöte. Tack alla som deltog! Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
föregående och tre nya styrelsemedlemmar valdes in – hjärtligt välkomna: 
 
 Camilla Fors, CEVT  
 Emil Mårtensson, CEDI 
 Ingela Roslin, SKP 
 

Vi vill också passa på att tacka avgående styrelseledamöter Erika Österlund och David Nori för deras fina 
insatser genom åren. Lycka till i framtiden. 

 

 
Äntligen Långbälingsdag igen! 
 

 
Efter flera års pandemiuppehåll 
genomfördes äntligen 
Långbälingsdagen igen.  
 
En mulen lördag i maj fanns Emil 
från styrelsen på plats på bankens 
egna vackra skärgårdsö 
Långbäling och välkomnade 
kollegor från runt om i banken.  
 
 
 

 
Som vanligt hade Fonden anordnat en tipspromenad för barn och vuxna och Emil passade på att berätta om 
fondens arbete.  Tack till er som deltog och vi hoppas träffa er andra vid annat tillfälle! 
 
 

Trevlig sommar – ta hand om varandra, önskar vi i styrelsen! 
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