
  

  
   
    [Skriv text] 

 

Ordf.: David Carlson tfn 076-1103039              david@barnochframtid.se                Handelsbanken BG nr: 613-9554,  Swish:1230498964  

Sekr.: Gunvor Andersson                        gunvor@barnochframtid.se                        Org. nr: 802451-6661 
Kassör: Bernhard Agardh tfn 042-34 67 49     bernhard@barnochframtid.se                    www.barnochframtid.se           

  

     Älmhult 8 januari 2017 

Kära faddrar och medlemmar! 

God fortsättning med förhoppning om ett fint 2017. 

Ett år går verkligen fort. Det känns inte som det var länge sedan jag skrev mitt förra brev.  Jul och nyår är 

en speciell tid med mycket som ska fixas och ordnas innan vi kan ge oss tid att slappna av och i lugn och 

ro fira med nära och kära. Det är också en speciell högtid för alla barn, här såväl som på barnhemmen vi 

stödjer. På barnhemmen Chingleput, Vimala och Mukti har det firats jul och nyår. Båda högtiderna är 

något som alla barnen ser fram emot och längtar till.  

En av de jular och nyårsfirande jag kommer väl ihåg, är den som jag och mina föräldrar firade 1992 på ett 

av barnhemmen. Det var mycket fokus på högtidlig mat, en och annan smällare, sånger, dans och drama. 

Därtill fick vi också uppleva Centralasiens troligen längsta gudstjänst på ett språk vi inte förstod. Jag 

minns inte den långa predikan men allt detta har trots det en speciell plats i mitt minne.  

Presenterna på juldagen stod inte i fokus på samma sätt som här. Samtliga barn fick en (1) present. Det 

starkaste intrycket var att se barnens glädje när alla fick sin present, i många fall var reaktionen lika stark 

kring omslagspapper och emballage som själva presenten.  Man kunde formligen ta på den uppspelthet 

och glädje varje barn utstrålade.  

-Alla ni faddrar, medlemmar och donatorer möjliggör detta tack vare bidragen genom vår förening.  För 

detta känner jag stor tacksamhet och glädje gentemot er alla; jag vet och har själv sett hur mycket det 

betyder för barnen, att människor i ett land med "sakkri" (socker på hindi, vilket ligger närmast till hands 

att jämföra snö med) bryr sig om just mig. 

-Det ger en smittande varm glädjekänsla.  Tack! 

Året som gått  

Året 2016 varit händelserikt. Som ni kanske minns gjordes uppföljningsresor till Mukti och Vimala 

omkring jul 2015. Rapporter från dessa finns att läsa på vår hemsida: barnochframtid.se  

Vad kan en uppföljning kan oss för information 
Det viktigaste är att undersöka att barnen mår bra, att deras hälsa är god och att våra medel går till de 

ändamål de är avsedda.  Att besöka barnhemmen ger även en vidare inblick i vad som sker, vad som 

planeras och vilka vardagliga utmaningar barnhemmen står inför.  

 

Mukti  

Som exempel kan nämnas:  När styrelsen under år 2015 fick en förfrågan om föreningen kunde tänka sig 

att stötta bygget av mur/inhägnad runt Muktis ägor, förstod vi inte syftet.  Efter upprepade frågor till 

barnhemmet kring detta, blev vi inte klokare.  

Då David Borg (tidigare barnhemsansvarig) var på plats kunde vi få berättat och med hans ögon se varför 

detta var av så stor vikt för Mukti, och ta till oss detta i styrelsen, då blev denna fråga högst relevant och 

väldigt tydlig.  I samhället Kedgaon, där Mukti Mission ligger, pågår en stor klassificering av all mark, från 

åkermark till detaljplanerad mark. Detta har i sin tur lett till att entreprenörer och exploatörer börjat 

inkräkta och lägga beslag på delar av barnhemmets jordbruksmark för tomtmark. För att inte förlora 
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mark som man redan äger finns ett behov av att inhägna, ett projekt som kommer att ta tid och vara 

väldigt kostsamt. Vi är i kontakt med Mukti för att få detaljer och på vilken nivå vår förening skulle kunna 

stödja detta projekt. 

Vimala  

Under uppföljningsresan på Vimala fick barnhemsansvarig Johanna följa barnens liv under fem dagar. 

Besöket gav nya infallsvinklar i hur barnens liv och vardag ser ut och det mesta verkade vara mycket 

positivt för barnen. Det blev även tydligt vilka behov som behövde utvecklas lite extra för att skickas med 

in i vuxenlivet. Två områden som berördes var möjligheten att få bearbeta traumatiska upplevelser och 

engelskundervisningen.  

Barnen har separerats från familjen för att växa upp utanför sitt hem. Oftast har separationen föregåtts 
av tidigare separationer i familjen, ex dödsfall av en förälder. För att klara av att acceptera sin 
livssituation och blicka framåt behöver barnen få bearbeta sina trauman. På årsmötet 2016 diskuterades 
hur Barn och Framtid kunde stötta upp. Barnen har nu möjlighet till en samtalskontakt vid behov. Att 
barnen lär sig engelska är en förutsättning att få en bra framtid. Därför har den extra 
engelskundervisningen på Vimala nu även börjat innefatta mer muntliga moment. 
 

Jag är glad att vi kunnat göra dessa uppföljningsresor, det ger en möjlighet att på plats förstå behoven 

men också identifiera nya som lätt glöms bort därför att de är så vardagligt vanliga.    

Antal barn på respektive barnhem som förening stödjer 
Föreningen stödjer idag genom svenska faddrar totalt 228 barn (förra året 255). Fördelningen för de olika 

barnhemmen ser ut som följer:   

 Vimala 65 st (71)   

 Mukti Mission 100 st (119) 

 Chingleput 63 st (65)   

Som framgår av ovan, har antalet barn sjunkit jämfört med föregående år (..) på samtliga barnhem, dels 

till följd av faddrar som avslutat sitt fadderskap andra pga. av barn som lämnat barnhemmet.  

Byråkrati & Stormakt  
En faktor som spelar in på antal barn som stödjs är att barnhemmen idag tvingas vara mer restriktiva att 

ta in nya barn. Detta är en följd av den byråkrati som delstatsregeringarna har börjat ålägga de barnhem 

som inte står under statlig regi. Barnhemmen jobbar mycket med detta just nu och påtalar för oss att de 

inte delar delstatsregeringarnas syn på minskat behov av barnhem som inte står under statlig regi, 

tvärtom. Detta hör också kontextuellt ihop med att Indien allt tydligare håller på att bli en stormakt i 

regionen och då vill man visa för omvärlden att man absolut kan rå om sitt eget hus. De barnhem vi 

stödjer har funnits länge i Indien och de har extremt god insyn i det lokala civila samhället och vet vilka 

faktiska behov som finns bland barn. Oavsett ekonomisk och infrastrukturell utveckling i Indien, har 

landet fortfarande störst andel människor som lever i extrem fattigdom dvs. på under 1 

köpkraftsjusterad dollar om dagen. Detta faktiska problem kräver såväl icke statliga som statliga 

organisationer för att hållbart kunna förändra. I detta arbete är de barnhem vår förening stödjer i allra 

högsta grad viktiga!  

 

Högre utbildning  
Vi ser att fler och fler av barnen genom idogt studerande kvalificerar sig till att kunna studera på 

högskola eller universitet. Till viss del är detta också regionalt betingat.  Många av barnen på Chingleput 
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går vidare och läser till sjuksköterska eller lärare.  Chennaiområdet som Chingleput ligger i är väldigt känt 

för sin höga andel akademiker och detta får så klart utslag genom alla led dvs. om man ska kunna 

konkurrera om jobben behövs en utbildning. I trakten kring Vimala finns en stark tradition av 

hantverkaryrken och således kan vi se att yrkesutbildningar är starkt representerat kring barnen från 

Vimala. Vad gäller Mukti finns det i regionen Pune och storregionen Mumbai en mix av så väl 

hantverkaryrken som akademiska yrken där de akademiska är i majoritet. Varpå en stor andel av barnen 

på Mukti går vidare till högre studier på college och universitet vilka leder till lärare, sjuksköterske 

/barnmorske, socionom, polis och flera övriga yrken.     

 

Interim barnhemsansvarig Mukti Mission  
Sedan årsmötet 2016 söker vi efter barnhemsansvarig för Mukti. Sonja som tidigare innehaft denna roll 

(innan David & Linda) gick med på att vara en interim lösning tills en ny kan träda in. Det har visat sig 

lättare sagt än gjort att hitta någon som kan tänka sig ta sig an detta uppdrag med resultatet att Sonja 

fortfarande befinner sig i denna interimlösning. Vi letar vidare efter en ansvarig för Mukti, och vi i 

styrelsen tar tacksamt emot förslag. Rådande situation kan bara fortgå till kommande årsmöte så jag ber 

er alla att hjälpa oss med att få fram lämpliga/intressanta kandidater. Förslag kan skickas till mig direkt: 

David@barnochframtid.se 

  

Nytt bokföringsprogram 
Under året som gått har styrelsen beslutat att införa ett nytt bokföringsprogram Fortnox, ett program 

som kommer att underlätta kassörens arbete. Programmet är molnbaserat vilket innebär att all 

information blir lättare tillgänglig. (Vidare kan det bestämmas vilken nivå av information olika 

funktioner/personer ska få tillgång till. Detta innebär bl.a. att barnhemsansvariga kan få tillgång till 

förutbestämda delar av informationen i programmet exempelvis senast uppdaterad fadderinformation 

för respektive barnhem) Barnhemsfaddrarna för Chinglepute var med i vår testgrupp och har redan fått 

ett mail kring detta då vi ville ta fram relevanta parametrar för programmet och då testa med att lägga in 

faddrarna i ett simuleringsprogram för FortNox. Nu har vi tagit fram ett antal parametrar som är 

nödvändiga för det ekonomiska arbetet i föreningen men också arbetet med att administrera alla 

medlemmar. Vi kommer nu att inhämta samtliga faddrars och medlemmars personuppgifter, dels för att 

få en verifiering på de uppgifter vi redan har, dels att lägga till nya som kommer underlätta utskick av 

inbetalningskort med mera.    

Detta kommer ske fram tills nästa årsmöte och efter årsmötet kommer vi börja arbeta med det nya 

programmet som då blir vårt primära bokföringsprogram fullt ut.   

Årsmötet  
Årsmötet är beslutat att hållas söndagen den 26 mars i församlingshemmet Himlagård i Höganäs. En 

separat kallelse till årsmötet kommer att skickas ut via e-mail eller post senast 4 veckor innan.   

BOKA IN DETTA REDAN NU i era kalendrar, - det hade varit roligt om så många som möjligt dök upp!   

Nya förtroendevalda  
Jag vill också be er att fundera på om JUST NI känner för att engagera er mer i föreningen, detta behöver 

absolut inte enbart innebära arbete som styrelseledamot.  Vi i styrelsen gör detta på frivillig basis och 

allas vår tid är begränsad varpå vi som förening behöver fler krafter för att kunna föra föreningen framåt. 

Det går bra att höra av sig till mig direkt om ni har funderingar eller om ni vill anmäla ert intresse. 

David@barnochframtid.se 

mailto:David@barnochframtid.se
mailto:David@barnochframtid.se
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Medlemsavgift  

Betala er medlemsavgift redan idag, det går bra att swisha in beloppet; 100 sek per person.  100 sek 

berättigar en person att rösta på årsmötet.  Swish:1230498964 (meddelande: medlemsavgift BoF + 

för och efternamn). Ni kan även betala via bankgiro: Handelsbanken BG nr: 613-9554.  

 

Fadderinbetalningar 

Under 2016 beslutade styrelsen att föreningen från och med 2017 kommer ha tre (3) 

inbetalningsintervaller gällande fadderinbetalningar:  månatligt, halvår eller helår.  

Att vi använder oss av tre inbetalningsintervaller kommer underlätta arbetet för såväl kassör som 

barnhemsansvariga.  

Om ni undrar över hur ni ligger till med era fadderinbetalningar går det bra att höra av sig till respektive 

barnhemsansvarig:  

Mukti: sonja@barnochframtid.se 

Vimala: johanna@barnochframtid.se 

Chinglepute: Isabell@barnochframtid.se 

 

Jag vill återigen tacka er alla för det gångna året och för ert stöd, det behövs och tack vare er gör vår 

förening skillnad. Alla de barn som stödjs genom er hade haft knapphändiga framtidsutsikter men tack 

vare er hjälp går nu samtliga barn ett självförsörjande spännande liv till mötes.  

-Detta vill jag tacka er alla för!  

 

Jag hoppas vi ses på Årsmötet den 26 mars 2017. 

Vänliga hälsningar,  

David Ordf. Barn och framtid.   
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