Verksamhetsberättelse för år 2021
För Föreningen Barn och Framtid – organisationsnummer 802451-6661.
Föreningen Barn och Framtid har under verksamhetsåret 2021 fortsatt att ge stöd till utsatta och
ekonomiskt missgynnade barn på de tre barnhemmen Pandita Ramabai Mukti Mission, C.S.I. Home of
Abdundant Life och Vimala Orhpahanage i Indien.
År 2021 var ett utmanade och turbulent år med anledning av den pågående pandemin. Situationen och
omständigheterna för de tre barnhemmen har varierat då de är olika stora och har olika förutsättningar.
För en del har digital utbildning vid barnhemmen varit möjlig, medan andra varit tvungna att lämna
barnhemmen för att leva med familj och släktingar. Under hösten har flera barn som tvingats att lämna
barnhemmet kunnat återvända. Faddrar, medlemmar och övriga givare har under året bidragit med
medel. Medel till skolgången har delvis varit lite pausad på grund av pandemin, men vid enstaka tillfällen
har föreningen skickat medel för andra behov som uppkommit på grund av pandemin
Vid årets slut, 2021, hade föreningen 59 betalande medlemmar. Medlemsavgiften för 2021 var 100 kr
per år. Antal fadderfamiljer var 130 och antal fadderbarn var 188. Dessa fördelade sig på de tre
barnhemmen enligt följande: 88 barn i Pandita Ramabai Mukti Mission, 48 barn i C.S.I. Home of
Abdundant Life samt 52 barn i Vimala Orphanage.

Fadderavgift och inbetalningar
Fastställd fadderavgift för verksamhetsåret 2021 uppgick till 150 kr per månad.

Årsmöte 2021
Vid föreningens årsmöte den 20 mars 2021 valdes ordförande, styrelse, revisorer och valberedning. Ett
konstituerande mötet hölls i direkt anslutning till årsmötet.

Styrelsen och dess ansvarsfördelning
Ann Landén, ordförande
Pia Lidwall, vice ordförande
Birgitta Hellberg, sekreterare
Ulla-Maj Persson, kassör
Isabell Pettersson, ledamot
Nima Tahmoury, ledamot
Birgitta Pålsson, ledamot
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Styrelsemöten
Under året hölls fem protokollförda styrelsemöten. Föreningens verksamhet bygger helt på
frivilliginsatser.

Revisorer
Claes-Erik Ivarsson, sammankallande
Hans Ward
Fredrik Eljin, suppleant

Valberedning
Åsa Dencker, sammankallande
Sonja Carlson

Fadderansvariga
Fadderansvarig och kontaktansvarig för respektive barnhem har under verksamhetsåret varit:
Pandita Ramabai Mukti Mission – Caroline Salvigsen, Bengt Arvidsson och Birgitta Pålsson.
Vimala Orphanage - Isabell Pettersson.
C.S.I Home of Abundant Life Chingleput - Isabell Pettersson.

Barnhemsverksamheten
Pandita Ramabai Mukti Mission
Även detta år har Corona-pandemin präglat Mukti. Under maj månad så insjuknade många men de flesta
tillfrisknade också. Några dödsfall rapporterades men då främst bland de äldre kvinnorna. I slutet av året
var de flesta vaccinerade och situationen inne på området har återgått till mer normala förhållanden.
Varje månad kom rapporter om livet på Mukti och även många foton på barnen och deras aktiviteter.
Våra flickor har fått goda resultat på sina gymnasiestudier. Barnen är inspirerade och tycker att det är
roligt att lära. Det finns bland annat möjlighet att lära sig spela gitarr under veckorna. Sex flickor går en
datakurs i Pune under 6 månader. För att minska trängsel och säkra social distans har de gått i skolan
även på söndagar. Verksamheten har varit anpassad till pandemin och som exempel så besökte varje
familj biblioteket vid olika dagar i veckan.
Vi har fått personliga julhälsningar från alla fadderbarnen som har vidarebefordrats till faddrarna. På
grund av att vi numera skickar hälsningarna via mejl har det medfört att en del faddrar responderar
tillbaka till oss vilket gör att vi har en tydligare dialog med varandra, vilket vi uppskattar mycket.

Vimala Orphanage
Eftersom styrelsen inte funnit någon barnhemsansvarig för Vimala som kunnat ta över ansvaret efter
Johanna så har Isabell och Ann hjälpts åt med detta. Föreståndaren Sr. Mary lämnade Vimala under
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hösten för en annan tjänst. Isabell har fått väldigt bra kontakt med hennes efterträdade Sr. Jerin.
Myndigheterna i Tamil Nadu öppnade skolor och College första veckan i september, men då skedde
undervisningen digitalt. Endast ett 20-tal barn har bott på Vimala under pandemin men då skolorna
öppnade kom fler barn tillbaka till barnhemmet. I december var totalt 47 barn på barnhemmet och fem
flickor som studerade vidare på College. Sedan november genomförs utbildningen fysiskt. I november
firades Diwali och i december firades jul och alla barn fick nya kläder.
Upprop!
Vi söker fortfarande en ny barnhemsansvarig till barnhemmet i Vimala. Vi hoppas att ni medlemmar och
faddrar kan hjälpa oss att hitta en ny barnhemsansvarig. En ny barnhemsansvarig för Vimala kommer få
de absolut bästa förutsättningarna via Johanna Nilssons, tidigare barnhemsansvarig för Vimala, samt
stöd och förmedling av upprättade kontakter och via Isabell, Bengt, Caroline och Birgittas stöttning, tips
och hjälp!

C.S.I. Home of Abundant Life Chingleput
I november kom flickorna i åldern 11 år och uppåt tillbaka till barnhemmet då skolorna öppnade upp för
fysisk undervisning. Undervisningen för de yngre barnen har skett i skift, varannan dag, för att undvika
smittspridning. För flickorna som är 15 och äldre har det bedrivits daglig skolgång. Föreståndaren Priscilla
har haft kontinuerlig kontakt med flickorna under pandemin och ingen av dem har drabbats allvarligt av
Covid-19. De äldre flickorna har haft möjlighet att studera digitalt under pandemin, men alla har inte haft
bra förutsättningar att studera i sina hem. I november drabbades regionen av kraftigt regn och de skolor
som var öppna tvingades temporärt att stänga. Under hösten firade man grundaren Miss Gerthrude
Hughes som för 38 år sedan startade barnhemmet. Barnhemmet har även firat andra högtidsdagar där
olika tävlingar har arrangerats som barnen deltagit i. Isabell har haft tät kontakt med barnhemmet.

Hemsidan
Det var med stor glädje som styrelsen under hösten 2021 välkomnade Per Hildor som ny webbansvarig
för Barn och Framtid. Per har sedan många år tillbaka varit fadder och är väl bekant med föreningen.
Under hösten har Per sett över föreningens hemsida och tagit fram förslag på en handlingsplan för
uppgradering och förbättring. Styrelsen är mycket glada över detta och ser fram emot att arbeta med att
förbättra hemsidan vars syfte är att ge medlemmar och faddrar uppdaterad information om
barnhemmen samt göra föreningen mer känd och därmed locka fler faddrar och sponsorer till
barnhemmen.

Ekonomi
Föreningens ekonomi finns redovisad i resultat- och balansräkningen.
Faddergåvor och gåvor till barns högre studier skickas oavkortade till barnhemmen. Det har skett
varannan månad för faddermedel och terminsvis för medel till högre studier.
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Övriga insamlade medel reserveras för att ge stöd till barnhemmen enligt deras önskemål och
föreningens uppdrag. Ofta kommer en förfrågan om stöd till ett visst projekt eller till stöd till en flickas
utbildning på college. Pengarna finns säkrade på ett konto och när projektet aktualiseras sker utbetalning
i omgångar enligt överenskommelse med barnhemmet.
Under året har inga faddermedel skickats till barnhemmet i Chingelput eftersom inga barn har bott på
hemmet på grund av pandemin. Insamlade medel till Chingelput kommer att skickas så snart som
möjligt. De mottagande organisationerna för barnhemmen är strikt reglerade av indisk lag och har under
året fått nya konton vilket medfört förseningar i våra utbetalningar.

Insamlingar
Under det gångna året har inga evenemang ägt rum på grund av covid-19-pandemin.

Höganäs församling
Höstbasaren
Den traditionella höstbasaren kunde tyvärr inte hållas på grund av pandemin.
Höganäs församling kollekter och gåvor
Under året har kollekter tagits upp i Höganäs församling till förmån för Barn och Framtid till en summa av
5 312 kr. Vi vill rikta ett stort tack till Höganäs församling för dessa kollekter.
Hantverk i trä
Sedan 2018 har Therése Åkerholm i Höganäs tillverkat träkors där behållningen går till föreningen Barn
och Framtid. Under 2021 har det inbringat 960 kr. Ett stort tack för denna gåva.

Lagadalskyrkan
Lagadalskyrkan i Strömsnäsbruk har under året skänkt 10 000 kr till föreningens verksamhet i Indien.
Vi vill rikta ett stort tack till Lagadalskyrkan för gåvan till barnhemmet i Chingelput.

Brunnby församling
Brunnby församling har bidragit med gåvor på 475 kr till föreningens verksamhet. Vi vill rikta ett stort
tack till Brunnby församling.

Privata gåvor
Föreningen har också tagit emot minnesgåvor (däribland Claes-Göran Carlsons minnesfond och Bo
Agardhs minnesfond) bidrag till mikrolån/startup och andra gåvor till barnhemmen. Varmt tack för dessa.
Många faddrar har bidragit med extra gåvor till födelsedagar och julklappar. Vi vill tacka samtliga för era
extra gåvor! Tack vare dessa gåvor har vi kunnat ge barnen det där lilla extra som ger glädje och stärker
känslan kring en hoppfull framtid.
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Samverkan
Styrelsen är glada för samarbetet med Höganäs församling där föreningen vid fyra tillfällen erhållit
kollekt till flickorna vid barnhemmen. På grund av pandemin har styrelseledamöterna inte deltagit och
informerat om föreningen vid de tillfällena som vi har erhållit kollekt.

Slutord
Alla som är engagerade i föreningen arbetar ideellt. Vi bidrar med våra kunskaper från olika områden i
yrkeslivet och övrigt. Det som förenar oss är viljan och drivkraften att med vårt engagemang hjälpa barn i
ett land med sämre förutsättningar än de vi har i Sverige.
Behoven i Indien är fortfarande stora och styrelsen välkomnar fler medlemmar att engagera sig i
föreningen genom olika uppdrag. Detta är angeläget för att säkra återväxten och därmed föreningens
framtid!
Vi är glada och stolta att ha kontaktansvariga för de tre barnhemmen som själva har nära kontakt och
stor kunskap om Indien och om barns villkor där. Isabell, Bengt, Caroline och Birgitta har alla gedigna
kunskaper om Indien.
Ett stort tack till alla medlemmar och faddrar för visat intresse och engagemang samt för det förtroende
som visats styrelsen under verksamhetsåret. Tack vare er ges fler flickor möjlighet till utbildning vilket
gör att deras självständighet blir större. Varje krona gör nytta för flickorna på barnhemmen.
Ett varmt tack förmedlas från barnhemmen till alla de som på olika sätt bidragit till årets arbete till stöd
för barn i Indien.
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