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      Älmhult den 20 december 2015 

 

Kära faddrar och medlemmar! 
 

Julen är här och det är mycket som har planerats, fixats och inhandlats. Trots allt arbete 

och stress, hoppas jag att det också finns mycken glädje, kärlek och värme i 

förberedelserna inför helgen.   

  

Själv känner jag stor glädje, ödmjukhet och en innerlig tacksamhet till alla er faddrar och 

medlemmar som stödjer vårt arbete, ni behövs verkligen - kanske nu mer än någonsin!  

 

Det händer mycket i vår omvärld och i vår närhet, många av oss är engagerade i detta - 

enskilda hem, kyrkor, alla möjliga föreningar och organisationer öppnas upp, 

vänskapsband knyts  - alla vill göra så gott man kan.  Det är fantastiskt att se det 

engagemang som finns för de människor som sökt sin tillflykt till vårt trygga Sverige, de 

gör mig stolt!  

 

Som ”gammal” statsvetare, med fokus på internationella relationer, freds-och 

utvecklingskunskap och annat inom samma ram, är min övertygelse att vi måste kunna ha 

fokus på både det som sker i vårt närområde och behoven på avstånd, sådant som verkar 

för att hållbart förändra samhällen och länder på sikt. Det vår förening bidrar till genom 

att stödja barnhemmen i Indien, stärker i allra högsta grad det indiska samhället på alla 

nivåer. Eftersom organisationerna vi stödjer kan fortsätta vara en aktiv del av det indiska 

civilsamhället och sätta tryck på beslutsfattarna lokalt, regionalt men också nationellt, är 

vårt engagemang viktigt och det behövs! 

 

Det har varit ett händelserikt år för föreningen och vårt arbete tillsammans med 

barnhemmen vi stödjer. Nedan följer några saker som jag särskilt vill belysa och lyfta 

fram.  

 

Fadderarbetet  

Det finns ett behov av faddrar till fler barn som har behov av fadderstöd. Det går utmärkt 

att kontakta mig om någon av er är intresserade eller vet någon som kan tänkas vara 

intresserad.   

Föreningen stödjer idag genom svenska faddrar totalt 255 barn. Fördelningen för de olika 

barnhemmen ser ut som följer: 

 

 Vimala 71 st  

 Mukti Mission 119 st  

 Chingleput 65 st 

 

Alla barnen på samtliga barnhem mår bra och studerar flitigt. Under året har det gjorts 

hälsokontroller som visar att deras hälsa är god. Resultaten från samtliga barns 

skolexaminationer visa tydligt att hårt arbete ger goda resultat. Detta förstärks ytterligare 
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av det faktum att fler och fler av fadderbarnen har så goda studieresultat att de kan välja 

att gå vidare till högre utbildning på högskola och universitet.  

 

Barnhem 
 

Pandita Ramabai Mukti Mission, Kedgaon 
 

Klassrum 

Redan under 2014 fick föreningen förfrågan från Mukti om vi hade möjlighet att stödja 

byggnationen av ett klassrum då delstatsregeringen satt ett maxtak för hur många elever 

som får undervisas i samma rum. Redan under 2014 beslutade styrelsen att föreningen 

skulle stödja ett klassrum. Planeringen för byggnationen drog ut på tiden och kom inte 

igång förrän sensommaren 2015, detta efter att vår förening beslutat att stödja ytterligare 

1 klassrum så att arbetet skulle kunna påbörjas. Kostnaden för två klassrum kommer för 

föreningens del att landa på ca 170 tusen SEK. Detta innebär att föreningen står för 80 % 

och Mukti Mission för 20 % av kostnaden för dessa två klassrum. Bilder kring hur bygget 

fortskrider finns upplagda på vår hemsida: http://www.barnochframtid.se/1-klassrum-

blev-2-utbildning-ar-vagen-till-ett-sjalvforsorjande-liv/ 

 

Uppföljningsresa  

Under december kommer fadderansvarig för barnhemmet att göra en resa till Mukti 

Mission för att på plats följa upp, dokumentera och se hur föreningens stöd används, 

månatligt fadderstöd men även projektinsatser som det ovannämnda, därtill tidigare 

stödda projekt. Vidare kommer fadderansvarig att diskutera barnhemmets långsiktiga 

planer så att vi som förening får ett längre tidsperspektiv kring vad som är på gång, behov 

med mera. Rapport från denna resa kommer ni få ta del av via hemsidan och mail i början 

av nästa år. Jag vill samtidigt nämna att denna resa görs i egen regi av David Borg, han är 

i landet på affärsresa och har valt att lägga ett antal dagar på barnhemet för att göra 

uppföljning. I och med denna överenskommelse minskar vi uppföljningskostnaderna med 

mer än 10 000 Sek! Tack David! 

 

Vimala Orpanage, Marthandame 
 

Föreningen bekostar extra engelsk undervisning med insamlade medel, denna har pågått 

under hela år 2015. Det kan tyckas märkligt att vi skjuter till extra insatser då barnen blir 

undervisade i skolan. I indiska skolor bedrivs mycket katederundervisning och barnen ges 

minimal tid att träna konversation, engelskan blir något man är duktig på grammatiskt 

men inte verbalt. Vi vet att engelska är något som ökar barnens möjligheter till god 

framtida försörjning och ser detta som en god investering för dem.   

 

Utflykt och hälsa  

Under sommarlovet har alla barnen gjort en utflykt till Kannyakumari, Indiens sydligaste 

spets där 3 hav möts. Barnen fick byta miljö för ett tag, äta sina mål på restaurang och 

kanske frossa i glass! Under året har barnen hälsoundersökts och de har också besökts av 

en psykiatrisjuksköterska som undersökt barnens psykosociala hälsa, oerhört viktigt för 

barn som upplevt svåra mentala påfrestningar i tidig ålder. 

 

Uppföljningsresa  

I slutet av december kommer fadderansvarig för barnhemmet att göra en resa till Indien 

och på plats på Vimala följa upp, dokumentera och se hur föreningens stöd används. Även 

http://www.barnochframtid.se/1-klassrum-blev-2-utbildning-ar-vagen-till-ett-sjalvforsorjande-liv/
http://www.barnochframtid.se/1-klassrum-blev-2-utbildning-ar-vagen-till-ett-sjalvforsorjande-liv/
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på denna uppföljningsresa kommer fadderansvarig att diskutera barnhemmets långsiktiga 

planer så att vi som förening får ett längre tidsperspektiv även där.. Rapport från denna 

resa kommer ni få ta del av via hemsidan och mail under nästa år. Bilder från resan 

kommer visas under årsmötet i mars 2016.  Jag vill också i detta fall nämna att resan görs 

i egen regi av Johanna Nilsson. Hon är i landet på semester och har valt att lägga ett antal 

dagar på barnhemmet för att göra uppföljning. I och med detta minskar vi även i detta fall 

uppföljningskostnaderna med mer än 10 000 Sek! Tack Johanna! 

    

Church of South India( CSI) Compound, Chingleput  
 

Kök & säkerhet  

Under 2015 blev projektet "nytt hälsosamt kök” färdigt, föreningen har till 80 % bekostat 

detta. Det tidigare köket var väldigt trångt, slitet och nedgånget. Projektet har gett ett helt 

nytt kök med väl tilltagna förvarings, förberednings - och tillagningsytor, gasolhällar, nya 

ledningar för vatten, el och gas samt bättre arbetsbelysning. Ett ur hygiensynpunkt 

ändamålsenligt och säkert kök där all barnens mat tillagas och serveras. 

Utöver köksprojektet har föreningen bidragit med medel så att barnhemmet kunnat 

installera ett nytt säkerhetssystem. Säkerheten är den del som kontrolleras och beslutas av 

delstatsmyndigheten. Kraven på säkerhet framförallt på och i anslutning till barnhem, har 

under åren ökat markant vilket är bra, detta driver också upp driftskostnaderna.   

 

Studier 

Det flesta barn som är väldigt flitiga i skolan och ges möjligheten att studera på högskola 

och universitet något som bekostas dels av faddrar dels av insamlade medel till 

föreningen. CSI:s styrelse tog nyligen besluta att alla som ges möjlighet att studera vidare 

kommer att göra detta via kommunala högskolor vilket innebär att studiekostnaden 

minskar markant. Detta innebär att fler kan erbjudas högre utbildning utan extra 

tillskjutna medel. Som förening välkomnar vi ett sådant initiativ samtidigt som vi i 

styrelsen beslutat att bevaka barnens studieresultat från de kommunala högskolorna, blir 

de sämre finns det fog för att agera. Vi fortsätter att avsätta medel, dock inte lika stor del 

som nuvarande summa så att funktionshindrade och toppstudenter ges möjlighet till privat 

skolgång för att få sina speciella behov tillgodosedda, detta kan ge  mycket tillbaka till 

barnhemmet och verksamheten.  

 

Insamlingar  
Under 2015 har det hållits två större event där all behållning tillfallit föreningen.   

 

Växtbytardagen som anordnades av Brunnby församlingskår ägde rum den 26 september 

i och utanför församlingshemmet. Denna inbringade 7875 Sek. Stort tack! 

Se gärna våra bilder från växtbytardagen: http://www.barnochframtid.se/lyckad-

vaxtbytardag-i-brunnby/ 

   

Höstbasaren som anordnades av Höganäs Församling, där anställda och frivilliga lägger 

ner mycket arbete, har blivit en folkfest och en härlig tradition med lotterier, auktion och 

försäljning av hantverk, marmelad och sylt, kaffe och våfflor. Alla insamlade medel gick 

oavkortat till föreningen, fantastiska 33 885 sek!! Som ordförande vill jag rikta ett stort 

tack till alla som offrade tid, hjälpte till före, under och efter basaren och framför allt till 

Höganäs församling som ställer upp med allt! Tack! 

Se gärna våra bilder från basaren: http://www.barnochframtid.se/resultat-fran-

hostbasaren/ 

 

http://www.barnochframtid.se/lyckad-vaxtbytardag-i-brunnby/
http://www.barnochframtid.se/lyckad-vaxtbytardag-i-brunnby/
http://www.barnochframtid.se/resultat-fran-hostbasaren/
http://www.barnochframtid.se/resultat-fran-hostbasaren/
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Privata donationer och gåvor  

Under året har föreningen också fått in privata donationer och gåvor, i en del fall i 

samband med födelsedagar och andra högtider. Stort tack till alla er!  

  

Vi har också väldigt nyligen fått en donation där en skola haft en basar varpå det 

beslutades att halva behållningen skulle skänkas till Barn och Framtid, specifikt till Mukti 

för ändamål förenligt med skolan så vad passar väl då bättre än att använda donerade 

pengar, 5375 Sek till pågående klassrumsbyggen. Stort tack!   

 

Fadderavgift  

På årsmötet i mars 2015 beslutade årsmötet att den månatliga fadderavgiften höjs till 150 

kr/månad från och med januari 2016. 

Bakgrunden till detta är att omkostnaderna för drift av barnhemmen har ökat under åren. 

Det gäller allt från vatten, el och gas, till administration, sjukvård och skolgång.  Det finns 

också ökade krav från myndigheterna på säkerheten på och omkring barnhemmen. För att 

garantera barnens hälsa fostran och välstånd beslutade årsmötet att höja fadderavgiften så 

att barnhemmen kan fortsätta sitt goda arbete. 

 

SWISH 

Under 2015 har vi även lagt till Swish som en betalningsmöjlighet. Detta möjliggör att 

alla som vill stödja med något, extra snabbt och enkelt kan skicka bidrag till Barn och 

Framtid via sin mobiltelefon med Swish. Ladda ner applikationen och Swisha ditt bidrag 

till 1230498964, då ska Barn och Framtid stå som mottagare. Fyll sedan i summan för ditt 

bidrag och ändamålet i textrutan och klicka [Betala]. 

 

Årsmöte & Motioner  

Årsmötet för Barn och Framtid kommer att hållas den 12 mars 2016  i Höganäs församlingshem, 

Himlagård. Kallelsen kommer att skickas ut separat i enlighet med stadgarna (senast 4 veckor 

innan årsmötet). Men vad jag också vill uppmärksamma er på, är att Motioner till årsmötet ska 

vara inkomna senast 15 januari 2016 för att behandlas av årsmötet. Skickas till: Sekreteraren 

Kristin@barnochframtid.se samt ordförande CC:ad David@barnochframtid.se 

  

Hemsidan  

Barn och framtid har under året fokuserat mycket på att ta tag i en av de frågor som lyftes 

under årsmötet i mars 2015, mer aktivitet på hemsidan. Med en ny hemsidesansvarig som 

är adjungerad till varje styrelsemöte, har vi kunnat verkar för att hemsidan oftare blir 

uppdaterad om saker som hänt, beslutats eller är på gång. Arbetet med att uppdatera 

texter, disposition av hemsidan, flöde mm tar mycket tid och är inget som görs snabbt och 

lätt. Målet är att detta förbättras och uppdateras successivt.   

 

Till sist vill jag be er alla att se efter hur ni ligger till med fadder och medlemsavgifter ert 

stöd betyder allt för barnen! 

 

Önska er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt ÅR! 

 

Varma Hälsningar, 

David Carlson    
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