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Vill du vara med och göra verklig skillnad?  
Har du tänkt att det skulle vara fantastiskt, att någon gång under livet, få göra ett verkligt avtryck. 

Något bestående som gör skillnad för andra. Där du vet att varje krona du satsade gick precis till det 

som det var tänkt för. Då ska du ta dig tid att läsa dessa tre sidor…  

 

Vägen till ett hem som förvandlar hundratals indiska barns framtid  

Living Hope Childrens Home 

Living Hope är en, av de indiska myndigheterna, 

godkänd icke vinstdrivande hjälporganisation 

(NGO) som driver ett barnhem för 175 barn i 

Bangalore i södra Indien. Målgruppen är att hjälpa 

barn till extremt fattiga föräldrar, som arbetar på 

några av de många byggarbeten som pågår i 

Bangalore. Barnen till föräldrarna går inte i skolan, 

får inte i sig tillräckligt näringsrik mat och tvingas 

tidigt in i barnarbete för att överleva. Det innebär 

att de är fast i en negativ spiral där barnen ärver föräldrarnas situation vilket innebär fattigdom och 

avsaknad av frihet som kastlösa. Living Hopes grundidé är att erbjuda dessa barn tak över huvudet, 

kläder, näringsrik mat och framförallt utbildning. Det sker dels genom deras egen skola Anton public 

school och dels genom samarbete med kommunala 

skolor. Allt är med våra mått väldigt enkla 

förhållanden. Med utbildning och stort mått av kärlek 

ges barnen en unik möjlighet att stå på egna ben. När 

de vid 16-17 års ålder tar examen får de arbeten och 

kan försörja inte bara sig själva utan även sina familjer. 

Living Hope förändrar alltså framtiden för hela familjer. 

Vi vet att det fungerar. Våren 2016 tog de första barnen 

studenten och har idag arbete som lärare. Från 

analfabetism till lärare i engelska.  

 

 
Bild från de slumområden där några av barnen kommer ifrån 

På barnhemmet 

De 175 barnen 
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Helpforchildren.se 

Helpforchildren.se grundades 2011 av deltagarna 

i executive MBA vid ekonomihögskolan i Lund 

efter att vi besökt Bangalore i södra Indien som en 

del av utbildningen. Berörda av de fattigaste av 

alla barn som vi mötte överallt i staden och inte 

minst av arbetet hos Living Hope Childrens Home 

insåg vi att vi kunde göra skillnad. Living Hope har 

vision, ledarskap och ett koncept som förändrar 

barns framtid. Det de saknar är långsiktigt 

finansiellt stöd så att de kan växa vidare. Det är här vi kommer in som helpforchildren.se.  

Vi är en ideell förening med enda syfte att stödja och utveckla barnhemsverksamheten i Indien. Allt 

arbete sker ideellt varför det du ger oavkortat går till barnen. 

Dream Home  - inte bara en dröm 

Efter att grundarna av Living Hope, William och Rebecka John, runt år 2002 börjat verksamheten med 

tio barn har man genom åren växt till idag ca 175 barn. Fram till våren 2016 har verksamheten bedrivits 

i en enkel byggnad med tillhörande mark som de har fått hyra. I våras fick de så beskedet att de måste 

lämna byggnaden, och sedan dess har de hyrt och ordnat med fem stycken provisoriska lokaler i 

närområdet. Situationen är helt ohållbar. Att ha barnen utspridda i flera olika lokaler är både dyrt och 

kräver fler anställda. Det innebär också risker mitt i en storstad och otrygghet för barnen, samtidigt 

som det är omöjligt att växa vidare. Idag säger de med smärta nej till föräldrar som kommer med barn 

och ber om hjälp.  Visionen om att kunna hjälpa 1 000 barn ligger långt bort och om man inte hittar en 

hållbar långsiktig lösning kan det bli nödvändigt att skicka hem barnen igen. Det är därför drömmen 

om ett eget hem fötts.  

 

Det finns en bit mark om ca 250 m2 utanför Bangalore som William 

John fick donerad till sig för att bygga ett hus till sig själv. Den marken 

är han beredd att avstå för att börja bygga ett nytt barnhem. Living 

Hope Dream Home och det är här du kommer in… 

Byggnaden 

De har tidigare inte velat bygga på marken då den egentligen är för 

liten, det finns ingen yta att leka på för de många barnen och de har 

inte lyckats hitta vatten på tomten trots två 300 m djupa borrhål. Men 

nu kryper staden närmare och inom några år kommer kommunalt 

vatten finnas i närheten. Intill finns mer mark att köpa men i nuläget 

saknas pengar för det. Man har tagit fram ritningar på en 

fyravåningsbyggnad med ett öppet markplan som i princip helt täcker 
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in den fastighet man äger. Barnhemmet skulle fullt utbyggt rymma ca 300 barn, det vill säga nästan 

dubbelt så stort som idag. Här vill de skapa bra ytor för samlingar, för skolan, sovsalar och WC/badrum. 

Man får också ett kök och utrymmen för personalen som bor tillsammans med barnen.  

Ritningar per våningsplan 2-4 

Kostnaden 

Marken är värd ungefär 9.6 miljoner Indiska Rupies, vilket motsvarar 1.3 miljoner kr. Om man skulle 

köpa loss marken intill handlar det om ungefär samma belopp. 

Byggnadskostnaden uppskattas i nuläget, utan att allt är färdigprojekterat, till ca 2.5 miljoner kr. 

Tanken är att börja bygga det första våningsplanet och sedan fortsätta uppåt efterhand som 

finansiering blir klar. Tillkommer gör avgifter från delstaten (motsvarande lagfart) om ca 7 % av 

markvärdet, det vill säga knappt 100 000 kr. Byggtiden bedöms till drygt ett år och möjlig byggstart är 

i januari 2017.  

Från dröm till verklighet 

I dagsläget har vi samlat in ca 350 000 kr. Vi är alltså en bra bit ifrån ha finansiering klar för hela bygget. 

Samtidigt… vi vet det finns pengar som är tänkta för just denna typ av hjälpverksamhet. Utbildning av 

de allra fattigaste barnen i världen vet vi gör skillnad. Lärande kräver byggnader och en trygg miljö för 

barnen. Ett mer konkret sätt att hjälpa är svårt att hitta. Vi på Helpforchildren.se står som garant för 

att pengarna når fram. Allt arbete vi gör är ideellt utan mellanhänder och inga administrativa kostnader 

tillkommer. Vi besöker själva barnhemmet regelbundet och vi arbetar evidensbaserat. Vi säkerställer 

att din gåva verkligen går till det ändamål de är avsedda för.  

Ingenting är omöjligt. Vi behöver bara våga…  

Intresserad av att vara med oss och skapa ett nytt drömhem? 

Kontakta oss på info@helpforchildren.se  

För styrelsen i helpforchildren.se    

Ordförande Linus Eriksson   

http://www.helpforchildren.se/
mailto:info@helpforchildren.se
mailto:info@helpforchildren.se

