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Rapport från barnhemmet i Bangalore 
 
I veckan skickade Dhiraj som ansvarar för barnhemmet i Bangalore följande rapport:  
 

“January 2016 has been a great start for all our kids so far, kids have started to go to school 
and they have been studying hard and preparing for their final exams which is likely  to start 
from March 2nd week onwards. With your help we were able to buy them new books, Pens and 
Pencils for this year.  

 
Every Day by your support we have been able to provide 3 times a day food for our children. 
Thank you so much for your monthly support for our children through which we are able to 
provide nutritious food for our kids.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Also we are able to get a Doctor who comes 
to do a monthly check up for our kids. Every 
month we get Medicines also.  
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Recently our Under 12 football team and 
under  16 football team boys were the 
winners of the Edu Sports football 
tournament and also Arjun one of our 
Under 16 team player was awarded the 
Best player of the tournament it was a great 
day for our kids to win this tournament.  
Thank you for the shoes which was given by 
Help for children for our kids to play and 
win. 
 
 
As you all must be knowing that this April is our last year to stay in this existing premises as our 
agreement will not be continued and our owners have told us to leave. We are in a very critical 
situation that we don’t know what’s going to happen when we leave this place and take all 
these 170 children. We are in need of a Big help to buy our own Land and build it as soon as 
possible in order to continue their studies and give them a good future. We kindly request you 
to please continue your support and help our kids come up in Life. Thank you Help for Children 
for all what you are doing for our kids.”    

 
 
Som ni förstår har man alltså ännu ingen permanent lösning att ta barnen till efter denna termin 
som går ut i april. Den bit mark som finns i direkt anslutning till Antonskolan och som vi 
berättade om i november nyhetsbrev är det tvist om. Frågan var uppe i domstol i december. 
Förhandlingarna flyttades till juni. Det går inte fort i Indien… Det är mer regel än undantag att 
man gör anspråk på en bit mark, sedan stämmer man markägaren och med hjälp av förfalskade 
papper hävdar man har rätt till marken. Kvinnan, som äger denna bit av mark och nu får försvara 
sig, ska ha ärvt marken av sin mans föräldrar. Hon är beredd att sälja till Living Hope för ett nytt 
barnhem, men det krävs alltså att ägarskapet blir klarlagt i rätten.  Just nu letar Living hope efter 
tillfälliga lokaler att evakuera barnen till…. Vilket aldrig kommer bli en bra lösning…  
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12 lärare från Antonskolan I Kristianstad besöker Indien  
     
I nästa vecka åker 12 lärare från Antonskolan till Indien. De kommer bland annat besöka 
Antonskolan i Bangalore. Syftet är dels att stärka banden med mellan skolorna, men också stötta 
Living Hope i arbetet med att vidareutveckla den fortfarande nystartade skolan.  
 
 

Köp armband innan alla hjärtans dag!!!  
 
Vi har i drygt ett år nu drivit dreamproject.nu och sålt armband till förmån för ett nytt barnhem. 
Vi har sålt ca 1400 armband och har ungefär lika många kvar. Vi har därför bestämt att vi nu 
säljer ut dem via butiker för att få in så mycket pengar vi kan till ett nytt barnhem. Då vi inte kan 
göra det utan provision kommer de säljas i butik för 349 kr/st. Vi vill därför ge dig möjligheten 
att beställa armband för 249 kr (där allt går till barnen) senast alla hjärtans dag 14/2. Därefter 
stänger vi den möjligheten. Så passa nu! Kan inte komma på en bättre alla hjärtansdag gåva. Du 
beställer på www.dreamproject.nu  
 
 

 
 
 
 
 
 
Tack för att du är med och gör skillnad varje månad för barnen. Vi för över alla dina pengar 
oavkortat och det du ger gör stor skillnad…  
 
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@helpforchildren.se  
 
Missade du november utökade nyhetsbrev med mer fakta om vad det är vi stödjer i 
helpforchildren.se? Du hittar det i så fall här på vår hemsida: www.helpforchildren.se/nytt-
utokat-nyhetsbrev-och-se-bilder-pa-shiv-och-aishwary 
 
 
 
 
Om oss:  Helpforchildren.se är en ideell förening med enda syfte att stödja och utveckla barnhemsverksamhet i Indien. 
  Allt arbete sker ideellt varför det du ger oavkortat går till barnen 
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