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Cyklarna är på plats!! 
 

Något som gör Helpforchildre.se unikt är att det är kort mellan behov, Er respons och att hjälpen 
når fram. I somras fick vi reda på att de behöver cyklar till de äldsta barnen så de kan ta sig till 
skolan/pre-university. Vi nämnde detta i förra nyhetsbrevet och flera responderade fort. Nu 
några veckor senare har de cyklar som de använder varje dag. Bilden nedan talar för sig själv. 
Hjälpen kan inte bli mer direkt!! En cykel kostar runt 4-5 månadslöner för föräldrarna till dessa 
barn. Att då äga en egen cykel är något alldeles unikt. Ett särskilt tack till Er som valde ge lite 
extra pengar. Ni har gjort skillnad! 
 

 
 
 

Kort lägesrapport från Dhiraj John: 
 
Som vi mejlade ut så fick Dhiraj John (till höger på bilden ovan), som ansvarar för barnhemmet i 
Bangalore, dengue feber i slutet av augusti. Han blev inlagd på sjukhus i fyra dagar, men är nu 
återställd. Han skickat bilder och skriver om läget för barnen: 
 
“August month was a month of celebrating our Countries 70th Independence Day which was on 
15th of August…. All our kids at Anton school and at the children’s home had a wonderful time 
celebrating it. We, hoisted our Indian flag and then our Anton school kids did march past, 
followed by dance performance and lots of activities was done by our kids, our kids practice quite 
a lot for this event and all of our teachers also worked very hard to make this event a great 
success.  
Also children at Living hope childrens home had a wonderful time celebrating at their respective 
schools. 
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Bilder från firandet av den 70:e självständighetsdagen…. 

 

 
 
All the kids are doing well, few were really sick, due to bad weather and change of water, but 
now all are fine. As this new month of September is the time of Midterm exams all the kids are 
working very hard and have started studying for their exam.  Their Exams will start from Sep 23rd 
to the 2nd of October.  Also we thank Help For Children, for their support for our university 
students to help them pay their Uni fees and also help our 5 Degree students to buy new bicycles. 
Thank you Help For Children for your continues support for our children in Bangalore. “ 
 
Byggnation av eget barnhem på G ?! 
 

Som många av er vet så är drömmen att kunna bygga ett eget barnhem, en fast bas att vara på. 
Att som nu inkvartera de 175 barnen i fem olika hyrda lokaler är både dyrt och ohållbart. De 
överväger nu att ändå bygga på den bit mark man äger utanför staden. Trots att vi borrat efter 
vatten utan resultat och trots att marken egentligen är för liten. Men någonstans måste man 
börja och vi har genom dreamproject och enskilda gåvor ett startkapital att stödja med. Om de 
hade kunnat köpa loss marken intill så hade öppnat helt nya möjligheter, särskilt eftersom 
kommunalt vatten är på väg in i området. Vi söker därför efter någon/några som skulle kunna 
tänka sig gå in med en större gåva tillsammans med det vi redan samlat in för markköp och 
byggnation. Intresserad, kontakta oss på info@helpforchildren.se.  
 
 

Fortsätt var med och stöd barnen! Har du frågor kontakta oss på info@helpforchildren.se  
 
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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