Nyhetsbrev januari 2017

Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se

En god jul och ett gott nytt år blev det!
Det började såhär: Helpforchildren.se grundades år 2011 av den enkla orsaken att vi var en
skolklass vid EFL i Lund som blivit berörda av ett stort antal indiska barns situation i samband
med en studieresa till Bangalore. Vi såg barn med otroligt stora behov och vi mötte ett barnhem
som gjorde skillnad genom att erbjuda några av alla dessa barn kläder, mat, tak över huvudet
samt utbildning. Framförallt mötte vi ett ledarskap som med i princip inga resurser alls gav sina
liv för att dessa barn skulle få en framtid. Allt imponerade djupt på oss.
Första internatet efter vi kom hem från Indien fick vi alla var sitt handgjort tackbrev samt att de
hade skickat ett kort filmklipp, där barnen lägger sig på deras första och alldeles nyinköpta
madrasser som vi samlade in pengar till sista kvällen innan vi åkte hem. Barnen, vackra och med
lysande ögon, vinkar och säger thank you på filmen. När filmen visas blir det helt tyst i rumet och
flera gråter. Berörda. Där och då bestämde vi att tillsammans starta helpforchildren.se. På
barnhemmet hade de en vision, ett fungerande upplägg och ledarskap. Det man saknade var
pengar och fler som stödjer regelbunden och uthålligt. Det är här vi kommer in.
Därför är det fantastiskt att se att idag, snart 6 år senare, fungerar detta. I december samlade vi
alla in nästan 60 000 kronor, varav 42410 kr var julgåvor. Helt fantastiskt! Nu har vi fått bilder
från när pengarna kommit fram till barnen i form av julklappar, en ny frysbox nya madrasser (de
tidigare utslitna). Inom kort kommer man även köpa skolväskor och skor till skoluniformerna,
och som vanligt alltid kläder, mat, lokalhyra, skolböcker ja allt det som behövs varje dag. Nedan
hittar du några färska bilder. Fler kommer inom kort.
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Ett stort tack för ert stöd. Tillsammans gör vi stor skillnad för barnen.
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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