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Minskade intäkter och ökade behov 
 

Det är semestertider i Sverige och vi hoppas du får tid att vila. Sommar är tid för reflektion 
också. Vi har nu på olika sätt stöttat Living Hope och deras arbete för de allra fattigaste barnen i 
6 år. Verksamheten har växt och idag utgör vi, som vi skrev om i förra nyhetsbrevet, tillsammans 
genom Helpforchildren.se ca 70% av de inkomster de behöver varje månad. Imponerande men 
också förpliktigande. De är beroende av att vi ger. Vi ser att vi under våren succesivt får in lite 
mindre än föregående år. Trenden oroar lite. Vi i styrelsen kommer nu fokusera på att få in fler 
som är med och stödjer, inte minst till bygget av ett permanent barnhem, men vi vill också 
uppmana dig som inte gett på ett tag, eller som helt enkelt glömt bort att ge:  
 
Fortsätt att ge! 150 kr per månad räcker för att förändra ett barns framtid. 500 kr och du 
stödjer en student med allt det den behöver. Du ger enklast via bankgiro eller swish.  
 

Skolavgifterna ännu inte helt betalda 
 
I Indien är det nya läsåret i full gång och 
det är monsunperiod. En av två i 
Bangalore området. I förra nyhetsbrevet 
berättade vi om sexton av barnen som nu 
går i pre-university och university, dvs där 
man behöver betala skolavgift. Ni är flera 
som skickat in extra pengar i juni och det 
vill vi verkligen tacka för. Vi har fört över 
ca 20.000 kr till skolavgifter men behöver lika mycket till. Dels för att det inte räcker åt de sexton 
vi listade, men att det nu är sex barn till som är i behov av skolpeng.  Två av dem vill vi särskilt 
lyft fram…  
 

 
Exempel på fakturaunderlag för 14 av de totalt 22 barn man behöver stöd till.  

1.  Aban - who is going to Art college.  
2.  Siddu - who is going to Science University 
3.  Stella - Nursing school for 3 years 
4.  Mary - Nursing school for 3 years.  
5.  Prema - going for Arts college  
6. Ashwini - going for Arts college  
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Var med och stöd Stella och Marys dröm!! 
 
På barnhemmet finns två tjejer som redan när jag 
mötte dem första gången för fem år sedan gjorde 
mycket stort intryck på mig. Stella, äldst i en 
syskonskara på tre som varit på barnhemmet ända 
sedan de var 6 år och Mary som kommer från en 
väldigt fattig by utanför Bangalore. Mary var tidigare 
ledartjejen med ansvar för de dagliga rutinerna för 
de då 40 tjejerna på barnhemmet. (För att det ska 
fungera med så många barn, så har de äldre barnen 
olika ansvarsuppgifter gentemot de yngre). Mary 
hade sådan utstrålning och lugn. Hennes leende 
smittade av sig och det var helt omöjligt att inte 
undgå henne vid ett besök hos barnen. För två år 
sedan dök hon inte upp efter en kort vistelse i sin 
hemby. Föräldrarna hade valt att hålla henne 
hemma, i syfte att gifta bort henne. All skolgång 
avbröts och Marys möjlighet att stå på egna ben, 
försörja sin familj avbröts. Diskussioner fördes med 
familjen om att låta henne vara kvar på barnhemmet 
då man visste att hon ville fortsätta sina studier, men 
man fick nej. Sorgen var stor både bland barnen och 
de anställda på barnhemmet. Efter det tappade de 
kontakten med Mary och familjen.  
 

Så nu i maj dök plötsligt Mary upp igen. Hon hade 

vägrat att bli bortgift och med en önskan om att få 
komma tillbaka till barnhemmet och ta upp sina 
studier igen.   
 

Stellas och Marys dröm är att få bli sjuksköterskor. 
Dhiraj har undersökt möjligheterna och givet att de 
klarar antagningsproven kan de få börja de tre års 
studier som krävs vid ett sjukhus med start i höst. 
Det kan inte bara förbli en dröm… Det som 
egentligen är omöjligt, att få bli sjuksköterska som 
kastlös och från ett hem med föräldrar som är 
analfabeter, kan nu bli möjligt. Så vi behöver er hjälp. 
Avgiften för att läsa till sjuksköterska är högre än 
övriga utbildningar. 67.000 Rs per år (ca 9000 SEK) 
och tjej.  
 

Vi behöver veta redan nu i augusti om vi kan betala 
avgiften för dessa tjejer. Hör av dig på 
info@helpforchildren.se eller gör en betalning med Stella eller Mary i anmärkningsfältet.  
 

Tack för att du fortsätter var med och stödja barnen! Har du frågor 
kontakta oss på info@helpforchildren.se  
 

Ps. Du har väl inte missat vår youtube kanal här med filmer och intervjuer om barnen!  
 

 

Om oss:  Helpforchildren.se är en ideell förening med enda syfte att stödja och utveckla barnhems- och skolverksamhet i Indien. 
  Allt arbete sker ideellt varför det du ger oavkortat går till barnen 

Stella och Mary 
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