Hopp för Barn i Etiopien är en ideell
förening utan vinstsyfte. Föreningens mål
och verksamhet går ut på
Ú att bistå WSG & HCE i deras arbete i Addis
Abeba.
Ú att informera om och stödja det arbete
som bedrivs genom organisationerna
WSG & HCE.
Ú att ekonomiskt stödja det gatucentrum
(rest center) som skapats för att erbjuda
stöd, rådgivning och nyorientering för
barn och ungdomar som lever på gatan i
Addis Abeba.
Ú att ekonomiskt stödja ”Independency
program” för pojkar och flickor, som
lämnat gatulivet och nu studerar på
högskola.
Medlemskap
Enklast blir Du medlem genom att skicka in
200 kr på vårt Plusgirokonto 40 83 52-3.
Glöm inte att ange ”årsavgift”, samt namn,
adress och gärna e-postadress.
Familjemedlemskap kostar 300 kr per år och
familj.

Mer information?
Om Du har frågor eller vill anmäla ditt
intresse för vidare information om HBE
och WSG/HCE, maila oss eller besök vår
hemsida.
Om Du önskar fortlöpande information
sänder vi dig gärna vårt nyhetsbrev,
helst via e-post.
E-post: info@hbe.nu
Plusgiro: 40 83 52-3
Swish: 123 226 7680
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Visionen: ”Serving all equally”

I Addis Abeba lever förmodligen 100 000 människor på gatan. Det är också ett växande problem i många andra
städer i Etiopien. En grupp på tio kristna ungdomar i Addis Abeba såg problemen. De bestämde sig för att hjälpa
gatubarnen.
Drivna av en stor människokärlek och en stark tro bildade de år 1997 en organisation vid namn ”Win Souls for God
Evangelical Ministries” (WSG). För att kunna driva förebyggande och socialt arbete bland de fattigaste bildades
”Hope for Children in Ethiopia" (HCE). Visionen för båda organisationerna är att tjäna alla lika, på bästa sätt för
ett bättre liv fysiskt, psykiskt och andligt.
Både WSG och HCE är godkända och registrerade av officiella myndigheterna i Etiopien för sitt arbete.

My life is my responsibility. It is possible.
Centralt i Addis Abeba finns WSG:s rest center
som inrymmer kontor, utbildningslokaler och
kök. Där erbjuds gatufolket stöd, undervisning,
rådgivning, duschmöjlighet och mat, på vägen
bort från livet på gatan.
Inom WSG erbjuds också undervisning,
rådgivning och yrkesutbildning åt flera andra
olika grupper: f.d. prostituerade flickor,
ungdomar i yrkesutbildning och ungdomar
som på väg bort från gatan ingår i
”Independency program”. Detta syftar till att
ungdomarna självständigt ska försörja sig och
ta ansvar för sitt liv.
HCE koncentrerar sitt arbete främst på barn
som varit barnarbetare och prostituerade.
Genom HCE får de möjlighet till
yrkesutbildning och kompletterande skolgång,
som ger den en chans att bygga vidare på sitt
framtida fria liv.

WSG & HCE har genom åren haft kontakt
med mer än 15 000 människor som lever
på Addis Abebas gator.
Tillsammans driver organisationerna
också grundskolor i fattiga områden av
Addis Abeba. Information om hälsovård
samt HIV/AIDS-prevention utgör en
viktig del av organisationernas
verksamhet. En ny hälsoklinik för mödraoch barnavård är under uppbyggnad.
Många barn som kommer till Addis
Abeba är analfabeter och utnyttjas som
billig och rättslös arbetskraft. Barn som
arbetar under slavliknande förhållanden
får hjälp av WSG & HCE att komma bort
från barnarbetet och ingår nu i olika
rehabiliteringsprogram. WSG & HCE
erbjuder också undervisning för en del
av dessa barn på kvällstid.
I Chencha, södra Etiopien, bedrivs arbete
för att förhindra att barnarbetare
rekryteras till Addis Abeba.

