
15	  år	  har	  gått	  –	  nu	  väntar	  
nya	  utmaningar!	  

Hopp	  för	  Barn	  i	  Etiopien	  
stödförening	  för	  Win	  Souls	  for	  God	  &	  Hope	  for	  Children	  in	  Ethiopia	  

Nyhetsbrev	  från	  HBE	  
advent	  -‐	  jul	  2012	  

Så	  här	  i	  slutet	  av	  året	  passar	  det	  bra	  att	  blicka	  både	  
bakåt	  och	  framåt.	  Hela	  15	  år	  har	  gått	  sedan	  WSG	  
började	  sitt	  arbete	  i	  Addis	  Abeba.	  Det	  är	  en	  hisnande	  
utveckling	  som	  arbetet	  har	  genomgått.	  Få	  av	  oss	  skulle	  
nog	  trott	  att	  det	  var	  möjligt.	  Alla	  medarbetare	  i	  
WSG/HCE	  kan	  känna	  sig	  stolta	  över	  det	  goda	  arbete	  
som	  dagligen	  utförs	  på	  Rest	  Center	  (se	  bilden	  till	  
höger),	  skolorna,	  self	  depencency	  project,	  Deborah	  
center,	  i	  Chencha	  eller	  i	  något	  av	  de	  andra	  projekten.	  	  

Nu	  väntar	  nya	  utmaningar	  med	  att	  stärka	  strukturen	  i	  
organisationen	  för	  kommande	  generationers	  arbete.	  
Man	  vilar	  inte	  på	  lagrarna,	  utan	  visionen	  om	  att	  ge	  
människor	  möjligheten	  att	  förändra	  sina	  liv	  till	  det	  
bättre	  är	  alltjämt	  levande.	  Arbetet	  med	  att	  skapa	  
möjligheter	  och	  vilja	  till	  förändring	  kommer	  att	  
fortsätta	  att	  utvecklas	  och	  vi	  är	  alla	  inbjudna	  att	  delta	  	  
i	  detta,	  t.ex.	  genom	  att	  stödja	  HBE.	  

Tillsammans	  kan	  vi	  fortsätta	  göra	  skillnad!	  

	  

God	  jul	  och	  Gott	  nytt	  år	  önskar	  styrelsen	  för	  HBE!	  
	  

Julklappsproblem? 
Här	  är	  lösningen!	  
Så	  här	  blir	  din	  julklapp	  till	  dubbel	  glädje:	  Ge	  
bort	  en	  gåva	  till	  HBE	  till	  jul	  så	  glädjer	  du	  inte	  
bara	  mottagaren	  utan	  även	  de	  som	  får	  del	  av	  
den	  genom	  WSG/HCE:s	  arbete	  i	  Addis	  Abeba.	  
	  
Skicka	  din	  gåva	  via	  HBE	  på	  pg	  40	  83	  52-‐3.	  Du	  
kan	  få	  ett	  gåvobrev	  att	  ge	  bort	  i	  paketet	  på	  
julafton.	  Skicka	  ett	  mail	  till	  oss	  (info@hbe.nu)	  
senast	  den	  19/12	  och	  ange	  vad	  du	  vill	  ha	  för	  
hälsning	  på	  gåvobrevet	  samt	  din	  adress	  eller	  
skriv	  ut	  ett	  själv	  från	  hemsidan	  (www.hbe.nu).	  
Har	  du	  inte	  tillgång	  till	  dator	  så	  kontakta	  
Louise	  på	  0708-‐879856	  så	  får	  du	  hjälp.	  

 
God jul! 

HBE,	  c/o	  Brorsson,	  Karlavagnsg.	  10,	  724	  68	  Västerås	   www.hbe.nu	   pg.	  40	  83	  52-‐3	   	  



Rapport från jubileumsveckan i oktober 
	  
I	  slutet	  av	  oktober	  firade	  WSG/HCE	  sitt	  15-‐årsjubileum	  med	  en	  hejdundrande	  festvecka.	  HBE	  deltog	  i	  firandet	  
och	  representerades	  av	  styrelseledamöterna	  Birgitta	  Brorsson,	  Svante	  Annerhult	  och	  Louise	  Wetterlund	  samt	  av	  
Eva	  Annerhult.	  Firandet	  pågick	  under	  fem	  dagar	  med	  evenemang	  av	  olika	  slag.	  Vi	  fick	  bl.a.	  vara	  med	  om	  
festmiddag,	  skolinvigning,	  besök	  i	  de	  olika	  projekten	  och	  avslutningsfest.	  Några	  glimtar	  från	  veckan	  får	  ni	  här.	  
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Jubileumsveckan	  
De	  sista	  dagarna	  i	  oktober	  fick	  vi	  förmånen	  att	  vara	  
med	  i	  Addis	  Abeba	  och	  fira	  att	  WSG/HCE	  funnits	  och	  
verkat	  bland	  gatubarn	  och	  slavarbetare	  i	  15	  år.	  
Samtidigt	  innebar	  det,	  vilket	  poängterades	  ofta,	  att	  
kapitel	  två	  nu	  drar	  igång	  med	  full	  kraft.	  Vad	  innebär	  	  
då	  det?	  
Den	  ”kärntrupp”	  av	  hängivna	  WSG-‐grundare,	  som	  för	  
15	  år	  sedan	  som	  tonåringar	  började	  gå	  ut	  på	  gatorna	  i	  
Addis	  finns	  nästan	  till	  100	  %	  fortfarande	  kvar	  i	  
arbetet.	  De	  flesta	  av	  dem	  är	  i	  35-‐årsåldern,	  och	  har	  
egna	  familjer.	  Det	  de	  har	  åstadkommit	  under	  dessa	  
15	  år	  går	  inte	  nog	  att	  beundra.	  Ett	  av	  dessa	  mål	  de	  
har	  nått,	  och	  som	  framtiden	  verkligen	  är	  beroende	  
av,	  fick	  vi	  många	  bevis	  på	  under	  jubiléet:	  De	  har	  sett	  
till	  att	  det	  finns	  en	  återväxt,	  det	  finns	  de	  som	  kan	  ta	  
över	  och	  fortsätta	  utveckla	  arbetet.	  Det	  finns	  en	  lika	  
hängiven	  skara	  av	  unga	  medarbetare,	  flera	  av	  dem	  
med	  erfarenhet	  av	  livet	  på	  gatan,	  som	  brinner	  för	  att	  
ge	  tillbaka	  vad	  de	  en	  gång	  själva	  fått	  av	  WSG.	  
	  
Att	  kapitel	  två	  nu	  har	  startat	  innebär	  inte	  att	  de	  
”gamla”	  eldsjälarna	  upphör	  med	  sitt	  engagemang.	  
Däremot	  får	  de	  unga	  män	  och	  kvinnor,	  som	  genom	  
WSG:s	  försorg	  har	  fått	  utbildning	  och	  handledning,	  
nu	  ett	  betydligt	  större	  ansvar	  för	  verksamheten	  och	  
för	  framtiden.	  
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Festmiddag	  på	  lördagskvällen	  
Jubiléet	  startade	  i	  tjusig	  stil!	  Uppklädda	  och	  fina	  
begav	  vi	  oss	  på	  lördagskvällen	  iväg	  till	  middagen	  på	  
hotell	  Desalegn,	  där	  en	  fantastisk	  middag	  väntade.	  
Kvällens	  värdskap	  sköttes	  på	  ett	  fantastiskt	  sätt	  av	  
den	  ”nya”	  generationen.	  Vi	  blev	  först	  underhållna	  av	  
en	  stråktrio,	  varefter	  vi	  fick	  lyssna	  till	  tal,	  såväl	  av	  
Gizachew,	  Yonas,	  och	  inbjudna	  gäster,	  som	  av	  
representanter	  från	  regeringen.	  Ett	  proffsigt	  bildspel	  
som	  beskrev	  vad	  som	  gjorts	  under	  de	  femton	  åren	  
visades.	  	  
Det	  var	  härligt	  att	  se	  att	  inbjudan	  gått	  ut	  till	  såväl	  
ambassader	  och	  regering,	  som	  gamla	  kämpar	  som	  
stött	  WSG	  under	  de	  15	  gångna	  åren.	  Vi	  hade	  
förmånen	  att	  sitta	  tillsammans	  med	  Jonas,	  
initiativtagarnas	  gamle	  söndagsskollärare	  och	  höra	  
honom	  berätta	  om	  hur	  han	  stöttat	  ungdomarna	  i	  
starten.	  Han	  hade	  även	  visioner	  om	  en	  blåsorkester	  
för	  gatubarn	  i	  framtiden.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Firande	  i	  ”Globen”	  
På	  söndagen	  fortsatte	  firandet	  i	  Ethiopian	  Assembly	  
Hall,	  en	  tältliknande	  jättekupol.	  Här	  fick	  vi	  vara	  med	  i	  
förbönen	  för	  ett	  antal	  av	  de	  ungdomar	  som	  hjälpts	  
från	  gatulivet	  av	  WSG/HCE	  och	  som	  nu	  ska	  fortsätta	  
sina	  studier.	  Många	  tal	  hölls	  och	  Bob	  Moffit	  från	  USA	  
predikade.	  I	  sin	  predikan	  framhöll	  han	  att	  nyckeln	  till	  
WSG/HCE:s	  framgång	  först	  och	  främst	  stavas	  kärlek.	  
Kärleken	  till	  medmänniskan,	  att	  ge	  Guds	  kärlek	  vidare	  
till	  de	  man	  möter	  och	  att	  lära	  stödmottagarna	  att	  
älska	  på	  samma	  vis	  är	  grunden	  för	  det	  lyckade	  arbete	  
som	  görs	  i	  WSG/HCE,	  menade	  Bob.	  Det	  håller	  vi	  
verkligen	  med	  om!	  En	  representant	  från	  varje	  land	  
som	  WSG/HCE	  har	  partnerorganisationer	  i	  höll	  tal	  
och	  för	  de	  svenska	  organisationerna	  talade	  HBE:s	  
ordförande	  Birgitta	  Brorsson.	  Presenter	  
överlämnades	  och	  vi	  i	  HBE	  gav	  en	  etiopisk	  flagga,	  som	  
saknades	  till	  flaggstången	  vid	  nya	  gästhuset.	  
Avslutningsvis	  lät	  en	  stor	  kör	  av	  personal	  från	  
WSG/HCE	  oss	  njuta	  av	  underbara	  etiopiska	  lovsånger.	  
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Invigning	  av	  Entoto	  Freedom	  School	  
“I	  125	  år	  har	  Addis	  Abeba	  funnits	  och	  i	  vår	  stadsdel	  
har	  det	  inte	  funnits	  varken	  vägar	  eller	  någon	  skola.	  
Nu	  inbjuder	  jag	  er	  att	  vara	  med	  och	  utrota	  
fattigdomen	  i	  vår	  stadsdel”,	  säger	  Gizachew,	  ledaren	  
for	  WSG,	  vid	  invigningen	  av	  den	  nya	  Entoto	  Freedom	  
School.	  “Det	  är	  barnen	  som	  ska	  gratuleras”,	  fortsätter	  
Gizachew.	  	  
Vi	  är	  inbjudna	  för	  att	  vara	  med	  om	  invigningen	  av	  
skolan	  och	  vi	  är	  många	  gäster	  både	  från	  utlandet,	  
området	  skolan	  ligger	  i,	  kommunrepresentanter	  och	  
gäster	  från	  andra	  delar	  av	  Etiopien.	  Men	  det	  är	  
barnen	  som	  står	  i	  centrum,	  för	  det	  är	  barnen	  som	  
skapar	  framtiden.	  I	  klassrummen	  sitter	  de	  framtida	  
ledarna,	  de	  framtida	  forskarna,	  de	  framtida	  lärarna	  
och	  det	  är	  de	  som	  ska	  gratuleras	  denna	  dag.	  Med	  den	  
nya	  skolan	  får	  de	  möjlighet	  att	  utbildas	  och	  utvecklas	  
för	  framtiden.	  	  
Under	  invigningsceremonin	  sjöng	  förskoleeleverna	  
den	  etiopiska	  nationalsången,	  eftersom	  det	  även	  var	  
nationaldagen.	  Äldre	  barn	  bidrog	  med	  sång,	  tal	  och	  
bön.	  Den	  lille	  pojken	  som	  insvept	  i	  Etiopiska	  flaggan	  
framförde	  sin	  appell	  om	  vad	  barn	  behöver	  glömmer	  
vi	  aldrig!	  Barnens	  framträdanden	  varvades	  med	  
officiella	  tal	  från	  myndighetspersoner,	  internationella	  
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representanter	  och	  en	  mamma	  till	  ett	  av	  skolbarnen.	  
Sedan	  var	  det	  äntligen	  dags	  att	  klippa	  bandet	  och	  
detta	  hedersuppdrag	  utfördes	  så	  klart	  av	  tre	  stycken	  
unga	  skolelever.	  Därefter	  fylldes	  skolan	  snabbt	  av	  
nyfikna,	  som	  guidades	  runt	  i	  alla	  lokalerna.	  	  
Skolan	  kommer	  att	  inrymma	  ca	  300	  elever	  nar	  den	  
används	  i	  sin	  fulla	  kapacitet,	  i	  tre	  förskoleklasser,	  
årskurs	  1-‐4	  samt	  tre	  klasser	  i	  s.k.	  non-‐formal	  
education.	  Dessutom	  finns	  ett	  bibliotek	  och	  ett	  
datarum.	  De	  första	  eleverna	  börjar	  efter	  jul	  nar	  den	  
nya	  terminen	  startar.	  
	  
Partners	  meeting	  
På	  tisdagen	  samlades	  representanter	  för	  de	  
skandinaviska	  och	  tyska	  partners	  tillsammans	  med	  	  
representanter	  för	  WSG/HCE	  på	  Tegen	  Hotel	  för	  det	  
årliga	  ”Partners	  meeting”.	  Vi	  fick	  ta	  del	  av	  både	  
verksamhetsberättelser	  och	  ekonomiska	  
årsrapporter.	  Som	  brukligt	  är	  fördes	  också	  
diskussioner	  kring	  arbetet	  och	  vi	  partners	  fick	  
möjlighet	  att	  ställa	  frågor.	  Rapporterna	  kommer	  
inom	  kort	  att	  finnas	  på	  HBE:s	  hemsida.	  Det	  föll	  så	  väl	  
ut	  att	  vara	  i	  Addis	  Abeba	  att	  det	  beslutades	  att	  2013	  
års	  Partners	  meeting	  också	  ska	  hållas	  där.	  Speciellt	  är	  
det	  väldigt	  värdefullt	  att	  WSG/HCE	  kan	  skicka	  många	  
representanter	  och	  verksamhetsansvariga.	  
	  
Besök	  i	  projekten	  och	  avslutningsfest	  
Avslutningsdagen	  for	  vi	  runt	  och	  tittade	  på	  all	  
verksamhet	  som	  organisationen	  bedriver	  i	  Addis.	  En	  
del	  av	  denna	  har	  vi	  numera	  direkt	  i	  anslutning	  till	  nya	  
gästhemmet,	  nämligen	  Self	  dependency	  project	  (f.d.	  
Freedom	  boys	  and	  girls).	  Vi	  fick	  även	  se	  den	  plats	  där	  
det	  är	  meningen	  att	  en	  ny	  sjukvårdsklinik	  ska	  
uppföras.	  På	  kvällen	  åt	  vi	  avslutningsmiddag	  samt	  fick	  
del	  av	  predikan	  från	  Bob,	  lovsång	  och	  bön.	  Slutligen	  
tändes	  lägerelden	  på	  gården	  framför	  gästhuset,	  där	  vi	  
dansade	  på	  afrikanskt	  vis	  till	  etiopisk	  levande	  musik	  
till	  långt	  fram	  på	  kvällen.	  
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Grattis till examen! 

I	  oktober	  hann	  fyra	  av	  ledarna	  för	  WSG/HCE	  också	  
med	  att	  ta	  examen	  vid	  International	  Leadership	  
Institute.	  Alex	  har	  tagit	  en	  bachelor	  och	  Gizachew,	  
Yonas	  och	  Tariku	  var	  sin	  master.	  Från	  HBE	  skickar	  
vi	  naturligtvis	  våra	  varmaste	  gratulationer!	  

Apropå	  en	  fråga	  som	  vi	  är	  många	  som	  ställer	  oss	  
ibland,	  nämligen	  ”när	  sover	  dessa	  
människor?”,	  skriver	  vår	  ordförande	  Birgitta	  
Brorsson:	  ”	  De	  sover	  aldrig;	  de	  arbetar	  minst	  
heltid,	  de	  arbetar	  ideellt,	  de	  har	  familjer,	  de	  reser,	  
de	  ägnar	  sig	  åt	  universitetsstudier	  –	  och	  nu	  har	  de	  
tagit	  examen!”	  
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Styrelsen	  för	  HBE	  	  -‐	  kontakta	  oss	  gärna!	  

Ordförande:	  Birgitta	  Brorsson	  
e-‐post:	  brorssonb@gmail.com	  
telefon:	  021-‐18	  48	  38	  	  

Sekreterare:	  Svante	  Annerhult	  
e-‐post:	  svante.annerhult@gmail.com	  
telefon:	  0371-‐31	  711	  

Kassör:	  Paul	  Persson	  
e-‐post:	  kes.paul.persson@tele2.se	  
telefon:	  031-‐23	  33	  34	  

Ledamot:	  Annars	  Aas	  
e-‐post:	  annar.aas@svenskakyrkan.se	  
telefon:	  031-‐87	  35	  15	  

Ledamot:	  Louise	  Wetterlund	  
e-‐post:	  louise.wetterlund@gmail.com	  
telefon:	  040-‐13	  85	  58	  

Ledamot:	  Kersti	  Karlsson	  
e-‐post:	  kersti80@gmail.com	  
telefon:	  070-‐263	  23	  96	  

Suppleant:	  Sara	  Kristjánsdóttir	  
e-‐post:	  sara_kristjansdottir@yahoo.se	  
telefon:	  070-‐523	  89	  90	  

Suppleant:	  Eva	  Forssell-‐Aronsson	  
e-‐post:	  eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se	  
telefon:	  031-‐87	  59	  12	  

Årsmöte 2013 
	  
Nästa	  årsmöte	  kommer	  att	  hållas	  i	  Limhamns	  
församlingshus	  i	  Malmö.	  Boka	  redan	  nu	  lördagen	  
den	  16	  mars	  2013	  i	  kalendern!	  Som	  vanligt	  
inleder	  vi	  eftermiddagen	  med	  sedvanliga	  
årsmötesförhandlingar.	  Efter	  årsmötet	  bjuder	  vi	  
in	  till	  en	  mini-‐soaré	  där	  vi	  bjuds	  på	  information	  
om	  arbetet	  i	  Etiopien	  och	  musikunderhållning.	  
Mer	  information	  om	  eftermiddagen	  och	  vem	  som	  
medverkar	  kommer	  tillsammans	  med	  kallelsen.	  
Kallelse	  till	  själva	  årsmötet	  skickas	  ut	  till	  alla	  
medlemmar	  men	  vi	  välkomnar	  så	  klart	  alla	  
intresserade	  till	  soarén.	  Sprid	  gärna	  detta	  bland	  
dina	  vänner	  och	  bekanta!	  Det	  går	  också	  bra	  att	  bli	  
medlem	  i	  samband	  med	  årsmötet.	  
Årsmöteshandlingar,	  program	  och	  inbjudan	  
kommer	  också	  att	  finnas	  på	  vår	  hemsida	  
www.hbe.nu	  från	  mitten	  av	  februari.	  

Missa inte… 
	  
...alla	  sätt	  att	  informera	  dig	  om	  vad	  som	  är	  på	  
gång	  inom	  WSG/HCE	  på	  olika	  sätt	  genom	  olika	  
digitala	  medier.	  Här	  är	  några	  länktips:	  
	  
www.hbe.nu	  –	  vår	  egen	  hemsida	  
www.wsg-‐street.org	  –	  WSG/HCE:s	  hemsida	  
(under	  rekonstruktion	  och	  bearbetning)	  
www.gatefolket.no	  –	  WSG	  Norges	  hemsida	  
www.afrikaintouch.dk	  –	  en	  dansk	  partners	  sida	  
www.bombayfc.com	  /streetlight_uk	  –	  
danskproducerad	  webdokumentär	  om	  WSG/HCE	  
www.resdagboken.se/m/frihetsgudinna1/soder-‐
om-‐landsvagen-‐439825	  –	  Birgitta	  Brorssons	  
resdagbok	  från	  hennes	  senaste	  resa	  nu	  i	  höst	  
	  
Även	  på	  Facebook	  finns	  Etiopiengrupper	  att	  gå	  
med	  i,	  t.ex.	  grupperna	  WSG	  eller	  Gatefolket.	  


