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Mitt i sommaren  mitt på året
När vi nu så här års skickar ut detta nyhetsbrev,

ger det oss möjl ighet att både reflektera över det

som redan ägt rum under året och det som händer

under resten av året i relation ti l l vår gemensamma

utmaning att stödja gatubarnsprojektet i Etiopien.

I backspegeln ser vi bl.a. vårt årsmöte i Göteborg

under mars. Mer om det på annan plats i brevet.

Redan innan det fick HBE genomföra en av

resorna som vi arrangerat. Även det står det om i

bladet. Utöver denna resa har flera av oss i

styrelsen haft glädjen att besöka Etiopien i ol ika

sammanhang. Själv ledde jag en resa för Glimåkra

folkhögskolas räkning tidigt på året. En kväll fick

jag möjl ighet att sitta och prata med en av ledarna

för WSG/HCE:s gatubarnsprojekt på tu man hand.

Då fick jag höra och förstå att WSG/HCE:s arbete

på olika vis lyfts fram i Etiopien som ett

framgångsrikt och föredömligt arbete. Ledarna för

arbetet har med anledning av detta även fått träffa

högt uppsatta ledare i landet. Detta är inte något

man velat prata vitt och brett om av olika

anledningar. Men vi vi l l ändå nämna det ti l l er som

på olika vis är med och stöder detta arbete.

När vi tittar framåt ser vi att hösten bl.a. innehåller

ytterl igare en resa då en ny grupp får se detta

arbete på nära håll . Dessutom firar WSG/HCE

femtonårsjubileum, samtidigt som en ny skola ska

invigas i Addis Abeba. Til l detta har vi naturl igtvis

bl ivit inbjudna.

Så vi har en intressant höst att se fram emot då vi

kan bli informerade om det arbete vi får vara med

och stödja. Vi vi l l passa på och säga tack för ditt

stöd ti l l detta arbete och önska dig en skön

sommar.

För styrelsen /Paul Persson

Några ord från Kassören
Nu när bokslutet från 201 1 är klart kan vi se att

81 % av insamlade medel skickats ti l l WSG/HCE.

Kostnader för administration mm uppgick alltså

endast ti l l 6%.

Under 201 2 har ti l l och med maj 1 31 .000 kr

inkommit, varav största andelen består av gåvor

från församlingar, föreningar med mera. Bland

annat har vi från Limhamns församling fått drygt

34.000 kr från deras "sing along-konserter".

1 96.500 kr har hitti l ls skickats ti l l WSG/HCE.

Enligt HBE:s styrelse kommer vi att ansvara för

65% av Rest Centers kostnader 201 2, mot 45%

201 1 . Detta beror på att vi fick 80.000 kr i

överskott 201 1 . Kostnaderna har under samma

period uppgått ti l l drygt 25.000 kr.

Nyhetsbrev sommaren 2012
Hopp för Barn i Etiopien

Även i november 201 3 planerar HBE att

genomföra en resa ti l l Etiopien, med liknande

program som tidigare, dvs både människor och

möten, natur och kultur, resor ti l l söder och norr,

med bil och flyg. Varför inte börja planera in detta

redan nu? Läs mer om senaste resan längre ner i

nyhetsbrevet!



Stretching and expanding  nytt centrum för WSG/HCE
Att slå sig ti l l ro är ingenting för våra vänner inom

WSG/HCE. Mottot för 201 1 -201 2 är ”Stretching

and expanding”. Ständigt vidare. Nya djärva mål.

För några år sedan fick de erbjudande om att hyra

en vil la med perfekt läge, centralt vid Giorgis-

katedralen och nära de stora stråken där många

gatubarn lever sitt l iv. Dit kunde de flytta med sitt

rest center och kontor, där finns en lämplig

samlingssal och där inredde de ett kök där det nu

lagas 1 000 portioner mat varje dag (i det som nu

är kök hade kejsar Menelik sitt stal l för 1 00 år

sedan … )

Men ständigt vidare! I vintras fick WSG/HCE ett

erbjudande att hyra ett område som tidigare varit

ambassad. Dit skul le man kunna samla många av

de aktiviteter som varit inhysta i vi l lor som man

hyrt runt om i Addis Abeba.

Frågan var hur hemmastadda gatubarnen skulle

kunna känna sig i en så fin omgivning! Vid den

senaste resan anordnad av HBE ti l l Etiopien fick vi

bo i detta nya gästhus, med 8 gästrum med olika

antal bäddar i rummen. Högt i tak och nära

badrum jämfört det andra gästhuset, som finns

kvar på gamla stäl let.

Planen är att flytta Freedom House och sätta upp

vävstolar, beauty saloon och symaskiner på

området. Några andra aktiviteter flyttas också hit,

så lokalen har fått nya invånare och ny

användning!

WSG-arna är duktiga på att stäl la ti l l med fest, och

att uppmuntra sina medarbetare. Vi fick vara med

om en vår första dag i Addis i februari. Det var

mycket som skulle firas, några av fl ickorna som

tidigare levt på gatan hade gift sig och var särskilt

inbjudna, l iksom Alex, rektorn på skolorna – han

och hans fru hade också nyss firat bröl lop. En

grupp amerikaner som ti l lhör organisationen

”Medical Mission” hade varit i Chencha och

arbetat i kl iniken där, skul le åka hem på kvällen.

En fi lmduk hade satts upp på husväggen utomhus

och vi fick se bilder av arbetet bland gatufolket.

Hur hittar man då numera ti l l WSG? Jo, från

Giorgis tar man vägen norrut mot Gojam. Efter

Simien Hotel tar man av vid nästa stora väg ti l l

höger, mot Kechene Medhane Alem. Då har man

porten upp ti l l WSG på vänster sida ganska snart.

Där bl ir man välkomnad av WSGs vakt.

Kersti Karlsson

I väntan på festen utanför centrat.

Foto: Karin Strand

Finklädda WSG:are utanför centrat.

Foto: Karin Strand

Du har väl inte missat vår hemsida

www.hbe.nu?

Där kommer det med jämna mellanrum

aktuel l infomation om vad som händer i

föreningen , hur man ger gåvor och kan

får gåvobrev mm.

På hemsidan finns också ett mer

detal jerat program för resorna ti l l

Etiopien i HBE:s regi.



Att resa med HBE till Etiopien
För tredje gången planerar jag nu en resa ti l l
gatubarnens Etiopien. Vad är det som gör
denna resa ti l l något annat än en vanlig
turistresa? Etiopien är förvisso ett land så rikt
på kultur och natur, så att landet skul le kunna
vara ett populärt turistland. Vad föreningen
Hopp för Barn i Etiopien vil l med att ordna
dessa resor är att visa upp ett annat Etiopien,
från våra vänners perspektiv. De som arbetar
inom WSG/HCE är de som drar nytta av vårt
besök, på det sättet att deras arbete blir mer
känt bland fler svenskar, att vi bor i deras
gästhem, både i Addis Abeba och i Chencha,
och att de hjälper oss med de lokala
arrangemangen.

Vid båda resorna som vi gjort har deltagarna
kommit från skilda håll och inte känt varandra
tidigare, vi lket ju gör det hela ganska
spännande! Och inspirerande! Efter resan i
oktober bad jag dem att försöka sammanfatta
upplevelserna med ett ord och sedan skriva
ner några saker som de särskilt kommer ihåg.
För Agneta Edström från Skellefteå blev det så
här:

Kersti Karlsson

Entoto - kyrka, gatul iv, marknad, guest-
house.

Freedom houses. Fl ickornas Debora
house. Fågelsafari. Fikonträdet vid
Langano. Fistulaproblemen.
Förskolan och skolan i Entoto –
oförglömligt

Teddy- vår al ltid redo chaufför.
The children- överal lt.
Ti l lsammans-stunden på kvällarna.

Etiopiens Nationalmuseum och Lucy
3,2 mil j år gammal.
Etiopiens historiska platser och kultur.
Etiopiska skolor och Universitet samt
barn och ungdomar på väg ti l l och från
skolorna.

Resan ti l l Etiopien 650 mil el ler 1 1
timmar.
Resan ti l l Chencha med allt vi fick
uppleva där.

WSG:s al la insatser för att hjälpa barn
från gatan och att förhindra att de
kommer dit.
Vävarnas vil lkor. Vävda produkter.
Volontärerna inklusive Erica och
Josefin från Kvarnåsen.
Vedbärerskorna. Vattendunkar (gula).
Vakter - även på natten.

Äventyret på den obefintl iga vägen
(Road safari)
Äta injera som Kerstis f.d. kokerska
ti l lagat.

Resenärerna = vår grupp samt alla
andra som jag fick möta.

Mengistu – vår omtänksamme fixare
och lärare.
Maten + spreese-juice
Mötet med alla engagerade
medarbetare i WSG och insikten om
hur viktig bönen är för deras arbete.
Mitt namn kan jag skriva på amariska
(förnamnet)
Mekane Jesus Kyrkans kvinnoarbete
och gudstjänster (väldigt ol ika).
Mobiler

Etiopiskt kaffe och bananer,
eukalyptusträd. Etiopiska söta gureza-
apor och hungriga babianer. Etiopisk
dans.
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PS Vi fick en liten sko som gåva av WSG sista

kvällen innan vi ski ldes. Sedan jag kom hem gick

mina tankar ti l l ett indianskt ordspråk som säger

ungefär så här: ”Man ska inte döma någon annan

person förrän man vandrat minst en mil i dennes

skor”. Det är vad WSG gör. Länge, länge.

Agneta Edström

15 år med WSG/HCE

Rapport från årsmötet
Den 31 mars hölls HBE:s årsmöte i Bergsjöns

kyrka, Göteborg. Årsmötesförhandlingarna avlöpte

enligt dagordningen. I samband med årsmötet

avgick styrelseledamoten Britt Franzén på egen

begäran. Britt har gjort en mycket värdeful l insats i

styrelsen sedan HBE bildades 2005. Årsmötet

framförde sitt tack ti l l Britt, vi lket styrelsen

instämmer i och vi är tacksamma att Britt fortsätter

sitt engagemang för HBE även utanför styrelsen.

Årsmötet valde också in en ny ledamot i styrelsen,

Eva Forssell- Aronsson, Mölndal. Vid samkvämet

som följde direkt efter årsmötet fick vi njuta av

god etiopisk mat och lyssna ti l l underbart vacker

sång av May Kristing Heldal. Kersti Karlsson

berättade och visade bilder från den etiopienresa

som hon lett i HBE:s regi.

Årsmötesprotokollet kommer inom kort att läggas

ut på hemsidan, www.hbe.nu

Efter årsmötet ser styrelsen ut som följer:

Ordförande: Birgitta Brorsson

e-post: brorssonb@gmail .com

telefon: 021 -1 8 48 38

Sekreterare: Svante Annerhult

e-post: svante.annerhult@gmail .com

telefon: 0371 -31 71 1

Kassör: Paul Persson

e-post: kes.paul.persson@tele2.se

telefon: 031 -23 33 34

Ledamot: AnnarAas

e-post: annar.aas@svenskakyrkan.se

telefon: 031 -87 35 1 5

Ledamot: Louise Wetterlund

e-post: louise.wetterlund@gmail .com

telefon: 040-1 3 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.forssel l_aronsson@radfys.gu.se

telefon: 031 -87 59 1 2

Vil l du inte ha vårt nyhetsbrev eller stå kvar på

mail l istan? Vi vore väldigt tacksamma om du vil le

meddela det ti l l oss. Skriv ti l l info@hbe.nu eller

kontakta någon i styrelsen på annat sätt.

Det har gått femton år sedan tio etiopiska

ungdomar i Addis Abeba i blygsam skala startade

Win Souls for God (WSG) och Hope for Children in

Ethiopia (HCE).

I höst firas detta med ett stort 1 5-årsjubileum

dagarna runt 28 oktober. Just nu räknar WSG/HCE

ner inför firandet och söker kontakt med så många

som möjl igt som deltagit i deras utvecklingsarbete

genom åren. Dessa ti l lsammans med nuvarande

skolbarn ska stå i centrum av firandet. En

jubileumsbok på amhariska kommer att publiceras

med berättelser samlade från barn och unga som

lyckats förändra sina l iv genom WSG/HCE.

Inbjudna gäster från myndigheter och ambassader

samt utländska gäster kommer att visas runt på de

olika verksamheter som WSG/HCE bedriver.

I samband med jubiléet invigs den nybyggda skolan

och stödorganisationerna (Partners) hål ler i år sitt

Partners´ Meeting på plats i Addis Abeba.




