
Sommar,	  sol	  &	  lata	  dagar!	  

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

Nyhetsbrev	  från	  HBE	  
sommar	  2013	  

Det	  önskar	  vi	  alla	  stödjare	  av	  HBE	  i	  sommar.	  Efter	  den	  
långa	  vintern	  behöver	  vi	  fylla	  på	  både	  kropp	  och	  själ	  
med	  sol,	  fågelsång	  och	  kanske	  en	  promenad	  för	  att	  
insupa	  alla	  försommarens	  dofter.	  Vi	  hoppas	  din	  
sommar	  ska	  bjuda	  på	  allt	  detta,	  tillsammans	  med	  tid	  
för	  rekreation	  och	  de	  aktiviteter	  du	  gillar	  bäst	  
tillsammans	  med	  de	  personer	  du	  tycker	  om.	  	  

I	  detta	  nyhetsbrev	  får	  du	  bl.a.	  en	  rapport	  från	  
årsmötet	  som	  gick	  av	  stapeln	  i	  mars.	  Soarén	  i	  
samband	  med	  det	  blev	  en	  lyckad	  kväll	  med	  bl.a.	  
fantastisk	  musik	  av	  våra	  inbjudna	  musiker.	  Dessa	  
ställde	  upp	  för	  HBE	  och	  bidrog	  till	  kvällen	  helt	  utan	  
ersättning.	  Likaså	  gjorde	  de	  härliga	  frivilliga	  från	  
Limhamns	  församling	  som	  arrangerade	  fikan.	  Varmt	  
TACK	  till	  er	  alla	  för	  ert	  engagemang	  och	  ert	  stöd!	  

Du	  får	  också	  en	  inblick	  i	  Rest	  Centers	  verksamhet	  
genom	  Birgitta	  Brorssons	  varma	  skildring	  av	  några	  
möten	  där.	  	  

Vi	  vill	  också	  uppmärksamma	  våra	  trogna	  
månadsgivare.	  Ungefär	  13	  personer	  ger	  varje	  månad	  
totalt	  7000	  kr	  till	  HBE.	  Summan	  varierar	  mellan	  100	  
och	  1000	  kr.	  Sammanlagt	  blir	  det	  84	  000	  kr	  på	  ett	  år,	  
vilket	  utgör	  17	  %	  av	  vår	  gåvobudget.	  Tack	  för	  ert	  
trofasta	  stöd!	  Ni	  är	  alla	  exempel	  på	  att	  vi	  tillsammans	  
kan	  göra	  skillnad.	  Var	  och	  en	  ger	  efter	  sin	  förmåga,	  
men	  det	  viktiga	  är	  inte	  summan	  utan	  ert	  stadiga	  
engagemang	  och	  intresse	  för	  det	  arbete	  som	  HBE	  
stödjer.	  	  	  

	  

Skön	  sommar	  önskar	  styrelsen	  för	  HBE!	  

Hälsning från kassören 
	  
Med	  detta	  nyhetsbrev	  får	  du	  även	  en	  
uppmaning	  att	  betala	  in	  årets	  medlemsavgift.	  	  
	  
Årsmötet	  beslutade	  att	  medlemsavgiften	  ska	  
vara	  oförändrad,	  d.v.s.	  150	  kr	  per	  person	  eller	  
250	  kr	  per	  familj.	  	  
	  
Vi	  kommer	  också	  att	  uppdatera	  vårt	  
medlems-‐	  och	  givarregister	  under	  året.	  Vi	  
föredrar	  att	  skicka	  ut	  information	  med	  e-‐post	  
eftersom	  det	  sparar	  oss	  både	  porto-‐	  och	  
tryckkostnader.	  En	  del	  e-‐postadresser	  verkar	  
dock	  vara	  inaktuella	  och	  dessa	  rensas	  nu	  bort.	  
Likaså	  med	  de	  som	  inte	  betalt	  medlemsavgift	  
eller	  skänkt	  pengar	  de	  senaste	  åren.	  Har	  du	  
inte	  lämnat	  din	  e-‐postadress	  så	  skicka	  ett	  
mail	  till	  info@hbe.nu.	  Glöm	  inte	  ange	  
avsändare	  om	  det	  inte	  framgår	  av	  din	  adress! 
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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:	  Sara	  Kristjánsdóttir	  
e-‐post:	  sara_kristjansdottir@yahoo.se	  
telefon:	  070-‐523	  89	  90	  

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

Suppleant:	  Britt-‐Marie	  Ugarph	  
telefon:	  011-‐	  39	  73	  53	  	  

Rapport från årsmötet 
av	  Svante	  Annerhult 

Årsmötet	  gick	  av	  stapeln	  i	  Limhamns	  församlingshus	  
den	  16	  mars.	  17	  personer	  närvarade.	  Klubban	  sköttes	  
denna	  gång	  av	  Claes	  Mortin.	  Annar	  Aas	  avgick	  ur	  
styrelsen	  och	  Britt-‐Marie	  Ugarph	  valdes	  in	  i	  
densamma.	  För	  övrigt	  består	  styrelsen	  av	  samma	  
personer	  som	  under	  det	  gångna	  verksamhetsåret.	  

En	  verksamhetsplan	  för	  det	  kommande	  
verksamhetsåret	  fastställdes.	  Föreningen	  planerar	  
att	  samla	  in	  minst	  475000	  kronor,	  dels	  för	  att	  täcka	  
45%	  av	  kostnaderna	  för	  WSG	  Restcenter	  samt	  att	  
finansiera	  WSG	  Independency	  Project	  till	  
100%.	  Vidare	  har	  HBE	  för	  avsikt	  att	  arrangera	  en	  resa	  
(studiebesök)	  till	  Etiopien	  och	  WSG/	  HCE:s	  arbete	  25	  
oktober	  -‐	  10	  november.	  Föreningen	  ska	  också	  skicka	  
representanter	  som	  deltar	  i	  Partners	  meeting,	  som	  
även	  i	  år	  äger	  rum	  i	  Etiopien.	  

På	  kvällen	  bjöds	  allmänheten	  in	  till	  en	  soaré	  i	  
Limhamns	  församlingshus,	  där	  ledaren	  för	  Hope	  for	  
Children	  Yonas	  Tesfaye	  med	  hjälp	  av	  ett	  bildspel	  
informerade	  om	  WSG/HCE:s	  arbete.	  Vidare	  fick	  vi	  
njuta	  av	  en	  stråktrio	  samt	  av	  pianovirtuosen	  Jacob	  
Karlzon.	  Församlingen	  bjöd	  dessutom	  på	  ett	  
fantastiskt	  fikabord.	  Lotterier	  och	  försäljningar	  till	  
förmån	  för	  HBE	  var	  uppskattade	  och	  framgångsrika.	  

Styrelsen	  för	  Hopp	  för	  barn	  i	  Etiopien	  tackar	  
Limhamns	  församling	  och	  alla	  medverkande	  vid	  
såväl	  årsmötet	  som	  soarén	  för	  stort	  engagemang	  
och	  gästfrihet.	  
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Möten som berör 
av	  Birgitta	  Brorsson	  

	  
Birgitta	  vistades	  i	  Addis	  Abeba	  nästan	  tre	  månader	  i	  
höstas.	  Då	  var	  hon	  mycket	  i	  kontakt	  med	  det	  dagliga	  
arbetet	  på	  Rest	  Center.	  Här	  får	  vi	  ta	  del	  av	  några	  av	  de	  
starka	  möten	  hon	  gjorde	  där	  med	  f.d.	  gatubarn.	  
	  
Jag	  mötte	  Aynaddis	  första	  gången	  då	  hon	  skulle	  
börja	  utbildningen	  på	  Rest	  Center	  i	  höstas.	  Någon	  
vecka	  tidigare	  hade	  hon	  mist	  sin	  pojkvän	  som	  
kommit	  i	  bråk	  med	  polisen	  och	  blivit	  dödad	  av	  dem.	  
Hon	  hade	  blivit	  lämnad	  ensam	  ”på	  gatan”	  med	  sin	  
lille	  son,	  1	  och	  ½	  år	  gammal.	  Enda	  sättet	  att	  klara	  
uppehället	  för	  sig	  själv	  och	  sonen	  var	  för	  henne	  att	  
prostituera	  sig.	  Deltagandet	  på	  Rest	  Center	  gjorde	  
det	  möjligt	  för	  dem	  att	  överleva	  och	  få	  stöd	  i	  att	  
börja	  tänka	  i	  nya	  banor.	  
	  
Först	  efter	  fyra	  månader	  kunde	  hon	  tänka	  sig	  att	  
kontakta	  sin	  mor.	  De	  hade	  inte	  haft	  någon	  kontakt	  
alls	  på	  de	  sju	  år	  som	  gått	  sedan	  Aynaddis	  lämnat	  
hemmet,	  skolgång	  och	  allt.	  Nu	  sökte	  hon	  efter	  sin	  
mor	  under	  en	  vecka,	  och	  fann	  henne.	  Mamman	  tog	  
emot	  sin	  dotter	  med	  ögon	  tårfyllda	  av	  glädje.	  De	  har	  
förlåtit	  varandra	  och	  Aynaddis´	  mamma	  har	  lovat	  att	  
göra	  allt	  hon	  kan	  för	  att	  stötta	  sin	  återfunna	  dotter	  
och	  hennes	  lille	  son.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Att	  lyckats	  återförena	  denna	  familj	  är	  en	  stor	  
framgång	  för	  Rest	  Center-‐projektet.	  En	  rapport	  åtta	  
veckor	  efter	  återföreningen	  visar	  att	  allt	  har	  skett	  
väldigt	  lugnt	  och	  stillsamt.	  Men	  familjen	  kommer	  att	  
behöva	  fortsatt	  kontakt	  och	  stöd	  för	  att	  säkra	  att	  allt	  
det	  positiva	  i	  Aynaddis´	  familj	  förblir	  hållbart.	  Låt	  oss	  
fortsätta	  stötta	  dem	  tillsammans	  i	  bön!	  
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Yared,	  Lentjo	  och	  Habtamu	  var	  tre	  unga	  gatukillar	  
som	  fick	  börja	  i	  Rest	  Center-‐gruppen	  i	  höstas.	  När	  vi	  
var	  på	  Out	  Reach	  höll	  de	  till	  bland	  äldre	  killar	  på	  olika	  
ställen	  på	  Addis	  Ababas	  gator,	  tiggde	  eller	  stal	  mat,	  
sov	  under	  ett	  plastskynke,	  sniffade	  lim.	  De	  sa	  att	  de	  
var	  14	  år,	  men	  jag	  slogs	  av	  att	  de	  var	  så	  små,	  såg	  mer	  
ut	  som	  10-‐12	  år.	  De	  kom	  flitigt	  till	  undervisningen	  i	  
sina	  trasiga	  kläder,	  ett	  hopp	  tändes	  i	  deras	  ögon	  ”Jag	  
KAN	  förändra	  min	  situation	  om	  jag	  verkligen	  VILL!”	  
	  
Efter	  den	  fyra	  månader	  långa	  undervisningen	  
bereddes	  de	  plats	  att	  bo	  i	  ett	  rum	  på	  Rest	  Center.	  
De	  bedömdes	  alltför	  unga	  för	  att	  klara	  att	  ta	  sig	  
bort	  från	  gatan	  utan	  fortsatt	  stöd.	  På	  bild	  från	  mars	  i	  
år	  visar	  de	  sin	  glädje	  över	  nya	  tröjor	  och	  att	  deras	  liv	  
har	  fått	  en	  nystart.	  Unga	  killar	  –	  Etiopiens	  framtid!	  
	  
	  

Du vet väl att… 
	  
…just	  Rest	  Center	  är	  ett	  av	  de	  projekten	  inom	  
WSG/HCE	  som	  vi	  i	  HBE	  stödjer	  ekonomiskt?	  
	  
Tillsammans	  med	  Gatefolket	  i	  Norge	  står	  vi	  
för	  hela	  den	  budget	  som	  bekostar	  Rest	  
Centers	  verksamhet.	  Pengarna	  går	  bland	  
annat	  till	  mat,	  undervisning,	  kläder,	  
transporter,	  aktiviteter,	  mediciner	  och	  
läkarvård	  vid	  behov,	  samt	  till	  kostnader	  för	  
personal.	  Ditt	  stöd	  till	  HBE	  hjälper	  barn	  och	  
ungdomar	  som	  Ayanaddis	  att	  återfå	  hoppet	  
om	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  skaffa	  sig	  ett	  annat	  
liv	  än	  det	  på	  gatan.	  	  Ditt	  stöd	  är	  livs-‐viktigt!	  
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Hälsning från en HBE-resa 
av	  Britt-‐Marie	  Ugarph	  

	  
Sol,	  blå	  himmel	  och	  värme	  i	  november	  det	  är	  väl	  en	  
dröm	  för	  nordbor.	  Det	  var	  precis	  vad	  vi	  upplevde,	  när	  
vi	  landade	  i	  Addis	  Ababa	  -‐	  i	  ”landet	  med	  13	  månaders	  
solsken”.	  	  
	  
De	  första	  dagarna	  bekantade	  vi	  oss	  med	  WSG/HCE:s	  
arbete	  i	  Addis.	  WSG/HCE	  har	  skolor,	  bl.a.	  på	  Entoto,	  
för	  arbetande	  barn,	  vedbärerskor,	  prostituerade	  och	  
vävare.	  På	  Entoto	  finns	  också	  kindergarten	  för	  de	  
fattigaste	  och	  vi	  fick	  delta	  i	  deras	  rastlekar	  på	  den	  
sluttande	  stengården,	  där	  alla	  involverades.	  	  
	  
Vid	  nya	  huvudkontoret	  och	  gästhuset	  finns	  det	  nya	  
utbildningscenter	  dit	  ungefär	  30	  vävarpojkar	  
kommer	  fem	  dagar	  i	  veckan	  under	  ett	  år.	  Där	  väver	  
de	  för	  egen	  förtjänst,	  får	  undervisning	  i	  olika	  ämnen	  
som	  hygien,	  ekonomi	  och	  företagande.	  Därefter	  	  får	  
de	  hjälp	  till	  etablering	  för	  egen	  försörjning.	  	  
	  
På	  samma	  sätt	  får	  lika	  många	  flickor,	  f.d.	  
vedbärerskor	  eller	  prostituerade,	  träning	  till	  
hårfrisörer	  eller	  lära	  sig	  sticka,	  virka	  och	  sy.	  De	  får	  
alla	  mat	  under	  dagen	  och	  möjlighet	  till	  tvätt	  och	  
dusch,	  men	  de	  bor	  ute	  i	  samhället.	  	  	  	  
	  
Till	  ”Rest	  center”,	  som	  ligger	  ute	  i	  ett	  belastat	  
område,	  kommer	  på	  vardagar	  30	  ungdomar,	  varav	  7	  
flickor	  med	  8	  småbarn,	  direkt	  utvalda	  från	  gatan	  för	  
träning	  inför	  ett	  liv	  i	  samhället.	  De	  återförenas	  med	  
sina	  familjer	  om	  det	  är	  möjligt	  och	  önskat	  av	  
ungdomen	  själv.	  Vissa	  får	  en	  utbildning	  eller	  
yrkesträning	  under	  fortsatt	  stöd	  från	  WSG/HCE.	  
	  
Efter	  dessa	  upplevelser	  i	  Addis	  Abeba	  reste	  vi	  
söderut,	  till	  Langano-‐sjöns	  omgivning.	  Sjön	  erbjöd	  
grågult	  sodahaltigt	  vatten	  som	  faktiskt	  kändes	  
behagligt	  mjukt	  mot	  huden.	  Vi	  badade	  övervakade	  
av	  en	  vithövdad	  örn	  som	  satt	  posterad	  i	  ett	  dött	  träd	  
vid	  stranden.	  	  	  	  
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Från	  denna	  avkoppling	  och	  tid	  att	  smälta	  det	  vi	  
upplevt	  i	  Addis	  for	  vi	  mot	  högre	  höjder	  till	  Chencha,	  
som	  ligger	  mer	  än	  3000	  meter	  över	  havet.	  Där	  
arbetar	  WSG/HCE	  för	  att	  hindra	  att	  barn	  skickas	  till	  
Addis	  för	  att	  hamna	  i	  slavarbete	  och	  annan	  misär.	  	  
	  
Förunderligt	  vad	  som	  åstadkommits	  på	  några	  år:	  
informationsarbete	  till	  kommunledare	  och	  
allmänhet	  om	  slavbarnens	  situation,	  förebyggande	  
av	  HIV-‐AIDS,	  utbildning	  av	  lärare,	  
uppsamlingsklasser	  för	  barn	  som	  fallit	  ut	  ur	  skolan	  
och	  samtidigt	  utbildning	  av	  deras	  mödrar	  i	  
hälsovård,	  familjeplanering	  och	  ekonomi	  samt	  
bildande	  av	  sparkassor	  som	  möjliggör	  mikrolån	  
under	  egen	  kooperativ	  kontroll.	  Det	  finns	  även	  ett	  
kindergarten	  för	  fattiga	  barn.	  En	  liten	  farm	  har	  sju	  
kor	  och	  flera	  får.	  I	  fruktträdgårdar	  odlas	  äpplen,	  som	  
annars	  är	  ovanligt	  i	  Etiopien,	  och	  mycket	  grönsaker,	  
vilket	  ger	  både	  arbete	  och	  avkastning.	  I	  Chencha	  har	  
även	  ett	  all-‐aktivitetshus	  byggts	  upp,	  med	  plats	  för	  
bibliotek	  med	  datorer,	  sporthall,	  samlingslokaler	  för	  
föreläsningar	  och	  konferenser,	  duschar	  för	  
allmänheten,	  en	  liten	  vårdcentral	  och	  kontor	  för	  
WSG/HCE:s	  administration.	  Vi	  fick	  också	  med	  egna	  
ögon	  se	  fängelset	  för	  c:a	  770	  fångar,	  som	  WSG/HCE	  
har	  varit	  med	  och	  förbättrat.	  Glada	  över	  vad	  vi	  fått	  
höra	  och	  se,	  återvände	  vi	  till	  Addis.	  
	  	  
Tillbaka	  i	  Addis	  gjorde	  vi	  några	  andra	  studiebesök.	  
Kvinnoarbetet	  inom	  den	  mansdominerade	  Mekane	  
Yesus-‐kyrkan	  är	  ihärdigt	  och	  siktar	  mot	  jämställdhet	  
och	  samarbete	  mellan	  män	  och	  kvinnor.	  Vi	  mötte	  två	  
av	  dessa	  starka	  kvinnor	  som	  går	  i	  täten	  för	  
förändringen.	  	  Kyrkan	  arbetar	  också	  brett	  för	  
förändring	  och	  förbättring	  av	  livsvillkoren	  för	  barn	  
och	  kvinnor	  på	  olika	  vis.	  Före	  hemresan	  till	  Sverige	  
fick	  vi	  se	  hur	  Fistula-‐sjukhuset	  arbetar	  med	  att	  
återge	  kvinnor	  som	  blivit	  fisteldrabbade	  i	  samband	  
med	  förlossningar	  ett	  liv	  värt	  namnet.	  	  
	  
Sista	  veckan	  gick	  färden	  mot	  norr	  och	  de	  historiska	  
platserna	  för	  många	  av	  deltagarna.	  Några	  blev	  kvar	  i	  
huvudstaden.	  Sällskapet	  återförenades	  och	  avnjöt	  
tillsammans	  med	  våra	  värdar	  från	  WSG	  etiopisk	  
festmat	  –	  injira	  och	  wot-‐	  på	  en	  traditionell	  restaurant	  
med	  musik	  och	  dansföreställning.	  	  	  	  	  
Vilken	  resa,	  vilket	  ressällskap	  och	  vilken	  reseledare!	  
TACK	  Kersti!	  
	  
Kersti	  Karlsson	  arrangerar	  regelbundet	  studieresor	  
till	  Etiopien	  i	  HBE:s	  regi.	  Resan	  nu	  i	  höst	  är	  redan	  
fullbokad,	  men	  kontakta	  Kersti	  (se	  sid.	  2)	  om	  du	  är	  
intresserad	  av	  att	  följa	  med	  på	  nästa	  resa	  som	  
arrangeras.	  	  
	  


