
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nyhetsbrev från HBE 
mars 2017 

Ekonomiska utfallet  

för 2016! 

 
 

 
 
HBE har som planerat överlämnat drygt 
en halv miljon kronor till WSG under 2016. 
 
Tyvärr har intäkterna inte varit lika stora, 
utan övriga kostnader har hållits nere och 
en stor del av reservkapitalet har använts. 
 
Kostnadsnivån i Etiopien har ökat under 
senaste året och WSG önskar mer pengar 
för att kunna bibehålla det pågående 
arbetet. 
 

Ge därför gärna extra i år! 
plusgiro 40 83 52-3.  

börjar släppa taget om Sverige, i alla Vintern 

fall i den södra delen. Där blommar redan 

snödroppar och iskrokus och påskliljorna är 

decimeter höga. Våren är alltså på väg och 

naturen vaknar upp igen. Underbart! 

I detta nyhetsbrev får du bl. a. 

  Information om besök från WSG i Sverige 

under mars 

  Information om årsmötet i Umeå 

  Intervju med arrangörer av golftävling för 

insamling av medel till Afrikas barn 

  Berättelsen om de två tidigare 

skoputsarpojkarna Cuba och Wenda som 

fått utbildning via WSG 

Styrelsen vill återigen tacka för det stöd som 

ges av trogna och sporadiska givare. Alla 

bidrag gör stor skillnad för de vi stöttar.  

Med önskan om en fin vår 

                                                           Styrelsen 

http://www.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=19&id=aHR0cDovL3N0b2NrdmF1bHQubmV0L3Bob3RvLzEwOTU3MC9zbm93ZHJvcA==&fileid=532210


WSG på turné under mars 2017 
 

Äntligen blir det av! Mengistu och Mickey besöker HBE i Sverige! 
 
 

 
 
Redan inför förra hösten bjöd HBE bjudit in två gäster från WSG att besöka oss för att inspirera 
och berätta om det dagliga arbetet som utförs i organisationens alla projekt. Besöket blev då 
inte av eftersom det tog lång tid för att få besked om visum. Nu har visum utfärdats och 
besöket blir av. 
 
Våra gäster är  
 Mengistu Bunaro var tidigare lärare, men nu är ansvarig för administration logistik och 

personal 
 Michael Negussie var tidigare gatupojke, men nu efter universitetsutbildning är ansvarig 

för rehabilitering av gatubarnen, ”Rest center”. 
 
Vår förhoppning är att Mengistu och Michael bl. a. ska få möta de som stödjer verksamheten 
genom HBE och ge en inblick och inspiration utifrån det arbete som de är en del av.  
 
Mengistu och Michaels turné genom Sverige ser ut såhär: 
10-14/3  Göteborg-Mölndal  (j.rappmann@telia.com, efa777@gmail.com) 
14-16/3  Smålandsstenar (svante.annerhult@gmail.com) 
16-20/3 Norrköping  (k.gezelius@gmail.com) 
20-22/3  Stockholm (Kista) (ylva.ej@gmail.com) 
22-27/3 Umeå  (kersti80@gmail.com) 
 
 
Håll utkik efter annonser och information om var och när du kan få träffa Mengistu och 
Michael, eller kontakta någon av kontaktpersonerna ovan. Bjud också gärna in andra 
intresserade till dessa arrangemang. 
 

mailto:j.rappmann@telia.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiska utfallet  

 

Årsmötet 2017 
 

Årsmöte i Hopp för barn i Etiopien 
(HBE) halls lördagen den 25 mars 

2017 kl. 17:00 i Ersmarkskyrkan, 
Umeå. Efter årsmötet inbjuder HBE 
och Ersmarkskyrkan till en etiopisk 
afton med mat och föredrag av våra 
gäster Michael Nigussie och 
Mengistu Bunaro från WSG. 
 

 

 
 

Golf för Afrikas barn 

En liten pratstund med Bittan och 
Tomas Axgården 
 
- Ni har i tre år i sträck anordnat en 

golftävling i halländska Rydö, där 
intäkterna oavkortat gått till två 
hjälpprojekt i Afrika. Hur kommer det sig? 

 
- Det var nog en spontan idé som kom upp 

vid en fikastund med goda vänner, 
nämligen Eva och Svante Annerhult, som 
är engagerade i HBE, samt Karin och 
Gunnar Löfgren, vars son är involverad i 
GoloMolo, ett arbete för föräldralösa barn 
i Uganda. Själva är vi golfspelare, men 
även engagerade i Villstads församling i 
Smålandsstenar, där dessa två 
hjälpverksamheter utgör två av de fyra 
som församlingen aktivt arbetar för. 

 
- Vad brukar resultatet bli? 

 
- Det har pendlat mellan knappt niotusen 

och trettontusen kronor, vilket sedan 
delas mellan HBE och GoloMolo. 

 
Själv kan jag tillägga att de här tävlingarna 
har varit mycket trevliga att hjälpa till med, 
och många har fått upp ögonen för Afrikas 
barn.  
 

Därför ni golfspelare som läser detta: 
Håll ögonen öppna för att se när 
tävlingen på Rydö Golfklubbs bana 
hålles i sommar! Information kommer att 
finnas på deras hemsida. 
 

Svante Annerhult 

sekreterare i HBE 

 

HBE gärna på turné 

 
Vill du eller din församling ha besök från HBE? 
Om vi har möjlighet kommer vi gärna ut och 
berättar om arbetet i Etiopien och hur man kan 
stötta detta. 
 
Kontakta någon av oss 
Kersti: kersti80@gmail.com (Norrland) 
Ylva: ylva.ej@gmail.com (Stockholm) 
Johan: j.rappmann@telia.com 

(Göteborgstrakten) 
Eva: efa777@gmail.com (Göteborgstrakten) 
Svante: svante.annerhult@gmail.com (Småland) 
Louise: louise.wetterlund@gmail.com (Skåne) 
 

mailto:j.rappmann@telia.com
mailto:efa777@gmail.com


Från skoputsarpojkar till läkare och ingenjör 

 

Eva och Svante Annerhult berättar om Cuba och Wenda som fick hjälp via WSG 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
När vi 2006 första gången besökte Etiopien träffade vi två pojkar som putsade våra skor, Cuba 
och Wenda. Vi fick genast en stor kärlek till grabbarna, som redan börjat gå en del i WSG:s 
skola. Genom WSG:s ”Independence program”, som HBE finansierar till 100% och med lite 
extra stöttning från oss och andra klarade Cuba, som var den av pojkarna som hade störst 
studieförmåga, att komma in på läkarutbildningen i Gonder, universitetsstaden i norra Etiopien 
som tidigare var huvudstad. Våren 2015 var han klar med studierna och sommaren 2016 var 
även året som AT-läkare färdigt. Vi besökte Etiopien i mars detta år och gav honom som 
examenspresent att under 4-5 dagar vandra tillsammans med oss i Siemenbergen, det 
fantastiska bergslandskapet i norra Etiopien. Nu fortsätter Cuba att utbilda sig som öron-näsa-
halsspecialist. 
 
Wenda, som inte hade lika lätt för det i skolan, genomförde för några år sedan med hjälp av 

WSGs ”Independence program” en utbildning i att ta hand om elektronisk utrustning, såsom 

telefoner etc. Han har tillsammans med en bror idag en liten firma i det enkla hemmet, där han 
reparerar och fixar trasiga apparater. Samtidigt hoppar han in och kör taxi eller fungerar som 
konduktör på en taxibuss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WSG:s arbete gör skillnad! 


