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Vädjan om extra gåvor
för 2020

På ett halvår har livet ändrats på ett sätt
som nog ingen av oss trodde var möjligt.
Ett virus har snabbt spridits över världen.
Vi umgås via teknikens hjälp och på
avstånd utomhus. Där det är möjligt ställer
vi om och inte in. Men mycket ställs in eller
skjuts till framtiden.
I detta nyhetsbrev får du möjlighet att läsa
om vad som händer i HBE, hur arbetet i
Etiopen påverkas av pandemin, och om hur
stödet via HBE bidrar till att hjälpa barn och
unga i Etiopien.
Här finner du också:
 Årsmötet 2020
 Presentation av ny ledamot och ny revisor
 Rapport från verksamheten mm
Styrelsen

Sedan förra Nyhetsbrevet har vi
drabbats av en pandemi som slår
hårt både i Sverige och i Etiopien.
Dessutom ökar priserna i landet.
Utöver resurser för omställning till
pandemin behöver vi öka stödet för
att kunna bibehålla samma stöd till
den pågående verksamheten. Vi har
nu samlat in ca 40% av vad vi brukar
(och har budgeterat för), och 60%
saknas för 2020.
Vi vädjar därför om
fortsatta rika gåvor för det
viktiga arbetet i Etiopien
Styrelsen tackar för det stöd som
ges av alla trogna liksom sporadiska
givare. Alla bidrag gör stor skillnad

Plusgirokonto 40 83 52-3
Swish 1232267680
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Hur hanterar WSG/Bright Star pandemin?
Vi försöker här ge några glimtar av de rapporter som vi löpande får från
Etiopien och de vi stöder i Etiopien (WSG/Bright Star, och HCE)

Covid-19-pandemin är en enorm utmaning för alla samhällen och länder. Vi oroar oss över att
pandemin kan komma att drabba de fattiga och redan utsatta människorna i utvecklingsländerna
särskilt hårt. I början av maj hade pandemin inte tagit fart i t.ex. Addis Abeba. Det etiopiska samhället
fick tid att förbereda sig. Idag är fortfarande antalet konstaterade smittade och avlidna lågt med
tanke på landets storlek, men framtiden är oviss. Utmaningarna för organisationerna och för
samhället är desamma som tidigare, men behoven ökar kraftigt. De redan stora prisökningarna på
dagligvaror, inklusive livsmedel och sanitetsmaterial, fortsätter. Man förutspår att stor brist på
basvaror kommer att uppkomma. I de utsatta områdena finns en mycket låg medvetenhet om covid19 pga dålig täckning från media, låg utbildningsnivå mm. Bland de fattiga finns en mycket hög risk
för överföring och stor spridning av covid-19 där det är stora familjer
med trångboddhet. Detsamma gäller även bland gatuungdomarna
Sammanfattning av läget
som lever tätt och har svårt att klara noggrann hygien.
för Covid-19-pandemin i
WSG/Bright star och HCE lämnar löpande rapporter hur pandemin
påverkar deras situation i vardagen. Här kommer några korta
beskrivningar:

Etiopien 11 augusti 2020:
Antal kända fall: 23600
Antal avlidna: 420

Skolorna
WSG/ Bright Star driver tre för- och grundskolor. Regeringen beslutade i början av april att alla skolor
skulle stängas. Dessa skolor är fortfarande nu i augusti stängda. Lektioner hålls via radio- och TVsändningar för alla elever. Lärare vid skolorna försöker följa upp dessa lektioner på olika sätt. De
större eleverna ska följa lektioner via andra kanaler. Från september kommer man att börja
undervisa on-line och öka denna undervisningsform gradvis under hösten. Detta kräver mycket extra
arbete av lärarna.
WSG/Bright Star öppnade i april en av skolorna som
ett tillfälligt skydd för pojkar från gatan. Personal var
ute på stan för att erbjuda dessa platser. Ungdomarna
genomgick hälsoundersökning för att inte få in covid19 på boendet. Under sommaren har dessa ungdomar
successivt flyttats till andra boenden och vissa har
återförenats med sina familjer.

Temporärt boende för gatupojkar i Gurara-skolan
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Den förskola som HCE driver är också stängd. Lärarna tar fram och
delar ut arbetsmaterial till eleverna, liksom att dela ut matpaket till
föräldrarna när barnen nu inte får mat i skolan.

Befintliga boenden/hem
Bright Star driver ett par pojkhem, där f d gatubarn bor, och flickhem för f d prostituerade. Hemmen
och boendena stängdes i april för besök av andra än särskild personal enligt regeringens beslut.
Dessutom har de ungdomar som tidigare bott i dessa hem och som nu går på utbildningar i andra
delar av landet tvingats återvända till Addis Abeba. Säkerhetsutrustning tillhandahålls till personalen.
Man försöker ordna olika former av utomhusaktiviteter för ungdomarna på Entoto Mountain.
Eftermiddagsundervisningen har under denna tid inte gått att genomföra, men nu förbereder man
att börja med detta så snart restriktionerna för att samlas i grupper hävs. HCE har också fått avsluta
denna typ av utbildning och har istället satsat på
personligt stöd speciellt för att hjälpa de som försöker
lämna drogmissbruk.

Från Deborah house, flickhem för f d prostituerade
Eftermiddagsundervisning vid Rest Center

Yrkesutbildningar
Både WSG/BS och HCE bedriver lika former av utbildning för
unga så att de får ett yrke och kan försörja sig framöver.
Några exempel: Unga kvinnor får utbildning under 6
månader för textilyrken. De producerar nu masker för
personal, de boende på hemmen och andra i samhället. HCE
bedriver fortfarande undervisning men delar upp
studenterna i grupper så att bara några undervisas i taget.
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Andra aktiviteter
Sjuksköterskor är anlitade för att observera eventuell smitta hos personal och ungdomar.
Tjugo av lärarna på WSG/BS är tillbaka i på arbetet och förbereder sig för att delta i covid-19-arbete.
Personal med hälsoproblem eller små barn stannar hemma. Ett tekniskt team har skapats som är i
beredskap för att hjälpa till i hemmen, på kontoren, centren och i samhället. Ledningen och
huvudkontorens personal (5-7 personer) har jour för nödsamtal dygnet runt från alla hem, centra och
gemenskapen. Bilförare är i beredskapsläge för nödutryckningar.
En grupp inom WSGs Community Service arbetar med informationsarbete i samarbete med lokala
ledare. Bright Star har samarbete med myndigheter för tillhandahållande av lokaler och personal för
olika insatser i samhället.
Särskilda gåvoinsamlingar för WSG/BS har gjorts för att
införskaffa bl.a. följande; skyddsmaterial (handskar,
ansiktsskydd, mobila vattentankar), nödproviant, kläder
och madrasser för äldre och sjuka som bor hemma, akut
ekonomiskt stöd till behövande. Bara under maj och juni
delade man ut nästan 1000 hjälppaket till fattiga familjer,
med mjöl, olja, pasta, flytande tvål och ansiktsskydd
mm.
HCE stödjer självhjälpsgrupper i byarna i de södra delarna runt Chencha. De träffas varannan vecka
och får anvisningar och utbildning samt bättre utsäde liksom får.

Detta var bara några glimtar av hur WSG/BS och HCE anpassar sitt arbete för att kunna
fortsätta stödja de som redan var med i något av projekten/satsningarna, men också att
hjälpa utsatta och behövande som fått det extra svårt pga pandemisituationen.
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Rapport från Årsmötet
Vindhemskyrkan i Uppsala

i

IGUD,
Internationella
gruppen
i
Uppsala
domkyrkoförsamling, gladde sig åt att få vara värdar för
HBE:s årsmöte i Vindhemskyrkan söndagen den 15 mars,
särskilt som vi knutit närmare kontakter med HBE och på
Uppsala domkyrkoförsamlings uppdrag fått förtroende
att tilldela Deborah House kollektmedel. Det skulle vara
ett fint tillfälle för oss att få berätta om detta i gudstjänsten och vid kyrkkaffet.
Men i veckan före årsmötet hade det blivit allt tydligare att vi fått en allmän corona-smittspridning på
olika håll i landet. HBEs styrelse fattade då beslutet att årsmötet skulle ske digitalt. Detta till trots
kunde vi berätta om Deborah House och HBE både i gudstjänsten och vid kyrkkaffet.
Efter kyrkkaffet blev det årsmöte. En mindre grupp föreningsmedlemmar boende i Uppsala kunde
via länk tillsammans med medlemmar på några olika platser i landet genomföra årsmötet. Det
fungerade bra! Det ligger nu ett par månader tillbaka i tiden och för det flesta av oss har det blivit en
vana att mötas och fatta beslut på detta sätt. Och det har också blivit allt mer angeläget att stötta
våra vänner och deras imponerande arbete i Etiopien! Både i förbön och med pengar.
Eva Nordin
Medlem i HBEs styrelse och IGUD

Förändringar inom styrelsen och ny revisor
I samband med årsmötet den 15 mars lämnade vår kassör/ekonomiansvarige ledamot Eskil Jonsson
styrelsen. Eskil var revisor för föreningen innan han 2014 valdes in som ledamot och trädde in som
kassör. Kassörskapet och ekonomiansvaret handlar till viss del om huvudansvar för föreningens
redovisning. För HBE:s fall är det ansvaret inte så tungt att bära, tack vare vår mångåriga
medarbetare Britt Franzén, som sköter redovisningen och den löpande rapporteringen på ett
exemplariskt sätt. Av tradition inom HBE omfattar ekonomiansvaret det primära ansvaret för
styrelsens dialog med och stöd till organisationerna i Etiopien WSG/Bright Star avseende
ekonomistyrning och rapportering. Eskil har skött dessa uppgifter på ett förtjänstfullt sätt. Vi i
styrelsen vill tacka Eskil för gott samarbete i styrelsearbetet.
Samtidigt lämnade Ylva Elvenäs uppdraget som revisor efter ett par år. Revisorsuppdrag är många
gånger en underskattad uppgift i föreningslivet, men är mycket betydelsefull för föreningens
trovärdighet. Ylva har utfört uppdraget genom gott samarbete främst med Eskil och Britt.
Vi tackar Eskil och Ylva för dessa deras ideella insatser för föreningen!
Samtidigt välkomnar vi Stig Lundberg som ny ledamot och ny kassör i styrelsen samt Petronella
Wittung Danielsson som ny revisor! Vi ser fram emot ett gott samarbete. Stig och Petronella
presenterar sig själva på annan plats i Nyhetsbrevet.
Styrelsen
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Välkommen, Stig Lundberg,
ny i styrelsen!
Jag heter Stig Lundberg och bor i Uppsala. Åren
som ung familj i Etiopien 1979 – 1988 var viktiga och
har följts av uppgifter med direkt och indirekt
koppling till Etiopien. Min uppgift i Etiopien var att
arbeta som ekonom och ekonomichef i Mekane
Yesus kyrkan i Västra Oromia och i Addis Ababa.
Flera av de personer som senare grundade WSG
och HCE var på 1980-talet vår sons lekkamrater och
fotbollskompisar i Addis Ababa. Jag är utbildad
ekonom, och arbetade efter hemkomsten från Etiopien i revisionsbranschen och i
folkhögskolevärlden. Sedan 2002 har jag arbetat i olika chefsroller i Svenska kyrkans internationella
arbete, framförallt med bistånd, ekumenik och kyrkorelationer i Afrika och Mellanöstern.
Utvecklingen på Afrikas Horn och framförallt i Etiopien och Eritrea har alltid legat mig varmt om
hjärtat. De senaste åren fram till min pension i mars 2020 har jag varit senior rådgivare i Svenska
kyrkans ekumeniska globala program, i första hand med Lutherska Världsförbundet och Kyrkornas
Världsråd. Sedan 2014 har jag även handlagt frågor om kvalité och ansvar i det internationella arbetet
när det gäller korruption, maktmissbruk och sexuella trakasserier. Jag är gift med Maria och har fyra
barn och många underbara barnbarn.

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2020
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 är:

200 kronor för enskild
300 kronor för familj
Du betalar via något av dessa alternativ. Glöm inte att ange namn och epostadress eller telefonnummer.

Plusgirokonto 40 83 52-3
Swish 123 226 76 80
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Välkommen, Petronella Wittung Danielsson,
HBEs nya revisor
Jag heter Petronella och bor och arbetar i Göteborg, sedan några
månader tillbaka på Volvo Penta, där jag har hand om riskhantering,
intern kontroll och säkerhet. I dagsläget innebär det att jag ägnat stor del
av min tid åt krishantering, att försöka överblicka och hantera den
pågående globala krisen för bolagets räkning. I normalfallet brukar jag
ägna mig åt att identifiera risker, se till att dom tas om hand samt att vi
har bra interna kontroller på plats för att försöka undvika risk. Denna risk var dock inget vi hade kunnat
tänka oss.
Tidigare har jag främst, under mina 15 år som yrkesverksam, arbetat med revision. Jag är auktoriserad
revisor i botten (även om jag idag inte längre har en aktiv auktorisation) och har jobbat med alla typer av
bolag i både Stockholm och Göteborg, och med uppdrag över hela världen. Jag har även jobbat med
internrevision, några år för Volvo Cars och några år på ett konsultbolag, då jag fortsatte att resa runt i
världen för att granska främst fabriker, oftast i Kina.
Ett år tog jag tjänstledigt och arbetade för Läkare utan gränser i Liberia. Jag skötte administrationen på
ett barnsjukhus i en av de fattigaste delarna i huvudstaden Monrovia. Arbetet var något av det svåraste
jag gjort, både då förutsättningarna i ett land där el och säkerhet inte ska tas för givet är helt annorlunda
mot här hemma, samt att jag mötte människor med livserfarenheter långt ifrån min skyddade barndom i
Mölndal. Lärde mig under detta år hur privilegierade vi är i västvärlden, att vi ska vara mycket
tacksamma för detta, men även att vi alla är människor oavsett var vi föds och lever, olika men lika och
alla med hopp och drömmar om livet och framtiden. Mötte här vänner för livet.
Då min privata situation förändrades, jag träffade min man och vi fick en dotter, valde jag att byta jobb
och hålla mig mer på hemmaplan. Har jobbat med riskhantering på ett försäkringsbolag och är nu, som
sagt, inom Volvokoncernen. Ägnar stor del av min fritid åt min dotter, hon är nu fyra år och har en
otrolig nyfikenhet på världen. Hon är även mycket bestämd så jag jobbar aktivt med krishantering även
på hemmaplan.
Jag vill tacka för förtroendet att bli revisor i HBE. Det är ett uppdrag jag tar på stort allvar och jag ska
göra mitt främsta för att möta era förväntningar. Ser fram emot uppdraget!

************************************************************************************

Vädjan om extra bidrag för 2020
Såhär års brukar bidragen till HBE passerat 60% och vi har efter litet påminnelser och vädjanden kunnat
räkna med att få in den summa vi avsatt i budget för att täcka bidraget till de organisationer vi stöttar i
Etiopien. En stor del av bidragen kommer från församlingskollekter mm och resten kommer från
medlemsavgifter och gåvor från medlemmar och andra personer. Covid-19-stuationen har lett till
drastisk minskning av kollekterna, men vi har heller inte fått in alla medlemsavgifter och inte heller så
mycket gåvor som vi brukar.
Ge gärna en extra slant via Swish eller PG-kontot! Uppgifterna finns på först sidan.
På nästa sida finns ett kollektcirkulär som ni kan använda när grupper träffas, men kanske också för att
ge till personer som vill bli medlemmar eller bara skänka en extra slant.
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Vädjan
om
kollekt
Hopp för barn i Etiopien, HBE

till

Hopp för barn i Etiopien (HBE) är en svensk ideell
stödorganisation till de etiopiska organisationerna
Win Souls for God (WSG), med dess underorganisation Bright Star (BS), samt Hope for
Children in Ethiopia (HCE).
I Addis Abeba, Etiopiens huvudstad, lever cirka 100
000 barn och unga på gatan. Många barn och ungdomar arbetar under hårda slavliknande
förhållanden i hushåll och företag. De far illa och missar möjligheter till skolgång, trygghet och
framtida försörjning.
Organisationerna arbetar sedan mer än 20 år för att förbättra livsvillkoren för gatubarn och
gatuungdomar, frigöra barn som arbetar under slavliknande förhållanden i hushåll och företag
till skolgång, driva boende och utbildningsprogram för unga sexarbetande tjejer samt för att
stödja utsatta barnfamiljer i Addis Abeba och på den etiopiska landsbygden. Det sker bl.a.
genom att tillhandahålla avgiftsfri skolgång och grundläggande mödravård och hälsovård.
Covid-19 pandemin riskerar att slå särskilt hårt mot boende i utsatta områden i
utvecklingsländer. De etiopiska organisationerna gör nu särskilda förebyggande insatser.
HBE arbetar med att informera om och samla in medel för organisationernas arbete samt vara
en stödjande partner till dem. HBE samverkar med andra liknande organisationer i norra
Europa. Eftersom HBE är en ideell förening kan över 95% av insamlade medlen kanaliseras
direkt till arbetet.
HBE har sin starkaste förankring inom Svenska kyrkan och EFS, men även inom andra kristna
samfund. Flera församlingar har HBE som sitt internationella insamlingsprojekt och tar
regelbundet upp kollekt till HBE, medan andra gör det mer sporadiskt. Alla gåvor mottas
tacksamt.
HBE anordnar regelbundet studieresor till Etiopien, då deltagarna får besöka olika projekt och
se arbetet på plats. Många har blivit starkt berörda.
När pandemin är över ställer vi gärna upp och presenterar verksamheten vid t ex ett kyrk-kaffe,
en församlingskväll eller ett församlingsrådsmöte.
Mer information finns på www.hbe.nu.
Tänk på HBE och arbetet med utsatta barn och unga i Etiopen när ni bestämmer
vart församlingskollekterna skall gå.
Såsom många andra verksamheter är HBE beroende av gåvor via församlingar. I dessa tider ser
vi sjunkande gåvointäkter. HBE har endast liten reserv, varför vi befarar för att HBE inte kan
förmedla de medel som budgeterats. Vi vädjar därför om kollekt i något av de virtuella möten ni
håller eller annan gåva.

Johan Rappmann, Ordförande
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Tack vare WSG/BS kan några barn
och ungdomar återförenas med sina
familjer, vilket är speciellt viktigt i
Covid-19-tider

För dig som vill besöka Etiopien och
arbetet som vi stöder:

Nästa resa i HBEs regi skjuts
upp till 2021
Mer information kommer på HBEs
hemsida och i kommande nyhetsbrev.
Reseledare blir Lars Hjorth.

Styrelsen för HBE

Kontakta oss gärna!
Ordförande: Johan Rappmann
e-post: j.rappmann@telia.com

Vice ordförande: Eva ForssellAronsson
e-post: efa777@gmail.com

Sekreterare: Svante Annerhult

e-post: svante.annerhult@gmail.com

HBE - gärna på turné!
Vill du eller din församling ha besök från HBE? Om
vi har möjlighet kommer vi gärna och berättar om
arbetet i Etiopien och hur man kan stötta detta.

I pandemitider kan vi även mötas via dator!

Kassör: Stig Lundgren

e-post: mister.stig2@gmail.com

Ledamot: Kersti Karlsson

e-post: kersti80@gmail.com

Ledamot: Lars Hjort

e-post: lars.hjort55@gmail.com

Ersättare: Eva Nordin

e-post: egnordin@gmail.com

Kontakta någon av oss
Kersti: kersti80@gmail.com (Norrland)
Eskil: eskil.j.jonsson@gmail.com (Stockholm)
Johan: j.rappmann@telia.com (Göteborgstrakten)
Eva: efa777@gmail.com (Göteborgstrakten)
Lars: lars.hjort55@gmail.com (Göteborgstrakten)
Svante: svante.annerhult@gmail.com (Småland)
Louise: louise.wetterlund@gmail.com (Skåne)

Ersättare: Lars Martin Lund

e-post: lamaursviken@gmail.com

