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Vädjan om extra gåvor
för 2021
Insamlingen under 2021 har gått
långsammare än vanligt. Till och med
september har vi bara fått in hälften
av vår insamlings-budget. Vi behöver
därför samla in resterande medel
under de återstående 3 månaderna.

Nu är redan hösten här med alla vackra
färger. I Sverige har också restriktionerna
börjat dras tillbaka och vi kan börja
anpassa oss till att återgå till mer normalt
liv.
**************************
I detta nyhetsbrev får du några aktuella glimtar
från arbetet som stöds via HBE och som bidrar
till att hjälpa barn och unga i Etiopien.
Här finner du också:
 Intervju med Karin Gezelius
 Rapport från HCE
 Rapport från WSG/Bright Star
 Rapport om situationen i Etiopien

Styrelsen genom Eva FA

Vi vädjar nu till alla församlingar som
nu åter samlas till gudstjänst att
tänka på HBE som kollektändamål.
Vi vädjar också till alla medlemmar
att betala sina medlemsavgifter och
gärna ge en extra gåva.
Vi vädjar därför om
fortsatta rika gåvor för det
viktiga arbetet i Etiopien

Plusgirokonto 40 83 52-3
Swish 1232267680
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Rapport från HCE
Skolprojektet

Kindergarden som drivs för barn från utsatta familjer har vunnit pris för att man har goda
relationer med föräldrarna.

Nya examina från yrkesutbildningarna
Några av ungdomarna kommer snart att avsluta
sina utbildningar. En del har redan fått arbete,
medan andra får ett start-bidrag för att komma
igång med egen verksamhet.

I Chencha har 75 ungdomar fått en
utbildning i entreprenörskap.

speciell
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Stöd till tidigare prostituerade flickor – Bontu berättar
Bontu Tamir, 20, är en av de unga flickor som
har deltagit i programmet- Hon kommer från
västra Etiopien. Fram tills att hon fyllde 5 år
bodde hon med sin mor, men modern kunde inte
försörja dem båda utan då fick hon bo med sin
farbror.
När hon var 16 år arbetade hon hela dagarna
med att baka injera och på nätterna gick hon i
skolan. Arbetet var hårt och hon rymde från
farbrodern för att bo med en vän. För att
kunna betala skolan och hyran försörjde hon sig
på olika arbeten. Hon klarade high-school och
började läsa bokföring på college, men klarade
inte att betala skolavgiften och fick sluta. Då
började hon med prostitution, vilket hon fortsatte med ett år, innan hon räddades
från detta med hjälp av en tidigare student från HCE. Bontu kom då till HCE och
får nu ekonomiskt stöd och fortsatt utbildning.

Extra behov av hjälp till skolorna i Gurara och Entoto
Gizachew Ayka, som leder Win Souls for God/Bright Star har nyligen rapporterat att
kraftiga regnväder över Addis Abeba har gett skador på skolorna. Årets regnsäsong gav
kraftiga regn under juli, augusti och september. Skolorna i Gurara och Entoto byggdes
för 10 respektive 7 år sedan Bland annat har staket och dörrar skadats och dessa
behöver repareras snarast. I samband med dessa akuta åtgärder planerar man ocksp
att bland annat måla om klassrummen.
Ge gärna ett extra bidrag till dessa renoveringar.
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Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2021
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2021 är:

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

Plusgirokonto 40 83 52-3
Swish 123 226 76 80

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

Nästa resa i HBEs regi
planeras till 2022
Mer information kommer på
HBEs hemsida och i kommande
nyhetsbrev.

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

Kassör: Stig Lundgren

e-post: mister.stig2@gmail.com

Ledamot: Kersti Karlsson

e-post: kersti80@gmail.com

Reseledare blir Lars Hjorth.

Ledamot: Lars Hjort

e-post: lars.hjort55@gmail.com

Ersättare: Eva Nordin

e-post: egnordin@gmail.com

Ersättare: Lars Martin Lund

e-post: lamaursviken@gmail.com
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Mamma Karin
Intervju med
Karin Gezelius
-

Karin Gezelius, hör jag en pigg och
kraftfull röst svara i andra änden av
telefonen.

-

Hej Karin, det är Eva. Så roligt att höra
din röst, säger jag.

Karin på julfest i Etiopien.
Bilden är tagen för ca 10 år
sedan

Vi har mejlat varandra och bestämt att jag ska ringa klockan 10 en torsdag i juni. Efter
ett par hälsningsfraser är samtalet i full gång. Mitt ärende är att intervjua Karin för en
artikel till HBEs nyhetsbrev. Vi har träffats tidigare, både i Sverige och Addis Abeba och
jag har gjort research. Bra att vara väl förberedd, tänker jag. Karin har fyllt 87 år och har
varit sjuk, men varken rösten, minnet eller engagemanget är det något fel på. Tvärtom,
vindlar samtalet iväg och jag får ta del av Karins erfarenheter från nöd- och
katastrofarbete i flyktingläger i Sudan, Etiopien, Rwanda, Irak, Indien, Somalia, Kenya
och fler länder därtill under en mer än tjugoårig lång period. Karin var liten och sjuklig
som barn och hennes mamma konstaterade längre fram i livet att hon aldrig hade
kunnat tänka sig att Karin skulle utföra alla dessa uppdrag. Men Karin påpekar att hon
fick den utrustning hon behövde i förvissning om att Gud ledde och utrustade henne i
alla de uppgifter som hon ställdes inför.
Karriären inom sjukvården inleddes med en period som sjukvårdsbiträde på en
operationsavdelning, så när det var dags att välja specialinriktning som sjuksköterska
föreslog hennes rektor att hon skulle utbilda sig till operations- och narkossköterska.
Efter utbildningen bad en vän som skulle bli missionär att Karin skulle följa med henne
till England som aupair för att bättra på sin engelska. Så blev det. Väl hemkommen
utbildade sig Karin till lärare för blivande sjuksköterskor. Det blev tio år i Uddevalla som
vårdlärare, och därefter, vid 35 års ålder, började utlandsuppdragen.
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Indien var första anhalt där erfarenheterna som operationssköterska kom väl till pass.
Så småningom tillfrågades Karin om ett sex månader långt uppdrag bland etiopier och
eritreaner i flyktingläger i Sudan. Sex månader blev åtta år! På den vägen fortsatte det.
Hennes arbetsgivare har bland andra varit EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen),
FN:s flyktingkommissariat och ACT Svenska kyrkan. När jag lyssnar till Karin tänker jag
att det är som att befinna sig i ett maratonlopp. Karin tillstår att det många gånger varit
svårt, utmanande och besvärligt, men att hon i de stunderna konkret upplevt Guds
ledning och beskydd.
När Karin vid ett tillfälle reste till Addis Abeba som pensionär för att besöka goda vänner
mötte hon den unge Gizachew Ayka, som tillsammans med sina kamrater i den
lutherska kyrkans ungdomsgrupp i Entoto-kyrkan börjat söka sig ut till de unga som
saknade hem och därför bokstavligen levde på gatorna runt kyrkan. De kom själva från
fattiga hem, ett tiotal ungdomar i åldrarna 19-20 år, men de ville hjälpa dem som var
fattigare och bokstavligen levde i misär och kriminalitet, övergivna av släkt och vänner
och befann sig i ett existentiellt mörker. I tonårsgruppen delade ungdomarna bön och
bibelstudier och ville rent konkret nå ut till dem som var sämre lottade. Ungdomarna
bidrog med 25 cent var i veckan så att de kunde köpa bröd att dela med sig av på
gatorna. Den som inte betalade de 25 centen, fick en straffavgift och var i stället
tvungen att betala 30 cent.
Detta engagemang var embryot till det som vi idag känner som Win Souls for
God/Bright Star och Hope for Children in Ethiopia. Varken kyrkan eller deras föräldrar
trodde på ungdomarnas självpåtagna uppdrag. Inte så konstigt, eftersom de var unga
och det var mycket farligt att ge sig ut till gatans fattiga. Arbetet startade 1997 och några
år senare lärde den nyblivna pensionären Karin känna dem, blev tagen av deras
engagemang och såg att hon som volontär skulle kunna stödja dem. Eftersom hon
levde på sin pension blev det inte några kostnader. Så påbörjade Karin ännu ett
internationellt uppdrag. I denna uppgift blev hon handledare och rådgivare, och med
hjälp av sitt stora kontaktnät i Etiopien kunde hon hjälpa ungdomarna att utveckla det
omfattande sociala och andliga program som idag bistår hundratals ungdomar och ger
dem hopp, sammanhang, gemenskap och framtid. Karins erfarenheter av att vara
hälsosamordnare i stora internationella sammanhang kom nu väl till pass. Hon kunde
bistå med strategier för hälsoarbete, kontakter med läkare, sjukhus och personer som
stöttade och hjälpte ungdomarna att utveckla sina kunskaper i ekonomi, att driva företag,
med kontakter med myndigheter och en mängd andra nödvändiga kompetenser.
Karin såg också behovet av stöttande organisationer och vände sig både till
Erikshjälpen och Läkarmissionen. Dessutom sökte hon kontakter med svenska
etiopienvänner. Det blev starten till stödföreningen ”Hopp för barn i Etiopien” (HBE) som
tillsammans med organisationer i Danmark, Norge och Tyskland idag är
samarbetspartners till Win Souls for God och Bright Star.
Som pensionär och senior rådgivare kunde ”Mother Karin”, som hon kallas i Etiopien,
bidra med att blicka både bakåt och framåt och stötta ungdomarna i deras visioner. Jag
lyssnar till Karins berättelser, och hör att hon i allt har ”pushat” dem i att föra sin egen
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talan. När jag påpekar att hon har ett sant pedagogiskt förhållningssätt, svarar hon att
det kanske inte är så konstigt, eftersom hon i grunden är lärare. Och jag tänker att det
är mer än så. Karin understryker en ömsesidighet i relationen till de etiopiska
medarbetarna. Hon kände sig värdefull i rollen som lyssnare, rådgivare och
uppmuntrare samtidigt som hon inspirerades av dem och beundrade att de, som hon
uttrycker det, ”levde i ett dagligt kall”. Hon konstaterar att det som Mekane Yesuskyrkan i Addis Abeba först avvisade som ungdomlig entusiasm, visar sig fortfarande
efter tjugofyra år vara ett uthålligt, expansivt, socialt, andligt och rikt välsignat arbete för
både kyrkan och de allra mest utsatta ― ett arbete som också fått erkännande från
både stadens myndigheter och den etiopiska regeringen.
Vi rundar av samtalet och Karin återkommer till att hon under sitt liv letts från den ena
uppgiften till den andra och erfarit att Gud har planerat och utrustat henne för det som
hon mötte. Och jag tänker, vilken ynnest för de från början unga medarbetarna att fått
ha haft henne som senior rådgivare.
Läs gärna mer om Karin på hbe.nu under fliken Gatuliv, kapitel 30. Det går också bra att
googla på Karin Gezelius och hitta några inspirerande kortintervjuer på P4 Östergötland!
Eva Nordin

Har du något att bidra med
till kommande Nyhetsbrev?

Kanske har du:






Synpunkter på Nyhetsbreven
Förslag på vad du tycker att Nyhetsbrevet skall innehålla
Minnen från resa till Etiopien som du vill dela med dig av
Exempel på hur du/ni samlar in pengar till HBE
….

Kontakta Eva Forssell-Aronsson, 0703-722626, efa777@gmail.com
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Rapport om den allmänna situationen i Etiopien
Den väpnade och våldsamma konflikt som drabbat framförallt Tigray sedan november
2020 har nu spridit sig till de båda angränsande regionerna Afar och Amhara, där strider
mellan den nationella armén och TPLF-gerillan (som numera kallar sig TDF Tigray
Defence Force) nu utkämpas. Ingen av parterna visar någon vilja till fredsförhandlingar.
Den nationella regeringen anser att TPLF är en terroriströrelse som måste bekämpas
och utplånas, medan TPLF:s mål antingen är att styra hela Etiopien eller åtminstone att
få den nuvarande regeringen (och premiärministern Abye) på fall.
Det är svårt att analysera vad som egentligen händer, eftersom de olika sidorna ger helt
olika information om vad som sker på marken. Helt klart är dock att den humanitära
situationen i Etiopien förvärras för varje dag och att den civila befolkningen i hela norra
Etiopien lider svårt. Enligt säkra uppgifter från IOM Ethiopia var 4 miljoner människor
internflyktingar (IDP:s) i Etiopien i april 2021. FN räknar med att cirka 24 miljoner
människor är i behov av humanitär hjälp under tredje och fjärde kvartalet 2021. Det är
framförallt barn, unga och kvinnor som är mest utsatta i det läge som landet nu befinner
sig.

Rapport om Covid-19-pandemin i Etiopien
Smittspridningen av coronaviruset i Etiopien är utbredd och har ökat
drastiskt de senaste veckorna. Hittills har totalt ca 350 000 personer
insjuknat, och under september har ca 1000 nya fall rapporterats varje dag.
Av dessa har totalt ca 310 000 personer tillfrisknat. Sammanlagt har ca
5600 personer avlidit i Etiopien pga Covid-19.
Vaccinationerna startade under mars-april 2021, men vaccinationstakten är
långsam och ojämn. Något fler vaccinerades under maj och september.
Sammanlagt har ca 3% av befolkningen fått en spruta och 1% har fått två
vaccinsprutor.
För närvarande har varken den offentliga eller den privata sjukvården
kapacitet att vårda nyinsjuknade patienter. UD uppger att Sveriges
ambassad inte kan säkra en säng eller annan medicinsk vård för svenska
medborgare på privata eller offentliga sjukhus. UD avråder från icke
nödvändiga resor till bl a Etiopien till och med den 15 oktober 2021.
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Rapport från Win Souls for God/Bright Star
Arbetet med att hjälpa gatufolket och andra utsatta barn och unga i Etiopien fortsätter
som planerat. Här ges några glimtar från arbetet:
Skolorna

I skolorna pågår undervisningen med viss anpassning tillpandemin. Man har också haft
föräldramöten för att diskutera problemen med pandemin och för att uppmuntra
föräldrarna till att fortsätta att låta barnen få komma till skolundervisningen. Eftersom
smittspridningen återigen har ökat, används ansiktsmask och man tvättar händerna ofta.
Deborah Home

Arbetet och verksamheten med de tidigare prostituerade eller utnyttjade flickorna
innefattar undervisning och praktisk yrkesutbildning, och att på olika sätt träna sig
för ”livet framöver”.
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Stöd till fattiga familjer

Totalt har 940 fattiga familjer i Entoto och Gurara fått hjälp med matkassar. Man har
också delat ut tvål och joderat koksalt till barnfamiljer.

Rest Center (stöd till gatuungdomar
Rest
center
erbjuder stöd
till
hemlösa
pojkar. Utöver
undervisning
och hjälp av
olika
slag
erbjuds lunch.

Praktisk yrkesutbildning

Ungdomar ges också praktisk träning i sömnad
(bilden),
vävning,
frisöryrket,
snickeri,
golvläggning och läderarbeten, så att de kan bli
självförsörjande.

