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Varmt tack för året 2022

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare

Det är med stor glädje vi delar information 
med dig om hur vi nått behövande med 
hjälp under året. Vi sammanfattar ännu 

ett år med stor tacksamhet. BarnSamaritens 
verksamhet har gett människor framtidstro 
och förändrade liv. Dina gåvor har inneburit 
att vi räddat liv och bidragit till att många har 
fått möjligheter och förbättrade liv. 

Vi har fortsatt vårt samarbete med lokala, in-
hemska organisationer och församlingar som 
engagerat sig för de mest utsatta. Ett lokalt 
nätverk av brinnande människor som lever 
nära dem som nås av våra hjälpinsatser. 
Vårt uppdrag handlar om att ge långsiktigt 
stöd till projekt som syftar till att öka människ-
ors egen förmåga att förbättra sina livsvillkor. 
Fattigdom är en betydande grundorsak till 
nästan alla de problem som vi jobbar med. 
Den gör att familjer inte har tillräckligt att äta, 
att föräldrar inte anser att man har råd att 
skicka barnen till skolan och att barn hamnar 
i barnarbete, prostitution eller gifts bort i allt 
för tidig ålder. 

Så, vad säger det här oss?  
Vi behöver visa omtanke, oavsett var i världen 
människor befinner sig. Vi behöver arbeta 
långsiktigt för att försvara rättigheterna och 

framtidsmöjligheterna för barn och unga. Vi 
är medvetna om att vi inte ännu kan förstå 
omfattningen av det som pågår i vår värld med 
naturkatastrofer, krig, matbrist, översväm-
ningar, torka och inte minst kriget i Ukraina 
som påverkar oss på nära håll. 

Låt oss hålla hoppet och modet vid liv. När vi 
sträcker oss utanför oss själva och gör något 
för någon annan sker det även något med oss 
själva som ger mening åt våra liv. Tack för att 
du hjälpt oss att kunna sträcka ut våra händer 
och ge hopp till utsatta barn och familjer under 
året.  

Vi vill med denna broschyr berätta för dig 
om hur insatserna har sett ut och vad vi har 
bidragit till. Varmt tack för stöd, gåvor och 
uppmuntran under 2022. Tack för att du stått 
med oss!

Med önskan om en  
Fridfull & Välsignad Jul!
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Etiopien

Utbildning - en väg 
ur fattigdom

Worknesh Wotango Hama
Verksamhetsansvarig  
3D, Etiopien

Vi understöder fem byskolor från åk 1 – 8. Skolorna ligger  
på landsbygden och eleverna kommer från fattiga familjer.  
Eleverna får skolmaterial och skoluniformer och alla elever  

erbjuds hälsovård för att förebygga sjukdomar och smittspridning.

Under året har vi bidragit till
• 3 232 elever har varit inskrivna i byskolorna 
• 100 elever har fått bidrag för att studera vidare   

på universitet och gymnasium
• 4 barn med funktionshinder har fått extra stöd
• 65 föräldralösa barn har fått hjälp genom extra insatser.  

De familjer som öppnat sitt hem för dessa övergivna barn  
har fått stöd i form av majsmjöl som räcker till hela familjen.

• Matpaket till det allra fattigaste eleverna har delats ut i  
byskolorna.

– Inbördeskriget i Tigrayområdet har inte påverkat skolverksamheten 
nämnvärt men matpriser och försämrade levnadsförhållanden har 
bidragit till att människor fått det svårare.

Tack för er värdefulla stöd, tack för att ni hjälpt oss besvara  
behov och nödrop. Vi önskar er en God Jul!
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Etiopien

För flickors rätt till 
ett värdigt liv

För varje år en flicka går i skolan ökar hennes framtida inkomst 
med cirka tio procent enligt FN. Vi vill att flickor på samma sätt 
som pojkar ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar om 

utbildning. 

Vi har fått rapporter om att barnäktenskap och ofrivilliga gravidi-
teter ökat i samband med pandemin som pågick under 2020 och 
på grund av kriget i Ukraina. Ett av våra fokusområden under året 
har varit att lyfta flickors situation i de länder vi arbetar.  Flickorna 
blir mest drabbade när familjen får det sämre ställt. För en flicka 
innebär exempelvis ett avbrott från skolan ofta avslutade studier.

• Under året har drygt 50% av eleverna i byskolorna varit flickor. 
• 59 flickor har fått ekonomiskt stöd till akademiska studier. 

Det är studenter som på grund av familjens levnadssituation 
annars inte haft råd att studera vidare.

• Hygienpaket har delats ut till 280 elever. Ett hygienpaket 
innehåller trosor, bindor, alvedon och tvål och dessa delas ut 
en gång i månaden under läsåret. Dessa hjälper flickor att gå i 
skolan även under sin menstruation. 

Barnäktenskap förhindras genom utbildning!
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Etiopien

Byutveckling och  
underhåll av skolorna
Under året har vi bidragit till
• Byskolorna har renoverats efter behov och staket  

har bytts ut 
• Klassrum har byggts till i Mekebassaskolan
• Förbättra vägen till byskolan i Harru 

På grund av häftiga regn på den torra marken har vägen till 
Harruskolan förstörts. Under regnperioden kan det till och 
med innebära fara för de yngsta eleverna som ska ta sig till 

skolan då stora regnmassor och lera forsat fram längs vägen. Ett 
annat bekymmer var att det blev omöjligt att frakta material till 
skolan. För att kunna bedriva skolverksamhet behöver vi säker-
ställa att det finns en framkomlig väg till skolan.

Bidrag har getts för att bygga väg över vattendraget för att 
eleverna ska kunna komma till skolan. Vägen har även blivit till 
hjälp för byinvånarna då de ska ta sig till marknaden. Att iordning-
ställa vägen har varit en samarbetsinsats mellan BarnSamaritens 
partner och kommunen. Att vi kan arbetar så nära kommunen 
är en styrka. Enligt beräkningar färdas 554 elever på vägen till 
Harruskolan och uppskattningsvis påvekas 11 700 byinvånare av 
insatsen. Många har fått glädje och användning av den nya vägen.
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Etiopien

I regionen lever de flesta familjer av småskaligt jordbruk. Att 
bruka marken har byinvånarna gjort sedan urminnes tider och 
det betraktas fortfarande som en viktig sysselsättning. 

Kommunen har ställt mark till vårt förfogande för odling kopplat 
till byskolorna. Fruktträd och plantor har köpts in och planterats 
för att bistå det fattiga folket med mat under svåra tider. Under 
2022 har de planterat avokadoträd, mangoträd, falskt bananträd, 
kaffe, morötter, potatis, lök, chili, rödbetor m.m.  

Vatten
Under 2020 bidrog vi till att dra in vatten till skolområdena. 
Under året har vattenstationerna underhållits. Under torrperio-
derna har man har även kört ut vatten med hjälp av lastbilar för 
att stärka vattentillförseln till eleverna och byinvånarna. Vatten 
är livsavgörande! 

Mat
Höjda matpriser och brist på spannmål till följd av Ukrainakriget 
har lett till att det blivit dyrare med mat. Det drabbar de redan 
fattiga extra mycket. Därför har vi bidragit till att dela ut majs-
mjölssäckar till de mest utsatta familjerna under året. 

Kor och getter
Kor och getter har köpts in och delats ut till de allra fattigaste 
familjerna då vi fått in öronmärkta gåvor till detta initiativ. Det är 
en värdefull och ofta helt livsavgörande insats för en fattig familj. 

Jordbruk
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Brasilien

SKOLVERKSAMHET
• 220 inskrivna barn i 

förskoleverksamheten
• 336 inskrivna elever  

i läxhjälpen

Hälsning från öarna

Vi närmar oss slutet av ännu ett år. Vi känner en stor tacksam-
het att få dela med oss av årets resultat av vårt hjälparbete 
till er som bidrar för att vi ska kunna hjälpa.  

Under året har det varit val här i Brasilien och med det en del 
prövningar. Vi har även haft utmaningar med den flytande båtkli-
niken som behövde renoveras efter att den stött på en sandbank 
under en resa. Det tog några veckor innan den var farbar igen. 
Sjukvårdsteamen som arbetar som volontärer på båtkliniken gör 
ett viktigt arbete för det fattiga ö-folket. 

Matpriserna har stigit mycket och det har utmanat oss. Inte minst 
när det gäller våra förskoleverksamheter och läxhjälpsklasser 
där vi ger barnen mat varje dag. Vi har med Guds hjälp klarat av 
situationen. Våra missionärer som arbetar ute på öarna gör ett 
strålande arbete med att dela ut matkassar till de allra fattigaste. 
Vi har sett hur trasiga familjer blivit hela och att barn som levt 
i svårigheter och fattigdom har fått hjälp och med det hoppet 
tillbaka. Genom allt har ni stått med oss, sida vid sida. 

– Vi ser BarnSamariten som en missionsbyrå som vi får arbeta tillsam-
mans med. Det gör vi för att ge människor nytt hopp och förändrade 
liv. Det gläder våra hjärtan att få stå i uppdraget att hjälpa de fattiga 
och ofta åsidosatta människorna som vi varje dag möter i våra projekt. 
Vi tackar för året 2022. Vi har tro, hopp och mod att fortsätta då vi vet 
att Gud är ägare till detta arbete och vi är i hans händer.
 

Monica Tapioam
Projektkoordinator

BÅTKLINIKEN
• 589 människor har fått 

sjukvård
• 323 medicinska ingrepp
• 667 människor har fått 

tandvård
• 140 volontärer har 

bistått med insatser från 
båtkliniken och på öarna 
under året
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Brasilien

Fotboll- och musik för 
barn från slummen

Under året har det gått 116 elever i fot-
bollsskolan och 117 elever i musikskolan. 
Barnen är mellan 6 och 15 år gamla. De 

kommer  från något av de slumområden som 
finns runt projekten. Målet med projektet är att 
hjälpa barnen till skolan och samtidigt erbjuda 
dem en plats i fotbolls- eller musikskolan så att 
de kommer bort från livet på gatorna.

De barn som tidigare levt ett utsatt liv på gatan 
med droghandel och våld är idag mycket stolta 
över att de fått en plats i projektet. Några har 
förlorat anhöriga under året  p. g. a. sjukdom, 
skottlossning eller missbruk. Barnen bär på sår 
och förluster men nu har de kommit till en  
trygg  plats.

– Just nu är de förväntansfulla inför julen som när-
mar sig. Det kommer att vara fest i kyrkan. Föräldrar 

inbjuds till att lyssna och se vad barnen har lärt sig 
under året. För barnen är detta en stor dag. Många 
barn har föräldrar som inte varit närvarande under 
deras uppväxt och många föräldrar har kriminella 
kopplingar och de har även suttit inne på fängelser. 
Budskapet om Jesu födelse förmedlas till barnen 
och deras familjer. Man talar om hoppet som finns 
om ett annat liv i och genom Jesus som föddes i ett 
stall till hjälp för alla. Barnen medverkar med sång, 
musikuppträdande och drama.

Vi tackar Gud för vårt samarbete med er  
som gör arbetet möjligt. Vi önskar er alla  
en välsignad jul, tack för allt!

Edilene Barbosa
Ordförande ABM
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Det här är BarnSamariten

UTBILDNING

Förskolor
Grundskolor
Yrkesutbildningar
Vidareutbildning,  universitet

TRYGGHET OCH SKYDD

Kriscenter
Barnby
Förebygga

Våld mot barn
Barnäktenskap
Könsstympning
Alkohol- & drogmissbruk

HÄLSA & SANITET

Förebyggande hälsovård
Sjukvård
Sanitet- & hygienpaket
Rent vatten

FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHETER

Nya inkomstkällor
Unga entreprenörer
Jordbruk
Kreatur

Vår primära målgrupp är barn. Alla barn 
har rätt att få vara trygga och att få 
vara barn. Därför sätter vi alltid barnet i 
fokus. Vi arbetar för barns rätt till utbild-
ning, omsorg och hälsa. Vår värdegrund 
vilar på en kristen människosyn om alla 
människors lika värde och på FN´s kon-
vention om barns rättigheter.

Barnen - vårt fokus
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Brasilien

Hoppets Hem  
och Hoppets Klinik

På Hoppets Hem har matsalen, sovsalar, ser-
vicerum och uteplats renoverats under året. 
Insektsskydd har satts upp för att förhindra 

insekter och andra djur att komma in. Staketet 
har målats om i blått och gult. 

På Hoppets Klinik har en sidobyggnad samt 
badrum, samtalsrum och lekrum renoverats. 
Tack vare öronmärkta gåvor har dessa renove-
ringar varit möjliga.

Hoppets Hem har en stor betydelse för många 
barn och familjer som kommer från social ut-
satthet. I år har 225 barn varit inskrivna och fått 
tillfällig vård och skydd p. g. a. övergivenhet eller 
att föräldrarna inte varit kapabla att ta hand om 
sina barn. När ett barn inte kan återvända finns 
familjer som står i kö för att dem. Juliana är ett 

av barnen som inte kunde återvända hem och 
som under året adopterats av ett barnlöst par 
som längtade efter ett barn.

På Hoppets Klinik behandlas och vårdas barn 
med medfödda sjukdomar men även barn som 
utsatts för misshandel, våld och sexuella över-
grepp. 40 barn har funnits i verksamheten och 
det har varit fullbelagt hela året.
Målet med båda verksamheterna är att barnens 
liv ska vända riktning och få ett ljust innehåll.

Cintia som är projektledare skriver:                                                                                                                  
– Vi känner oss mycket tacksamma till Gud för  
vad ni i Sverige gjort för barn och familjer 
 under året. Tack!

Cintia Gimenez
Projektledare
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DR Kongo

Yrkeskurser  
och förskolor

Det sexuella våldet mot kvinnor och barn i 
DR Kongo fortsätter. När FN mäter mänsk-
lig utveckling i form av livslängd, tillgång 

till utbildning och nationalinkomst kommer DR 
Kongo bland de sista länderna i världen. Rap-
porter visar att tolv procent av landets kvinnor 
har utsatts för våldtäkter och i vissa områden är 
andelen ännu högre.

Under året har vi bidragit till att 27 kvinnor 
som fallit offer för våldtäkter fått rehabilitering 
och yrkesutbildning genom vår partner LAV, 
Låt Afrika Leva. Målet är att kvinnorna ska bli 
självförsörjande. Alla kvinnor som finns i pro-
jektet har som resultat av våldtäkter fött barn. 
Under dagarna får barnen vara på någon av våra 
två förskolor. Det är en trygg plats där de får 
leka och utvecklas. 27 barn har varit inskrivna i 
förskolorna under året.

När kvinnorna tar sin examen får de ett start-
paket med symaskin och tillbehör för att kunna 

starta upp en egen verksamhet som sömmer-
skor. Förutom sömnad så får kvinnorna lära sig 
om djurhållning och odling. Jordbruksprojektet 
är en del av yrkesutbildningen.

– Vi vill skicka vår hälsning och vårt tack till er som 
gjort det möjligt för oss att uppnå resultaten under 
året. Kvinnorna har fått inre läkning från sina trau-
man och idag är de motståndskraftiga, glada och 
ambitiösa. De är även självförsörjande och kan ta 
hand om sig själva och sina barn och de är accepte-
rade av sina respektive samhällen och byar. Detta är 
inte någon självklarhet för en våldtagen kvinna. När 
vi önskar God Jul och ett Gott nytt År ber vi er också 
att fortsätta be om fred och säkerhet i östra delen 
av vårt land där säkerhetssituationen fortfarande är 
dålig. Kära givare och medarbetare på BarnSamari-
ten, må Gud välsigna er.

Générose Abeka Ndirira                                                                                                                                 
Projketledare 
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DR Kongo

Save a Girl –  
Rädda en flicka

Under året har vi hjälpt 40 flickor mellan 10-
14 år att lämna livet på bordeller i Bukavu. 
De har fått komma till något av våra fyra 

Safe House. Några av flickorna har egna barn 
med sig som de fött under tiden på bordellen. 
När en flicka lämnar sexslaveriet börjar det 
svåra arbetet med rehabilitering och återan-
passning. Flickorna får allt de behöver i sitt Safe 
House, även läkarvård och samtalsstöd med en 
psykolog från Panzisjukhuset. Varje Safe House 
har sin egen husmamma. Hon är ett stort stöd 
för flickorna. 

Utöver flickorna som finns i Safe Housen har vi 
bidragit med skolmaterial och skolavgifter för 
de flickor som flyttat hem efter tiden i ett Safe 

House. Vi vet att utbildning är livsavgörande och 
flickorna börjar drömma om ett nytt och bättre 
liv. Vårt mål är att rädda fler barn från sexslaveri 
till en trygg miljö där deras rättigheter är tillgo-
dosedda. Tillsammans gör vi det möjligt! Tack!

– Panzi Foundation vill uttrycka sitt varma tack för 
samarbetet med er i projektet ”Save a Girl” under 
året. Vi önskar er alla en glädjefylld Jul och Ett Gott 
Nytt År! Flickorna som finns i Safe Housen och 
husmammorna hälsar också så varmt.

Joseph Habamungu
Projektkoordinator
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DR Kongo

Muleba får representera de 40 flickorna som vi lyckats  
rädda från sexslaveri på bordellerna i Bukavu under året.

Muleba kom till bordellen när hon var 12 år gammal och hon föd-
de en son under tiden hon levde på bordellen. Både Muleba och 
hennes lilla bebis levde på bordellen när våra medarbetare kom i 
kontakt med henne. Hon fick frågan om hon ville lämna bordellen 
och hon sa att det var hennes högsta önskan. Strax där efter fick 
hon hjälp att lämna bordellen och hon fick komma till ett av våra 
Safe House. Hennes son var då två månader gammal. 

”Jag blev inskriven i projektet ”Save a Girl”som Panzi Fundation,  
Doktor Mukwege och BarnSamariten driver för att hjälpa flickor bort 
från bordellerna.
Det är tack vare er som jag har hittat mitt leende och en glädje att leva. 
Min dröm för framtiden är att studera hårt för att bli domare och för 
att kunna bekämpa den straffrihet som råder i mitt land. Jan önskar att 
projektet ska hjälpa oss flickor att kunna fortsätta med högre utbild-
ning när det är dags. Tack för allt ni gjort för mig och min son och för 
alla andra flickor som lever här på bordellerna i Bukavu.”

/Muleba

Från förtvivlan
till glädjen att leva
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Zambia

Förändringsarbete 
kring missbruk  

Alkoholmissbruk är ofta en bakomliggande 
orsak när det gäller våld i nära relationer, 
våld mot barn, tidiga graviditeter och ökad 

prostitution. Missbruk hämmar samhällsutveck-
lingen i stort. 
Under året har vår partner, MIOHCD (Mpongwe 
in our heart community development), fokuserat 
på att ge kompetensutveckling kring missbruk 
och mental hälsa. Med hjälp av lokala aktörer 
har 3000 personer i Katantamwe, Zambia, nåtts 
av informationen. 

AKTIVITETER SOM GENOMFÖRTS  
UNDER 2022
• 20 ungdomar har utbildats om effekterna av 

alkohol och mental hälsa. De är nu ambas-
sadörer och sprider kunskapen vidare i 
samhället genom aktiviteter. 

• 310 gravida kvinnor har intervjuats kring 
sina alkoholvanor. De har även fått infor-
mation kring alkoholens påverkan på det 
ofödda barnet. 

• 10 kvinnor som levt i missbruk har fått ut-
bildning i sömnad och entreprenörskap. 

• Kampanjer har genomförts med hjälp av 
drama och dans för att sprida information 
om riskerna med alkoholanvändning.

• Alkoholfria fritidsaktiviteter såsom fot-
bollsturneringar och fotbollsträning har 
genomförts för att minska missbruk bland 
ungdomar. Det finns numer två lag med 
totalt 44 ungdomar i projektet

• MIOHCD har samarbetat med den lokala 
myndigheten och polisen för att stärka 
implementering av lagar och regler för att 
begränsa försäljning av alkohol till minder-
åriga och att få till en reglering av öppettider 
och säkerställandet av alkohollicenser  
på barerna.  

– Tack för ett gott samarbete. 
Nu ser vi fram emot ett nytt år!

Mirriam Y Shamfuti
Projektkoordinator



28 29

Zambia

En trygg plats för 
övergivna barn

Barnbyn Nakatindi, är belägen strax utan-
för staden Livingstone som ligger i södra 
Zambia. Här understöder vi ett hem för 

övergivna och föräldralösa barn. Här får barnen 
trygghet, god omvårdnad, mat, möjlighet till lek 
och kärlek. Våra medarbetare och de sociala 
myndigheterna i staden samarbetar för att för-
söka finna anhöriga till barnen. 

Under 2022 har vi gett stöd till 13 bebisar, 0–2 
år, och 12 barn, 2–4 år gamla. Det yngsta barnet 
som kom till bebishemmet var endast några tim-
mar gammalt och mamman till barnet försvann 
strax efter förlossningen. Ingen vet var hon finns 
och man har inte lyckats finna några anhöriga. 

Daniel fyra år och Vai tre år påträffades när de 
gick omkring själva på gatorna i Livingston. De 

var övergivna och vilsna när de påträffades. Nu 
bor de i barnbyn och trivs väldigt bra med de 
andra barnen. Alla barn som kommer till barn-
byn kommer dit genom samarbetet med sociala 
myndigheter. Barnbyn är en trygg plats, ett hem, 
för övergivna barn.

– Nu är den tid då vi på Ebeneser kan se tillbaka på 
vad som hänt under året. Det är med stor tack-
samhet som personalen och barnen vill skicka sina 
julhälsningar till er våra trogna medarbetare. Tack 
för allt stöd som ni gett oss. Må Gud välsigna er alla!

Owen Lisulo
Verksamhetsledare
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Varje människa är unik med 
sin personliga historia och 
erfarenhet som de är präglade 

av. En del har med sig smärtsamma 
upplevelser som satt djupa spår.

Under året har vi delat med oss av 
det vi fått med ett vidöppet hjärta. 
Tårar har bytts mot skratt och upp-
givenhet mot framtidstro. TACK!



 

HÄR KAN DU BESTÄLLA

info@barnsamariten.se   
036-37 79 00
www.barnsamariten.se/gavoshop

Fler julklappstips finns på vår hemsida www.barnsamariten.se/gavoshop

Scanna 
QR-koden

GÅVOKORT & GÅVOBEVIS – 
JULKLAPPAR MED OMTANKE

 

 

 
 GOD JUL 

BarnSamariten har tacksamt tagit emot en gåva för att rädda flickor från barnsexhandeln i  

DR Kongo. Flickorna återfår sin värdighet och börjar drömma om en ny framtid. 

Till 

Förnamn Efternamn 

 
Från  

Förnamn Efternamn 

Hälsning  

En gåva som gör skillnad  

Besök oss på barnsamariten.se 

 

 

 
 GOD JUL 

BarnSamariten har tacksamt tagit emot en gåva för att ge en fattig familj 100 kg majsmjöl.  

Barn drabbas hårdast av matbrist. När de inte får näring påverkar det deras utveckling.  

På grund av Covid-19 har matpriserna ökat och de fattiga familjerna drabbas hårt i Etiopien.   

Till 

Förnamn Efternamn 

 
Från  

Förnamn Efternamn 

Hälsning  

En gåva som gör skillnad  
Besök oss på barnsamariten.se 

 

 

 

 GOD JUL 

BarnSamariten har tacksamt tagit emot en gåva för att ge en filt till ett barn eller en fattig  
familj denna jul. När krig och naturkatastrofer tvingar barn och deras familjer att fly  

från sina hem, betyder en varm filt väldigt mycket 

Till 

Förnamn Efternamn 

 
Från  

Förnamn Efternamn 

Hälsning  

En gåva som gör skillnad  
Besök oss på barnsamariten.se 

En julgåva 
i kärlekens 

tecken


