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Föreningen För Barnens Bästa är en ideell 
biståndsorganisation som ger effektiv hjälp och 
arbetar efter barnkonventionens intentioner.  

 

 

 
 

 
  

 
Till: 

Föreningen För Barnens Bästa 
c/o Gustafsson 
Soldat Skalks gata 10 
226 51 Lund 

Alla medlemmar, faddrar och  
sponsorer 

 
Lund  2016-04-16 

 

 
”Vi vill tacka alla för den fantastiska 
hjälp som ni ger barn och människor 

som just nu lider nöd i Lifidzi. Tack vare 
er kan vi rädda många liv”. 
 

Syster Madalena, Sao José de Cluny, Lifidzi 

 
 

Några av barnen vid Centro Aberto 

 

Kära medlemmar, faddrar och sponsorer 
Som framgår av verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015 har föreningens arbete 
inneburit en utveckling av projekten i Mocambique och Vietnam. Att kunna förbättra för 
medmänniskor, som på olika sätt kämpar för överlevnad och en värdig framtid, är en driv-
kraft för oss i styrelsen. Återigen vill vi poängtera att det är vi tillsammans som gör föränd-
ringar. Det är oerhört sporrande att få stöd och uppmuntran från er, och ni ska alla känna er 
mycket delaktiga i allt det positiva som händer i våra samarbetsländer. 

 

Tack till alla! Vi vill framföra ett stort och innerligt tack för alla 

gåvor till insamlingen ”Mat Lifidzi” samt övriga öronmärkta 

gåvor. 

Familjerna i Lifidzi lider av kronisk hunger och barnen är undernärda. Sjukdomar som mala-
ria, tbc och olika infektioner slår hårt mot dem. I januari fick vi veta att Lifidzi, med de 18 
byarna, drabbats av torka för andra året i rad. Styrelsen beslöt att göra en insamling för att 
kunna lindra nöden för de drabbade familjerna samt barnen vid förskolorna Centro Aberto 
och Ana Maria.   

Det fantastiska beloppet av 100 000 SEK har kommit in. Till vår stora glädje har vår in-
samling gett ca 35 000 SEK samt en donation från Lilian Scheeles fond med 50 000 DKR och 
en gåva från föreningen Barnens Framtid med 5 000 SEK. Återigen stort tack för era gene-
rösa gåvor.    

Styrelsen har redan gjort två överföringar av medel och hjälpen har kommit fram. Den tredje 
överföringen är på väg. 

 

http://www.ffbb.se/
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Hjälpen kommer fram. Familjer i väntan på utdelning av majs 

 

Nytt under 2016 
Genderprojektet 
Syster Olimpia berättar att genderprojektet är i full gång, och ett samarbete har inletts med 
rektorn vid högstadieskolan. Detta för att också stödja våra flickor som får bidrag från ”Pro-
jekt skolflicka - utbildningsfonden”.  De olika seminarierna är välbesökta och det är oftast 
över 100 deltagare. Fram till juli är dagarna uppbokade med seminarier. En uppföljning plan-
eras i slutet av juni, och vi kommer därefter att kunna utvärdera insatsen och ta ställning till 
en fortsättning. 

 
Workshop med flickor årskurs 7 högstadieskolan Lifidz 

 
Workshop med pojkar årskurs 8 högstadieskolan Lifidzi

 

Mikrolån Mocambique 
Att investera i människors drivkraft och ge dem chansen att se sin egen potential är viktigt. 
Då har man möjlighet att förändra både sin egen och samhällets situation. Mikrolånsfonden i 
Munhava har nu utökats efter det att en av våra medlemmar donerat 1 000 USD öronmärkta 
till just mikrolån i Munhava. Detta har gjort att Syster Evelina kunnat utöka lånedeltagarna 
med 14 kvinnor. 
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”I am very happy with the group I have. They 

are very faithful in paying back every month 

without any problem. They are also grateful 

always” 

/Syster Evelina 

Ana är 19 år. Hon bakar småkakor sena kvällar och nätter för 

att sälja till eleverna på skolan där hon går. På så sätt 

finansierar hon sin skolgång och det blir även pengar över som 

räcker till mat till familjen. Ana framför sitt stora tack till FFBB.

 
Mikrolån Vietnam 
Vi har fått positiva besked angående utvecklingen av mikrolån även i Vietnam. Flera familjer 
har tagit sig ur fattigdomen och blivit självförsörjande. 

 

 
 
 
 
 
 
Quang 14 år.  
Familjen investerade sitt mikrolån i en ko. Idag äger 
familjen tre kor och en sugga som under två års tid fått 
20 kultingar. De har även 40 höns. Familjen är på väg 
ur fattigdomen för att bli självförsörjande.

 

Klubbaktiviteter för funktionshindrade barn och ungdomar, Thanh Ba center 
Styrelsen har, i samarbete med BFA, tagit beslut om att stödja Thanh Ba Center med olika 
program. Klubbaktiviteter för funktionshindrade barn i byarna har startats. Denna månad 
har klubbaktiviteter öppnats i Yen Khe kommun. Tretton barn och ungdomar deltar. Barnen 
har olika funktionshinder och man försöker anpassa aktiviteterna så att de passar alla. Viktigt 
är att barn får träffa andra barn, känna glädje och uppmärksamhet. Det är också värdefullt 
att föräldrarna får träffa andra föräldrar i samma situation. 

 
Klubbaktiviteter i Yen Khe kommun. Föräldrar och 
representanter från kommunen.  Föräldrarna fick 
möjlighet att sitta tillsammans och diskutera. 

 
Tuan var glad över att så många barn och vuxna kom 
till hans hus.

 

http://www.ffbb.se/
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Familjestärkande program 
Familjestärkande program kommer att erbjudas föräldrar vars barn är inskrivna i fadder-
barnsprogrammet.  Målet är att varje familjs behov och situation skall tillgodoses så långt 
det är möjligt. Det kan handla om hygien, hälsa, mikrolån, stöd till läkarvård eller mediciner. 

Utbildningsprogram för funktionshindrade tonåringar 
Ett utbildningsprogram för funktionshindrade ungdomar omfattande hälsa, sex och samlev-
nad samt matlagningskurs kommer att erbjudas. I oktober 2015 genomfördes en kurs som 
var mycket givande för ungdomar och föräldrar. Efter utvärdering ser vi att det finns behov 
av att ungdomarna får möjlighet att delta i utbildningen vid flera tillfällen. 

Barn behöver faddrar 
Vi har ständigt behov av nya faddrar. Vi söker nu faddrar till 16 barn i Thanh Ba och till fyra 
barn i Mocambique. Sprid gärna till vänner och bekanta.  

Hör av er till Lisbeth Johnsson: vietnam@ffbb.se 

    
Flickan Trang snart 4,5 år, Thanh Ba 

 

  
Flickan Chi 4,5 år, Thanh Ba

Uppföljningsresa Lifidzi och Beira 
Styrelsen har beslutat om en uppföljningsresa till Lifidzi och Beira under sommaren 2016. 
Genderprojektet i Lifidzi kommer att utvärderas samt fadderbarnsprogram och övriga pro-
jekt. 

Ny broschyr 
En ny informationsbroschyr är framtagen. Vi planerar att göra den tillgänglig på hemsidan 
lite längre fram, så att ni alla kan printa ut den vid behov. Tills vidare kan ni kontakta oss på 
info@ffbb.se om ni har behov av material för att sprida information om oss. Vi är, som ni 
förstår, tacksamma om ni kan sprida information om FFBB till vänner och bekanta.  

Besök gärna hemsidan www.ffbb.se och läs under rubriken ”Aktuellt och nyheter”. Vi uppda-
terar med jämna mellanrum. Ni kan också följa oss på Facebook. 

Har du frågor? 
Du är alltid välkommen att höra av dig till info@ffbb.se om du undrar över något eller vill 
veta mer. Du kan även ringa 046 - 12 35 61 och prata med ordförande Gert-Agne Gustafsson.  

mailto:vietnam@ffbb.se
mailto:info@ffbb.se
http://www.ffbb.se/
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Det är vår förhoppning att föreningens arbete skall fortsätta att utvecklas positivt. Tillsam-
mans kan vi förbättra livet för några av de sämst lottade i vår värld. 

Kom ihåg att du numera kan lämna bidrag genom både vårt Plusgirokonto 
90 03 36-9  och genom att Swisha till nummer 1233139458. 

 

Tack än en gång för Ert stöd och alla bidrag. 

 

Med vänlig hälsning 

Föreningen FÖR BARNENS BÄSTA genom 

Styrelsen 
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