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Kära medlemmar, faddrar och sponsorer,
Ännu ett år börjar gå mot sitt slut och julen närmar sig. Året som gått har varit oerhört händelserikt
och styrelsens arbete har varit intensivt. FBB kan med stolthet berätta om goda resultat och positiva
förändringar gällande insatser i Mocambique och Vietnam.

Tack till ALLA!
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till Er som på olika sätt stödjer FBB. Ni är trogna givare. Många av
Er har varit medlemmar och faddrar under många år. Vi känner stor tillförsikt i ert förtroende. Våra
goda resultat beror inte enbart på styrelsens arbete, stora engagemang eller våra medarbetare i
Mocambique och Vietnam, utan också tack vare Er som stödjer FBB genom medlemskap, fadderskap,
frivilliga donationer och gåvor, som arbetet kan fortskrida. Samtidigt vill vi tacka för alla
uppmuntrande och positiva mail som är mycket sporrande för styrelsen.

Insamlingar under året.
Under 2015 har vi haft flera insamlingar. Tack vare Er stora generositet har pojken Thuong, Thanh Ba
Center, kunnat fortsätta sin skolgång. Till jordbruks- och sanitetsprojektet kom in 18 500 kr och till
förskolan ”Ana Maria”, har så här långt kommit in ca 14 000 kr. Stort TACK för att ni vill vara med och
göra skillnad och hjälpa till med att förändra situationen för utsatta barn och kvinnor. Era bidrag
betyder oerhört mycket för vårt arbete.

Julen är gåvornas tid – Ge ditt fadderbarn en julgåva!
Särskilt in för julen går våra tankar till ”våra fadderbarn” och deras familjer i Mocambique och
Vietnam. Liksom våra egna barn och barnbarn har de en längtan efter att få en julklapp eller på annat
sätt bli uppmärksammade. Därför vädjar vi till Er att bidra med en extra slant till Ert fadderbarn.
Pengarna används till något som barnet är i behov av, t ex skoluniform, skor, skolväska eller lite extra
mat till jul.

Mat till familjerna i Lifidzi.
Familjerna i Lifidzi har det svårt just nu. Årets skördar gav väldigt lite majs och bönor vilket har
orsakat brist på mat. Ni kan även bidra med en säck majs eller bönor till ditt fadderbarn till en
kostnad av 250 kr.
Öronmärk Er gåva med barnets namn och registreringsnummer.

KÖP ER JULGÅVA REDAN NU - GE BORT EN GÅVA MOT FATTIGDOM och SOM
GÖR SKILLNAD
Kanske har ni redan börjat planera era julklappar till nära och kära. I den enorma prylvärld vi lever i
kan man istället ge bort en julklapp som betyder överlevnad. Man kan ge sig själv, någon man håller
av eller till sina anställda, en julklapp som gör SKILLNAD.

”Årets julklapp” SKOLFLICKA - 2015
2014 fick vi ett fantastiskt resultat för skolflickors fortsatta studier. 20 skolflickor i Lifidzi och 5
ungdomar i Munhava har kunnat fortsätta sin skolgång. Låt oss göra det samma i år så att dessa
flickor, som finns med i programmet, kan fortsätta även nästa skolår.
Det kostar 800 kr för en flicka att studera ett år. Då räcker pengarna även till en solcellslampa som
gör att hon kan studera på kvällarna.
På bilden ser vi Angelica, som är en av de lyckliga flickorna, som kan fortsätta sin skolgång. Hon
uppvisar mycket fina skolresultat.

Skolflickan Angelica tillsammans med Syster Madalena
Till ett fadderbarn i Thanh Ba är en gris, kycklingar eller bidrag till en ko ovärderligt för familjen.
Genom din julklapp kan familjen på sikt ta sig ur fattigdomen och bli självförsörjande.

Gå in på www.ffbb.se och beställ din julklapp under rubriken ”Ge en gåva” och klicka vidare
till ”Gåva/Julklapp”. Här väljer du på olika gåvor. Oavsett vad du väljer så gör du livet mycket
lättare för andra människor. Vi vädjar också till Er att köpa födelsebevis. Alla barn har rätt att
finnas och rätt till ett bevis på sin existens. I Lifidzi finns många barn som saknar födelsebevis

och är därför berövade sin grundläggande rättigheter och osynliga för myndigheterna. Ett
födelsebevis kostar 75 kr.
Gretchen Nordenström är ansvarig för gåvor. Ni når henne på mailadress:
gretchennord@hotmail.com eller ring 044 21 18 50. Gretchen skickar ett fint gåvobevis på
den gåva som ni köpt.
TÄNK PÅ att du även kan betala via PayPal följ anvisningarna på vår hemsida.
Du kan även ge bort ett bidrag i samband med födelsedag eller någons bortgång. Tänk på att
öronmärka vad ert bidrag är ämnat för.

STÖD FBB:s projekt
Du kan även stödja något av FBB:s projekt. T ex kan du stödja akutfonden i Lifidzi som ger
undernärda och föräldralösa barn en god start i livet och som räddar små barns liv. Du kan ge stöd till
akutfonden i Thanh Ba som gör så att ett funktionshindrat barn får möjlighet till läkarbesök eller
operation. Du kan stödja mikrolånsfonderna eller våra utvecklingsprojekt i Mocambique och Vietnam
Läs vidare på vår hemsida www.ffbb.se om våra projekt.
Alla bidrag är välkomna – tillsammans gör vi skillnad! Tänk på att skriva i ”meddelanderutan” till
vilket ändamål du väljer att stödja.

KONTAKT:
Du är välkommen att höra av dig till info@ffbb.se om du undrar över något eller vill veta mer,
eller ring 046 12 35 61 och tala med ordförande Gert-Agne Gustafsson.

TÄNK på att du kan göra skillnad - Hjälp oss Hjälpa!
Det är vår förhoppning att det kommande året skall innebära mycket positivt beträffande styrelsens
arbete och att vi tillsammans med Er kan uträtta så mycket som möjligt som betyder en förändring
för de allra sämst lottade i vår värld.
Till sist önskar vi Er En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År 2016
Styrelsen
www.ffbb.se

