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   Fadderpojken Tuan tillsammans med sin mamma 

 

Kära medlemmar, faddrar och sponsorer  

På uppdrag av styrelsen genomfördes en uppföljningsresa till Thanh Ba Center, Vietnam, under tiden 

9 – 27 november. Det var exakt tre år sedan den senaste uppföljningen gjordes. Från FFBB:s styrelse 

deltog Gert-Agne Gustafsson, Maj-Gull Gustafsson samt Daniel Antonson. Kerstin Glenstedt - Stoltz 

från BFA samt Gunvor och Thor Högstedt, som är faddrar till flickan Anh, var även med.  

Målet med resan var att följa upp fadderbarnen och de olika projekten, kontrollera översända medel 

samt diskutera centrets situation. Ett 15-tal barn hade sedan senaste besöket utgått, eftersom 

familjerna har blivit självförsörjande. Nya familjerna hade tillkommit och de besöktes nu för första 

gången.  

Alla uppföljningsresor föregås av ett intensivt arbete mellan styrelsen och vår samarbetspartner, för 

att allt ska gå så smidigt som möjligt under den tid som uppföljningen sker. Vi behöver också ansöka 

hos myndigheterna om tillstånd att få komma. 

Det är alltid lika spännande att komma till Vietnam. För varje gång har utvecklingen gått framåt. Vi 

tillbringade det första dygnet i Hanoi för att komma rätt i dygnsrytmen och vila oss efter flygturen. Vi 

visste att ett fulltecknat program väntade oss med arbete från morgon till sen kväll.  

Hanoi är i dag en mycket intensiv och livlig storstad, så det var skönt att lämna Hanoi och komma 

fram till Thanh Ba, där en lugn och lantlig miljö råder. Det går numera snabbt att ta sig med bil från 

Hanoi till Thanh Ba, ca två timmar. 1998 då projektet i Thanh Ba påbörjades tog resan flera timmar 



på mycket dåliga vägar. Den nya motorvägen som är klar sedan något år tillbaka fortsätter norröver 

till Kina. Den är byggd av kineserna.  

Trots utvecklingen vi noterar i Hanoi, upplever vi inga större förändringar i Thanh Ba. Det är 

fortfarande ett fattigt distrikt med få arbetstillfällen och ett bergigt landskap, som gör det svårt att odla 

ris. Att ha en egen produktion av ris är mycket viktigt då det är dyrt att köpa. Våra fadderfamiljer har 

det kämpigt och många av barnen har multifunktionshinder. Det gör att en vuxen alltid är bunden till 

hemmet för att sköta om barnet, och det betyder att en person inte kan arbeta för att tjäna pengar. 

Fortfarande finns familjer som bor i mycket dåliga hus av trä eller bambu. 

Vi blev väl mottagna av såväl direktör Bao, 

FFBB/BFA:s kontaktperson Ms Linh som 

centrets övriga personal.  

Den sista kvällen i Thanh Ba inbjöd PC (People’s 

Committee) till en gemensam middag i en mycket 

trevlig nybyggd restaurang. Mötet var högst 

vänskapligt och PC:s vice ordförande uttryckte 

sin uppskattning för det arbete och stöd som 

kommer från FFBB:s styrelse. Han ville också 

framföra ett tack till FFBB:s faddrar och 

sponsorer. FFBB har ett mycket gott rykte och 

många personer och myndighetspersoner känner 

FFBB sedan 1998. 

 

 
Avslutande middag tillsammans med People´s 
Committee, Thanh Ba 

 

THUONG – gymnasiestudent 

Många av er känner Thuong sedan tidigare. Tack vare stöd från faddrar och insamlingar kunde han ta 

steget och påbörja gymnasiet i slutet av augusti. Vi träffade Thuong flera gånger, eftersom han bor på 

centret under veckorna. Vi blev också inbjuda till Thuongs gymnasium, där vi var åhörare vid en av 

dagens lektioner. I vissa ämnen är Thuong en av de bästa eleverna, och han har nyligen vunnit ett pris 

för den bästa uppsatsen i historia. Rektor och lärare på skolan var mycket positiva till Thuong. Alla 

framför hälsningar och varmt tack för Thuongs stöd. Thuong själv hälsar till alla som stödjer honom. 

Vi hoppas att det ska gå fortsatt bra för Thuong.  Styrelsen har kontakt med honom via Ms Linh, 

FFBB/BFA:s kontaktperson.  

  
Thuong i sitt klassrum i sin specialbyggda skolbänk Möte med skolledningen för Thuongs högstadieskola 

 



Active class, musikklass och klubbaktiviteter i byarna  

Vid FFBB/BFA:s besök 2014 diskuterades hur vi kan förbättra situationen för de barn som 

inte längre klarar av att gå kvar i skolan, men som fortfarande behöver stimulans på olika sätt. 

Tillsammans med centrets personal togs olika idéer upp. Detta har resulterat i:  

1) ”Active class” som vänder sig till barn med Downs Syndrom 
2) ”Musikklass” för barn med Downs Syndrom, döva barn och barn utan funktionshinder  
3) Klubbaktiviteter i byarna. 
4) Matlagningskurs och upplysning om sex och samlevnad för ungdomar och föräldrar 
  

”Active class”: Två gånger i veckan kommer barnen till centret för att delta i pedagogisk 

träning. Mr Ha, Mrs Huong och Ms Linh ansvarar för programmet. 

”Musikklass”: En gång i veckan träffas man på centret för att spela och sjunga. Tio barn 

deltar. 

  
Mr Ha and Ngan, active class Phuc tycker om att spela trummor tillsammans med Mr 

Ha 

Klubbaktiviteter pågår nu i två olika kommuner. I varje grupp ingår ett tjugotal barn och 

föräldrar. Programmet är oerhört uppskattat. Andra barn i närheten bjuds också in att delta. 

Träffen äger rum en gång i veckan och man turas om att träffas i varandras hem. Vi förstår att 

man roar sig kungligt och att det blir en betydelsefull händelse som sprider glädje. 

 

FFBB/BFA hoppas att även under 
2018 kunna stödja de olika 
aktiviteterna som är så viktiga för 
både barn, ungdomar och föräldrar 

 

 
Klubbmöte i Khanhs by 

Mr Ha, Mrs Huong och Ms Linh är ansvariga för aktiviteterna. Vi noterade med glädje hur 

några barn hade utvecklats positivt tack vare en ökad stimulans. Alla aktiviteter som anordnas 

är mycket uppskattade och har stor betydelse på barnens utveckling. Det är också viktigt för 



föräldrarna då många av dem är bundna till hemmet. Det familjestärkande programmet 

avslutades 2017 med gott resultat, och likaså matlagningskurserna och upplysning om sex och 

samlevnad för tonåringar visade ett mycket gott resultat. Centret önskar stöd för att kunna 

fortsätta med dessa aktiviteter 2018. 

Besök hos fadderbarnsfamiljerna 

Det är väldigt glädjande och positivt på det sätt som fadderfamiljerna tar emot oss. De visar stor 

öppenhet och berättar om sina barn, om sina bekymmer och andra svårigheter de har. På olika sätt 

visar familjerna sin uppskattning genom att överlämna små gåvor som frukt, ägg och liknande. 

Det var en stor höjdpunkt för paret Högstedt att få träffa sitt fadderbarn Anh. Presenter och foton 

överlämnades. Paret fick också träffa ”sin” ko. Högstedt hade tidigare i år donerat pengar så att 

familjen kunde köpa en ko. Fadderbarnet och familjen visade stor uppskattning. 

  

Möte med fadderfamiljen. Flickan Anh med sin familj 

FFBB/BFA besökte alla barn med undantag av sju barn som av olika anledningar inte gick att besöka. 

Något barn var sjukt och en dag regnade det, vilket gjorde det omöjligt att köra på de små stigarna. En 

del familjer bor avlägset och det är inte alltid lätt att komma fram med bil. Till flera familjer måste vi 

gå för att komma fram. Ms Linh kommer att göra de återstående besöken. 

 

 

Besök hos Quang, pojken som genom ett 
samarbete mellan FFBB och BFA har blivit 
hjärtopererad för några år sedan. Idag är det 
en pigg och glad pojke 

 

 

Vi träffade även några familjer som varit med tidigare men som nu är självförsörjande. Det var 

positivt att notera detta, och det är glädjande att få vara med och se resultat. Våra besök är mycket 

uppskattade och familjerna visar stort förtroende både för centrets personal och FFBB/BFA. 

Möjligheter till samtalen om barnen, deras funktionshinder och vilka framtidsplaner familjerna har är 

viktiga.  

Efter avslutade besök och rapporter går vi igenom varje enskilt barn för att se på vilket/vilka sätt vi 

kan förbättra ytterligare. Åtgärdsprogrammet fungerar mycket bra och uppskattas av centret. Flera 



barn har fått operationer, läkarvård och mediciner. Uppföljningen pågår kontinuerligt. Ett system med 

rapporteringar är utarbetat som gör det enkelt för vår kontaktperson att skriva in olika händelser och 

som då underlättar när årsrapporten ska göras. 

Gåvor från Sverige 

Stort tack till alla som bidragit med olika gåvor, såsom leksaker och fina kläder, som kunde delas ut. 

Allt var lika uppskattat. Mycket uppskattat blev varma, stickade tröjor som skänkts av kvinnogruppen 

i Kristianstad. I Thanh Ba är det kallt, husen är kalla och dragiga och har ingen uppvärmning. 

  

En fin stickad väst, från kvinnogruppen i Kristianstad Tan får en ny skön dunjacka 

Rehabiliteringsprogram vid centret 

Sjukgymnasten Mrs Cu och sjuksköterskan Mrs Yen är ansvarig för rehabiliteringsprogrammet. 

Liksom tidigare får barnen rehabilitering vid centret en gång i månaden. Barn grupperas beroende på 

typen av funktionshinder och får olika träningsprogram. Under en veckas tid pågår träningen. 

Därefter fortsätter anhöriga till barnen med träningsprogrammet i hemmet. Familjerna får vidare stöd 

i hemmet, dels av kommunens stödteam med också av centrets personal Mrs Cu, Mrs Yen, Mr Ha, 

Mrs Huong och Ms Linh, som gör återkommande hembesök och följer upp träningen. 

Mr Ha, Mrs Huong och Ms Linh gör också besök i de olika skolorna ute i kommunerna. Här 

handleder de lärarna och ger råd och tips gällande barnens skolsituation. 

  

Sjukgymnast Mrs Cu med ett av barnen Vår ”lektunnel” från IKEA var en uppskattad gåva 



Mikrolån – Pilotodling av pomelo 

Vi besökt morföräldrarna till tidigare fadderbarnet Thuan. Han är svårt CP-skadad och vårdas 

fortfarande av sina morföräldrar. 2015 erbjöds de ett mikrolån för start av ett pilotprojekt ”Odling av 

pomeloträd”. FFBB bidrog med en summa kostnadsfritt eftersom odlingen var ett försök. Resterande 

fick familjen ta i mikrolån.  

Familjen köpte 100 träd. Idag finns 60 träd, men vid besöket såg vi att förbättringar kunde göras. 

Anledningen till att så många träd inte fanns kvar, var att det var väldigt varmt när familjen 

planterade dem. FFBB gav rekommendationer vid ett möte mellan familjen, direktör Mr Bao och 

centrets personal. Mr Bao är agronom och kan ge det stöd och de rekommendationer som vi anser 

behövs för en lyckad pomeloodling.  

I början av januari 2018 träffades Mr Bao och familjen, där man kommit fram till nya riktlinjer för en 

lyckad odling. Familjen ska också få hjälp med gödning till träden och komplettera antalet plantor. 

Förhoppningsvis kan man skörda pomelofrukter redan nästa år. 

  

Mr Bao och Thuans mormor Mr Bao visar att det kan bli fina frukter redan nästa år 

Uppföljning av ekonomin och verifiering av översända pengar. 

FFBB:s kassör Daniel Antonson följde upp ekonomin med centrets ekonomiansvarige Mr Ngoc, 

tillsammans med Ms Linh som tolk. Samtliga medel som överförts sedan förra uppföljningsresan för 

tre år sedan kontrollerades och verifierades. Även valutakurser och bankavgifter kontrollerades.  

Centret för en tydlig bokföring över de medel 

som de får från FFBB. Fadderfamiljerna får 

sedan kvittera ut stödet från centret och även de 

kvittenserna granskades.  

Slutligen kontrollerades även den kassa som 

centret har i form av stöd från akutfonden och 

stödet till Thuong. Allt var i god ordning, 

strukturerat och väldokumenterat. 

 

 
Daniel Antonson och Ms Linh går igenom 

banköverföringar från FFBB 



Möte med direktör Bao och centrets personal 

Under vårt besök ägde flera möten rum där personalen gavs möjlighet att få framföra sina synpunkter 

och berätta om centrets funktion idag. Vi diskuterade även planerna för en fortsättning på de olika 

aktiviteterna som FFBB/BFA stödjer. 

Den sista dagen hölls ett avslutande möte där vi diskuterade hur vi omgående skulle kunna förbättra 

för några barn och familjer, där FFBB/BFA noterat att en snabb åtgärd var nödvändig.  

I Thanh Ba finns idag 600 barn i åldern 0 – 16 år med funktionshinder. 200 av dessa har olika typer av 

multifunktionshinder. 

242 av dessa barn deltar i skolundervisning:  

- 22 barn i förskolan 

- 133 i låg- och mellanstadiet 

- 86 barn på högstadiet och  

- 1 barn i gymnasiet. 

Det framkom att flera barn ”hoppar av” skolan, då de känner att det börjar bli för svårt och att barnen 

får en känsla av att de är annorlunda. Därför tror vi, att idén med de olika s.k. stödprogrammen, t. ex. 

aktiviteter i byarna och träffar med tonårsbarn, är viktiga.   

Vi diskuterade fortsättning av aktiviteter som vi ser har stor betydelse för barnen och deras familjer. 

FFBB har begärt en rapport för att få en uppfattning om hur många barn som avslutar sin skolgång. 

  

Möte med personalen:  

Direktör Mr Bao, ekonomiansvarig Mr Ngoc, Mrs Yen, 

Mrs Cu och Mrs Huong 

Hjälp till att köpa en ko diskuteras. Kerstin, Maj-Gull och 

Ms Linh tillsammans med Cuongs mamma 

Utveckling av insatserna 

Vi såg vissa försvagningar, bl.a. då centrets direktör inte är så engagerad längre, vilket gör att mycket 

ansvar läggs på personalen. Det finns ett fortsatt behov av vidareutbildning av personalen. 

Sjukgymnasten Mrs Cu, som varit anställd sedan projektstarten, har aldrig fått någon 

vidareutbildning, liksom hennes kollega, sjuksköterskan Mrs Yen. ”Vi försöker uppdatera oss via 

internet”, förklarar Mrs Cu. Vi förstår också att man ibland har bristfälliga kunskaper vid bedömning 

av diagnos på barnet. Förklaring kan delvis vara att det finns brister hos den läkare de använder. Men 

det krävs även fler medicinska uppföljningar. Förutsättningen för en satsning på vidareutbildning av 

centrets personal kommer att diskuteras i styrelsen. Även stöd till läkarundersökningar kan vara 

aktuellt. 



Nya barn söker faddrar 

Vi har ständigt behov av nya faddrar. Är det någon som kan tänka sig att stödja ytterligare ett barn 

med funktionshinder? Eller ni kanske kan hjälpa oss att värva faddrar bland era släktingar och 

vänner?  

Har ni möjlighet att hjälpa oss att söka 
faddrar är vi mycket tacksamma.  

Vill ni ha mer information kontakta: 
info@ffbb.se  

eller Lisbeth Johnsson som är 
fadderansvarig för Vietnam: 
vietnam@ffbb.se. 

 

  

 Pojken Anh, ny i fadderprogrammet sedan 

september 2017 söker nu en fadder 

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 ordföranden Gert-Agne Gustafsson. 

 
Läs mer på vår hemsida www.ffbb.se 

 

Med vänlig hälsning  

Styrelsen FFBB 
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