
 

Hemsida: 
www.ffbb.se 
 
 
90-konto: 
Pg 900336-9 

E-post ordförande: 
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838201-5777 
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För Barnens Bästa är en ideell bi-
ståndsorganisation som ger effektiv 
hjälp och arbetar efter barnkonvention-
ens intentioner. 

 

 

 

 

  

Föreningen För Barnens Bästa 
c/o Gustafsson 
Soldat Skalks gata 10 
226 51 Lund 
 
Lund juli 2019 
 

Plusgirokonto 900336-9 

Swish: 1233139458 

 

 
FFBB vill hjälpa familjen att samla in  
pengar så att Hanh kan få genomgå  
sin hjärtoperation. 

 
 

 

                 
 

Lund 2015-04-16 
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Insamling till Hanh - hjärtsjuk flicka i Thanh Ba 

Flickan Ha Minh Hanh fyller 3 år i oktober. Hanh är född med ett hjärtfel – Atrial septal ef-
fect, förmaksseptumdefekt (ASD-secundum; secundum atrial septal defect). ASD är ett med-
fött hjärtfel som består av en defekt i förmaksskiljeväggen. 
Hanhs hälsa är starkt påverkad och behöver opereras snarast. Hon har sedan födelsen gått 
på regelbundna kontroller vid ”Hanoi Heart Hospital”. Resor till sjukhuset, mediciner och 
andra kostnader har hittills varit stora utgifter för familjen.  
För att höja Hanhs livskvalité behöver hon genomgå en hjärtoperation som familjen inte själva har 

råd med. Operationen och eftervård kostar 70 million VND (3100 USD). Av dessa får familjen 20 000 

VND från försäkringsbolaget. Alla operationer är en risk, men prognosen är god för en åter-

hämtning.  

Vill du vara med och hjälpa? 



 

 
 

 

Sid 2 

 

FFBB vill hjälpa familjen att samla in resterande 50 million VND så att Hanh kan få ge-

nomgå sin hjärtoperation.  
 
 

 

Plusgirokonto 90 03 36-9 

Swish: 1233139458 

Märk din gåva  

”Hanh – Hjärtoperation” 

 

Alla bidrag går oavkortat till 

Hanhs operation och eftervård. 

 

 
Hanhs föräldrar har medgett att vi publicerar namn 

och foto. 

 

Med vänlig hälsning 

Föreningen FÖR BARNENS BÄSTA genom 

Styrelsen 

 

 

 

Du som givare är oerhört viktig och det är tack vare dig vi kan förändra barnens liv och vardag. Tack för 

att du vill vara med och stödja!    
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