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1. Inledning
Föreningen För Barnens Bästa (FFBB) grundades 1988 och har sedan dess genomfört långsiktiga och
kortsiktiga projekt och punktinsatser, driver fadderbarnsprogram och program för skolflickor,
utbildningsprogram samt mikrolån. Allt arbete är fokuserat på Vietnam och Moçambique.
• I Vietnam samarbetar FFBB sedan 1996 med Folkkommittén och ledningen för Thanh Ba Center.
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• I Moçambique samarbetar FFBB sedan 1992 med katolska systrar av orden Sao José de Cluny.
Föreningen driver och stödjer, genom sina samarbetspartners, projekt i syfte att ge barn och
ungdomar utbildning, integrering av funktionshindrade barn i samhället, utbildning och
alfabetiseringskurser för kvinnor, upplysningsverksamhet om hälsa och hiv. Vidare erbjuder FFBB
mikrolån och stöd från föreningens akutfonder. Verksamheten finansieras via faddrar, sponsorer,
insamlade medel från olika bidragsgivare och med bidrag från bl.a. ForumSyd/Sida, Rotary
International.
Prioritet ges till barns, främst flickors, rätt till skolgång. Vi vet att sambanden mellan utbildning, hälsa
och minskad fattigdom är tydliga.
FFBB:s verksamhet genomsyras av tanken ”Hjälp till självhjälp”. Föreningen följer barnkonventionens
intentioner med mänskliga rättigheter och demokrati i fokus.
Föreningen innehar ett 90-konto, vilket innebär att föreningens ekonomi granskas av Svensk
Insamlingskontroll.
Verksamhetsåret 2019 har varit framgångsrikt. Föreningen har idag mycket fokus på barn och flickors
rätt till skolgång. Viktiga långsiktiga projekt har påbörjats och slutförts. Flera nya faddrar och
medlemmar har tillkommit.
Föreningen är mycket aktiv på Facebook, och information om viktiga händelser publiceras löpande
där. Medlemsutskick och information från uppföljningsresor ser styrelsen som mycket viktigt att
delge medlemmar, sponsorer och faddrar.
Vi hoppas att verksamhetsberättelsen ska kunna ge en så heltäckande bild som möjligt av allt arbete
som gjorts under 2019 och att den inspirerar till fortsatt engagemang.

2. Styrelsens sammansättning och arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande:
Gert-Agne Gustafsson
Vice ordförande: Maj-Gull Gustafsson, ansvarig för fadderprogram i Mocambique
Kassör:
Monica Nilsson
Sekreterare:
Daniel Gustafsson
Ledamot:
Marie Bogren, Daniel Gustafsson, Alessandra Giunta
Suppleant:
Annie Strand, Katarina Porutis
Av styrelsen
vald kassör:
Av årsmötet
vald revisor:
Av årsmötet
vald revisor
suppleant:
Extern revisor:

Monica Nilsson
Bo Attner
Jan Annerstedt

Auktoriserad revisor Josephine Törnqvist, EY

Adjungerande med, av styrelsen, delegerat ansvar.
Lisbeth Johnsson
Ansvarig för fadderbarnsprogrammet i Thanh Ba, Vietnam
Gretchen Nordenström
Ansvarig för administrationen av ”Ge en gåva” på hemsidan
Styrelsen har under året haft 6 styrelsemöten, ett konstituerande styrelsemöte och ett årsmöte.
Föreningen har under 2019 haft ca 246 betalande medlemmar och ca 245 faddrar.

Sida: [3]

Insatserna har bland annat omfattat ca 201 fadderbarn, 55 skolflickor, 50 skolbarn, 8
universitetsstuderande, 94 deltagare i sömnad/matlagning och datorutbildning (98 % kvinnor), 3 000
personer i Genderprojektet, 2 000 personer i jordbruks- och sanitetsprojektet, 1000 personer i
moringaprojektet samt 75 personer med mikrolån m.m.
Föreningens insamlade medel under 2019 uppgår till 1 098 861 kr; utbetalda medel uppgår till 1 062
426 kr. Outnyttjade medel är öronmärkta till fadderbarnen samt till gåvor och projekt. Föreningens
administrativa kostnader uppgick 2019 till under 3 % och totalt till 35 897 kr, vilka är fördelade enligt
följande: Kontorsmaterial, porto, datakommunikation m.m. 3 505 kr. Avgift för 90-konto 5 000 kr.
Kostnad för extern revisor 25 125 kr samt 2 267 kr i bankkostnader.
För ytterligare information om föreningens ekonomi hänvisas till bokslut och revisorernas berättelse.

I Sverige har styrelsen genomfört informationsarbete genom föredrag och presentationer av FFBB:s
verksamhet för att uppmärksamma det arbete och insatser som görs. Här innefattas att sprida
kunskaper om hur människor lever i Moçambique och Vietnam samt hur deras situation är. Hemsidan
uppdateras kontinuerligt. Föreningen är fortsatt mycket aktiv på Facebook och har även fått
godkännande att anordna insamlingar där.
Föreningen har betalningsmöjlighet genom swish till nummer 1233139458 kopplat till FFBB:s 90konto, plusgirokonto 90 03 36-9 samt ett PayPal- konto som lätt kan nås via hemsidan.
Styrelsen följer löpande alla pågående projekt och aktiviteter i respektive mottagarland samt följer upp och
utvärderar genomförda insatser. Löpande under året sker en dialog med kontaktpersonerna om både det
aktuella läget och framtida behov och möjligheter. Rapporter/medlemsutskick skickas löpande till alla
medlemmar, faddrar och övriga sponsorer.
FFBB:s arbete under 2019 har präglats av cyklonerna IDAI och Kenneth som orsakade stor förödelse i
Mocambique. Arbetet intensifierades för att ge humanitärt stöd till de nödställda. I flera av de områden
som drabbades driver FFBB ett samarbete med systrarna Sao Jose de Cluny. Katastrofen orsakade stora
översvämningar, förstörde vägar och slog ut kommunikationsnätet över hela regionen. Ca 1000 människor
omkom och fler än 100 000 människor befann sig i akut nöd. En humanitär katastrof där över 2 miljoner
människor berördes.
FFBB:s insamlingar till de nödställda gav den första akuta hjälpen i form av vatten, mat och filtar i området
Munhava, en förort till Beira. Senare ekonomiska bidrag så att människorna kunde reparera sina hus. Vidare
hjälp att köpa filtar, basföda och annat som är viktigt för överlevnaden.
Under året har FFBB lämnat stöd till avdelningen för undernärda barn vid provinssjukhuset i Chimoio, främst
inköp av filtar och lakan. Genom sjukhuset har familjer som drabbades av katastrofen fått hjälp med inköp
av filtar.
I övrigt har FFBB:s arbete i Mocambique under 2019 varit fokuserat på uppföljning av det nya
jordbruks- och sanitetsprojektet som slutfördes december 2018 samt moringaprojektet som startade
senare delen av 2018. Det har krävts mycket stora administrativa insatser av styrelsen att kunna
hantera all mailkorrespondens, kontakter med samarbetspartners, rapportskrivning samt
uppföljningsarbete. I Vietnam har stöd getts till Thanh Ba center samt lämnats stöd för uppgradering
av utbildningsprogram i distriktet och akut hjälp till en hjärtoperation.
Styrelsen arbetar liksom tidigare med att aktivt söka fler faddrar till barn i våra fadderbarnsprogram,
tillika rekrytering av nya medlemmar. Några faddrar och medlemmar har utgått under året främst
p.g.a. hög ålder eller dödsfall.
Styrelsen har diskuterat hur vi bättre tillvaratar medlemmars, faddrars och sponsorers frivilliga
engagemang. Likaså har styrelsen diskuterat hur insamlingarna till verksamheten kan öka, då en akut
situation om stöd uppstår, och möjligheter att hitta sponsorer m.m.
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Styrelsen finner det mycket positivt att så många medlemmar, faddrar och sponsorer visat stor
generositet vid de insamlingar där styrelsen vädjat om bidrag. Styrelsen får ofta mycket positiv
respons från faddrar, sponsorer och medlemmar, något som känns viktigt och sporrande.
Positivt under året är att flera nya medlemmar och faddrar tillkommit. Projektet ”Skolflicka” har fått
fortsatt stort gehör och 14 faddrar stödjer namngiven flicka och får då följa hennes vidare skolgång.

3. Uppföljning av projekt och kontroll av sända medel
I samband med uppföljningsresor görs uppföljning av översända ekonomiska medel. Kvartalsvis
lämnas redovisning från föreningens kassör och även från respektive samarbetspartners till styrelsen.
Under året har uppföljningsresa gjorts till Thanh Ba, Vietnam. Thanh Ba center har under något år
visat liten utveckling. Ny direktör tillträdde i oktober 2018. Den nye direktören har visat stort
engagemang och intresse för att utveckla Thanh Ba center till förmån för det höga antalet barn med
funktionsnedsättning som bor i distriktet. Vid uppföljningsbesöket diskuterades projektet sedan dess
start och på vilket sätt centret kan komma i mer balans. Vidare följdes fadderbarnen upp och det
byggdes ett fint förtroende mellan parterna. Det goda samarbetet fortsätter. Vidare granskades och
verifierades att översända medel används korrekt och med rätt syfte. Vid besöket gicks all ekonomi
igenom och befanns vara i sin ordning. Viktigt vid besöken är även att stödja våra lokala medarbetare
som arbetar för att människor ska kunna använda sina resurser för både personlig och samhällelig
förändring.

4. Verksamheten i Moçambique
4.1. Fadderbarnsprogram
FFBB stödjer genom våra faddrar fyra olika fadderbarnsprogram i Moçambique:
• Munhava:
24 barn
• Lar Siloe:
22 barn
• Lifidzi:
69 barn
• Ana Maria:
22 barn
Barnen bor på barnhem eller hos anhörig (ensamstående mamma, farmor/mormor). I några enstaka
fall bor barnet med båda föräldrarna. Majoriteten av barnen har förlorat sina föräldrar i aids.
Fadderbidraget används till att täcka skolavgift, skoluniform, läkarvård, medicin och basföda.
Faddrarna får rapport en gång per år om hur barnet utvecklas. Många barn uppvisar goda skolresultat
och en positiv utveckling.

4.2. Utbildningsfond för flickor
Många flickor i Lifidzi framför önskemål om hjälp till fortsatt skolgång efter klass 6. Familjerna har
inte råd att låta sina flickor gå i skolan och inte sällan gifts de bort redan vid 13 - 14 års ålder.
Utbildningsfonden startades 2013 och tack vare insamlingar, bidrag från medlemmar/faddrar samt
julgåvor har fonden vuxit betydligt sedan den startades. Under året har 50 skolflickor, 55 skolbarn, 8
universitetsstuderande ingått i programmet. Planen för 2020 är att först och främst stödja de flickor
som redan är upptagna i programmet, så att deras skolgång kan säkras t.o.m. årskurs 12.

4.3. Akutfonden i Lifidzi
FFBB finansierar fonden med 400 USD per kvartal. Primärt används medlen för inköp av
mjölkersättning samt tillskott av Moringapulver till spädbarn. Pulvret ska kombineras med den
mjölkersättning som de små barnen får. Vidare ska pulver ges som ett viktigt komplement till hivdrabbade mammor i Lifidzi. Många mammor är bärare av hiv och får således inte amma sina barn.
P.g.a. otillräckliga resurser i samband med förlossning, händer det ofta att mammor tyvärr dör. Faroch morföräldrar får ofta uppgiften att ta hand om det föräldralösa barnet. Under året var 65 barn i
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riskzonen inskrivna; dessa följs upp varannan vecka. Flera barn har räddats till livet genom stödet från
akutfonden. Vi ser dock att antalet barn i behov av akutvård tenderar att öka.

4.4. Förskolan Centro Aberto, Lifidzi
FFBB stödjer förskolan sedan 2011. De ca 85 barnen i åldrarna 3 – 12 år deltar i meningsfulla
aktiviteter såsom lek, dans, socialt samspel, undervisning i portugisiska och matematik. Barnen får en
grund att stå på och kunskaper för framtiden. Inte minst får de äta sig mätta! Förskolan fyller en
mycket viktig funktion då barnen kommer från familjer som har svårt att ge dem omvårdnad och
tillgodose deras behov. Vi ser redan goda skolresultat hos de barn som deltagit i förskolans aktiviteter
och som därefter börjat i vanliga skolan. De har betydligt högre betyg än de som inte haft möjlighet
att gå i förskolan.

4.5.

Moringaodling

Brist på föda och därmed hunger är ett konstant problem i Lifidzi. Styrelsen arbetar därför intensivt
för att hitta lösningar. I princip är alla barnen undernärda. Under senare delen av 2017 har ett projekt
tagits fram, plantering av Moringaträd. Moringaträdet har visat sig vara en utmärkt källa med många
värdefulla vitaminer. Moringa har använts i studier i Mocambique och visar på en snabb
återhämtning för barn som lider av undernäring.
Den första sådden misslyckades p.g.a. dålig förankring. Nytt landområde har erhållits för en
plantering. Under året har frön såtts och plantorna växer. Dock har det oväntade långvariga regnet
försvårat projektet. Men en återhämtning av odlingen är att vänta. Därför ser FFBB positivt på
projektet. Flera familjer har fått fröer och kan i framtiden ha sina egna träd.

4.6. Mikrolån
I Munhava startade året med 41 kvinnor som erhöll mikrolån. Mikrolånen är mycket uppskattade och
kvinnorna uttrycker stor tacksamhet. Fyra kvinnor har erhållit ett större mikrolån för att öppna egen
affärsverksamhet. Två av dem har redan betalat tillbaka sitt lån. Tyvärr orsakade cyklonen IDAI en
stagnation av mikrolånen. I slutet av året hade flertalet av låntagarna återhämtat sin verksamhet.
Mikrolånen i Lifidzi fungerade inte. Anledningen är att nöden är så stor, att kvinnorna inte har
förmågan att tänka framåt och planera. Man lever för dagen.

4.7. Sömnads- och alfabetiseringskurser för utsatta kvinnor och unga flickor
I Lifidzi finns stora behov av att ge utsatta kvinnor en meningsfull vardag och möjlighet till
självförsörjning. Månggifte är mycket vanligt, och i bakvattnet av detta följer många övergivna
mödrar med flera barn. Missbruk och misshandel är en annan orsak till misär och svårigheter för
kvinnorna och deras barn. 95 % av den vuxna befolkningen är analfabeter.
Sedan 2016 pågår utbildningskurser i sömnad i Lifidzi. Projektet kunde startas tack vare bidrag från
Lilian Scheeles fond. Under verksamhetsåret har ca 26 kvinnor samt ca 60 unga flickor deltagit.
Syster Fatima undervisar kvinnorna. Till sin hjälp har hon en kvinna med goda kunskaper i sömnad
och tillskärning. Projektet har tagits emot med öppna armar av kvinnor och flickor i Lifidzi. Förutom
sömnad ges möjlighet till att stärka kvinnorna i deras utsatta situation. Månggifte, sexuellt
utnyttjande och våldsamheter i hemmet är stora problem.

4.8. Jordbruks- och sanitetsprojekt i Lifidzi
Efter ett långt inbördeskrig kämpar familjer i avlägsna områden för att överleva, ge mat till sina barn
och låta dem gå i skolan. Lifidzi med sina 18 byar är ett sådant område. Familjerna lever av
självhushåll, men skördarna ger inte tillräckligt med mat eftersom jorden är utarmad och man har
inte råd att köpa gödning. Befolkningen äter oftast en gång per dag. Barnen får aldrig frukost.
Familjerna efterfrågar gödning och bättre sanitära förhållanden.
Miljöpåverkan har bidragit till att regnet inte kommer i tid men också motsatsen, kraftig nederbörd
och starka vindar. 2019 blev återigen ett år med mycket liten skörd. Cyklonen IDAI påverkade Lifidzi
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med långvarigt regn och stora översvämningar som följd. Följden blir uteblivna skördar och området
har konstant hunger.
Jordbruks- och sanitetsprojektet avslutades 31 december 2018. Huvudsyftet med projektet var att ge
småbönderna en möjlighet till en jordförbättringsprodukt genom att urin och fekalier tas tillvara.
Förutom 16 UDDT, som byggdes till högstadie- och gymnasieskolan i Lifdizi, har i byarna Catanzisi och
Cabango byggts vardera två UDDT. Under 2019 har ett utbildningsprogram för att öka förståelsen och
ge byborna de rätta kunskaperna för omvandling av urin etc. genomförts. Här ingår kunskaper om
hygien. Styrelsen har utarbetat utbildningsmaterial som använts till stor belåtenhet. Så här långt är
det en positiv utveckling och styrelsen hoppas på att få möjlighet att bygga fler UDDT i ytterligare
byar.

4.9. Genderprojekt - för att minska barnäktenskap och tidiga graviditeter, Lifidzi
Genderprojektet, finansierat med stöd av ForumSyd/Sida, avslutades 1 juli 2016. Därefter har
projektet fortsatt vid Escola Secundaria de Lifidzi och riktar sig till ca 1 750 elever, årskurs 8 -12.
Under året har workshoppar ägt rum från juli till oktober. Workshopparna är riktade till flickor, pojkar
och föräldrar som bor i Lifidzi och kringliggande byar. Genderprojekt är viktigt, har en positiv inverkan
och uppskattas av målgrupperna. Projektet kommer att fortsätta 2020.
I Munhava är projektet på förslag att genomföras vid Sankt Josefs högstadieskola.
Styrelsen finner arbetet med Gender vara en prioritet. Systrarna bekräftar att projektet haft en
mycket god framgång. Inga flickor under 18 år har vigts i den katolska kyrkan i Lifidzi. Ett stort antal
flickor vill fortsätta att studera och kommer till systrarna för att be om studiestöd.

4.10.

Workshop

FFBB har under året tagit fram manualer för utbildning i jordbruks-och sanitetsprojektet – UDDT, hygien,
och moringaodling. Under året har ett antal workshops ägt rum för byäldste, bybor och ungdomar. Ett stort
visat intresse för att lära sig finns.

4.11.

Påverkansarbete – familjestärkande program

Samtalsstöd ges idag till olika målgrupper. Vi ser särskilt behov av stöd till ensamstående mammor
eller mormor/farmor som har ansvar för barnen, särskilt då flickor och pojkar kommer i tonåren.
Många saknar de mest basala kunskaper i fråga om hälsa, hygien och social kompetens för att stödja
sitt barn.
Följande grupper har skapats:





en grupp för mammor och tonårsbarn i fadderbarnsprogrammet i Lifidzi och Munhava
en grupp för skolflickor
en grupp för vårdnadshavare till barnen vid Centro Aberto, s.k. föräldraförening
en grupp för föräldrar till barn vid förskolan Ana Maria, s.k. föräldraförening

Systrarna leder grupperna och man diskuterar vikten av omvårdnad, hygien, näringsrik mat,
läkarvård, studier och undvikande av tidiga äktenskap. Mycket positiv respons har rapporterats.

4.12.

Byggnationen av förskolan Ana-Maria i Fonte Boa, Vila

Förskolan Ana Maria i Vila är sedan 2017 färdigställd. Stöd lämnades bl.a. av Östermalmskyrkan i
Kristianstad, Lilian Scheeles fond samt från FFBB:s medlemmar, faddrar och sponsorer.
Verksamheten omfattade under året 45 barn i åldern 3-5 år. Genom ett fadderbarnsprogram stödjer
föreningen i dagsläget 22 av barnen. Behovet av stöd till mat till barnen och deras familjer fortsätter
då området, liksom Lifidzi, är hårt drabbat av uteblivna skördar.
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4.13.

Sömnads- och matlagningsutbildningar i Munhava, Beira

Det sociala centret i Munhava, Beira, fick stora skador av cyklonen IDAI. FFBB har bidragit med
reparationskostnader. Centret är sedan november helt återställt. På grund av cyklonen måste centret
stängas under två månaders tid och därför har ett något lägre antal kvinnor utbildats under året.
Sedan 2004 har över 315 kvinnor erhållit sömnadsutbildning. Vid avslutad utbildning erhålls diplom
som utfärdas av Utbildningsdepartementet i Sofala-provinsen. Flera kvinnor har startat eget, andra
har fått anställning som sömnadslärare vid andra sociala centra i Beira med omnejd. Under året har
många av de populära tygkassarna kunnat säljas. Behållningen från dessa uppgick under året till ca
2300 USD, vilket överförts till sycentret och gett en god extrainkomst till kvinnorna samt bidrar till
centrets självförsörjning.
2019 har 25 kvinnor erhållit utbildning i tillskärning/sömnad. Samtidigt erhåller deltagarna kunskaper
i ekonomi, barnavård, barnkonventionen och hiv.
Stöd har även lämnats till matlagningskurserna där 5 kvinnor deltagit; det låga antalet p.g.a. cyklonen
IDAI. Även där erhålls diplom utfärdat av Utbildningsdepartementet. Flera deltagare har startat egen
verksamhet i form av försäljning av olika maträtter och bakverk. Andra har fått arbete vid någon
restaurang.

4.14.

Alfabetiseringskurser, Munhava

Beträffande alfabetiseringskurser har en positiv utveckling skett. Vid projektstarten 2005 var närmare
600 inskrivna. Under 2019 deltog endast 95 personer. Systrarna har lämnat projektet, och ansvaret
ligger numera hos prästerna. Men trots detta har systrarna tagit initiativ till att ta emot 30 kvinnor
och män som under året fullföljt sitt första år. Under många år har FFBB lämnat stöd för inköp av
utbildningsmaterial till alfabetiseringskurserna i Munhava.

4.15.

Datorutbildning, Munhava

Cyklonen IDAI orsakade stora skador i datorsalen. Fyra datorer förstördes helt och måste köpas nya;
två datorer har reparerats. Sedan november är datorsalen och dess utrustning helt återställd.
Verksamheten startades 2013. Det har visat sig att antalet intresserade har minskat något.
Anledningen är att man öppnar upp för datorkunskap vid högstadieskolorna i Munhava. 2019 har 22
unga pojkar och flickor deltagit och fått utbildning. Kursen ger deltagarna ett diplom utfärdat av
Utbildningsministeriet efter avslutad utbildning. Utbildningen är idag självfinansierad och FFBB
tillskjuter därför inte längre ekonomiskt stöd för driften, vilket är mycket positivt.

4.16.

Lichinga, byggnation av skola

Styrelsen har fortsatt ge ekonomiskt stöd för att möjliggöra byggnation av en mellanstadieskola i
Lichinga. I Mocambique är avsaknaden av skolbyggnader stor. Många barn hindras från att gå i skolan
p.g.a. att det inte finns några.
Även byggnationen av skolan drabbades av cyklonen. Ett oavbrutet regn från oktober 2019 har gjort
att byggnationen avstannade. Ytterligare ekonomiska medel har erhållits från bl.a. främst
Östermalmskyrkan. Styrelsen har goda förhoppningar om att skolan skall kunna invigas under 2020.

4.17.

Universitetsstuderande

Under 2019 gav FFBB stöd till 8 ungdomar som studerar vid olika universitet och inom olika områden.
Studenterna är studiemotiverade och uppvisar goda resultat; styrelsen har en nära och bra kontakt
med dem. Det ekonomiska bidraget följs upp av ansvarig syster som redovisar till styrelsen. Alla
skickar rapporter till sina sponsorer. Under året har FFBB stöttat studenter inom bl.a. sjukvård,
datateknik och pedagogik. Två studenter har avslutat sina studier men väntar på tidpunkt för
examen i början av år 2020.

Sida: [8]

5. Verksamheten i Vietnam
Fadderbarnsprogrammet och merparten av insatserna i Vietnam sker idag i samarbete med
adoptions- och biståndsorganisationen BFA (Barnen Framför Allt) i Göteborg.

5.1.

Thanh Ba Center

2006 överlämnades Thanh Ba-projektet till Folkkommittén. Det som började som ett litet pilotprojekt är
idag en succé som resulterat i två regeringsbeslut (”No.58 Decree of Government” respektive ”The Joint
Circular No.42”) som behandlar villkoren för barn med olika funktionshinder och deras rätt till skolgång.
Nu finns ett beslut att man under åren 2016 till 2020 ska implementera Inclusive Education i alla distrikt i
Vietnam, baserat på FFBB:s modell i Thanh Ba.
En ny direktör började vid centret den 1 oktober 2018. Styrelsen genomförde en uppföljningsresa
under två veckor i mars. Besöket fick stor betydelse för det fortsatta arbetet vid centret. Den nye
direktören uppvisar stort intresse och engagemang, och ett bra samarbete har upprättats.
Under året har stöd lämnats till läkarbesök, mediciner, utbildningsprogram i teckenspråk, läromedel i
teckenspråk, utbildningsprogram för föräldrar vars barn har epilepsi samt utbildningsprogram för
lärare som undervisar barn med intellektuell funktionsnedsättning.

5.2

Fadderbarnsprogrammet

I programmet finns 63 barn. Antalet barn med behov av fadderstöd är stabilt. Vid besöket
konstaterades att det finns ett fortsatt behov av stöd till många barn. I distriktet finns fortfarande ett
högt antal barn med svåra funktionshinder.
Under 2019 utgick 11 barn ur programmet, varav ett avlidit. 8 nya barn har tillkommit under året. De
familjer som utgått har haft en positiv ekonomisk utveckling, är idag självförsörjande och således inte
i behov av bistånd.
Trots allt sker en mycket stark utveckling i Vietnam. Många familjer har förbättrat sina
levnadsförhållanden. Familjer med funktionshindrade barn, och som lever på landbygden, är det dock
fortsatt svårt för. Ofta är familjerna fattiga jordbrukare och en förälder måste vara hemma och ta
hand om barnet. Detta gör att endast en person kan arbeta på risfältet eller teplantagen. Följden blir
en lägre inkomst. Oftast har familjen stora kostnader för läkarbesök, mediciner och speciell kost för
barnet.

5.3.

Akutfond

Under året har lämnats stöd till mediciner och begravning. Vidare har en operation för en fyraårig
flicka bekostats från akutfonden samt genom en insamling. Flickans liv räddades och hon är helt
återställd.

5.4.

Studerande Thuong

Thuong, funktionshindrad på grund av skador från ”Agent Orange”, har fram till våren 2018 bott på
centret. Han flyttade till centret 2013 eftersom det inte fanns möjlighet för honom att komma till
skolan. Inför höstterminen, Thuongs andra år på gymnasiet, hade han önskemål om att flytta hem till
sin farmor. Styrelsen, i samråd med BFA, tillstyrkte Thuongs önskan. Tidigare hade bidrag utgått till
centret för skolgång, transport etc. Styrelsen godkände att Thuong skulle erhålla stöd för transport till
skolan samt vård i hemmet fr.o.m. höstterminen. FFBB har i samarbete med BFA ett antal faddrar
som bidrar med stödet och täcker kostnader för vård och transport. FFBB:s mål är att i samarbete
med BFA stödja honom tills han avslutar gymnasieskolan.

5.5.

Mikrolån

Mikrolån initierades 2007, och sedan dess har ca 84 familjer lånat. Totalt har endast fyra familjer
misslyckats med återbetalningen sedan starten. I de fallen gick FFBB in med summan för att fonden
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skulle förbli intakt så att lika många skulle få möjlighet till lån även fortsättningsvis. Lånen är
räntefria. Alla deltagare har uppvisat goda resultat. FFBB noterar att familjerna över lag tycker att
lånesumman är för liten och därför efterfrågar möjlighet till ett större lån. Styrelsen har dock inte för
avsikt att höja den totala summan av mikrolånsfonden.

5.6.

Utbildningsprogram

Bidrag har lämnats till flera olika utbildningsprogram: Utbildning för barn och lärare i teckenspråk,
framtagande av lärobok i teckenspråk, utbildning för lärare som undervisar barn med intellektuell
funktionsnedsättning, framtagande av en manual som stöd i undervisning av barnen med intellektuell
funktionsnedsättning samt utbildning och upplysning till föräldrar vars barn har epilepsi.

6. Insamlingar
Under året har styrelsen genomfört tre insamlingar: ”Mat Lifidzi” som gav 55 000 SEK,
”Katastrof MZ”, 160 000 SEK samt ”Hjärtoperation flickan Hanh”, 16 500 SEK.

7. Kampanjen ”Ge en gåva”
Kampanjen ”Ge en gåva” på föreningens hemsida inbringade 27 175 SEK under december 2019.
Pengarna är öronmärkta till skolgång för flickor samt till grisar, getter och kycklingar till familjer i
Vietnam och Moçambique. Flest gåvogivare hade hörsammat vår vädjan om stöd till skolflickors
fortsatta skolgång i Lifidzi. Totalt inkom 28 568 SEK till fadderbarn i Mocambique och Vietnam som
julgåvor.

8. Julkort
Försäljning av julkort och Morsdagskort inbringade totalt 3650 SEK, vilket oavkortat går till
utbildningsfond för flickor.

9. Övrigt
Beträffande föreningens verksamhet och ställning i övrigt hänvisas till ekonomiska rapporter.
Styrelsen för FFBB
Januari 2020
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