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Verksamhetsåret 2017 
 

Styrelsen har sedan årsmötet 2017 bestått av: 
 

Kjell Lundberg  ordförande 
Ann-Christin Sundell  vice ordförande 
Kjell Lundberg  kassör 
Heléne Grell   ledamot 
Sanna Tällberg  ledamot 
Tero Lehtonen  ledamot 
Anna Schavon  ledamot 
Päivi Helena Vilmi Verdier  ledamot 
Philip Gleisner  ledamot 
 

Grundare av föreningen:  Eva Holmberg Tedert 

Organisationsnummer: 802455-9794 
Av stiftelsen för svensk insamlingskontroll beviljade konton: 
PG: 900365-8 , 900577-8 
BG: 900-3658 gåvor 
BG: 900-5778 medlemsavgifter 
Hemsida: www.gatubarnnepal.net 
Epost: info@gatubarnnepal.net 

Facebook: https://www.facebook.com/#!/gatubarnnepal 

 

Alla vi som arbetar i den svenska styrelsen och i föreningen gör det på ideell basis. 

Vi har inga administrativa kostnader förutom kostnader för: 
- vår auktoriserade revisor 
-   avgiften till Stiftelsen för insamlingskontroll för att vi ska få ha ett 90-konto och 

bankens avgifter för att vi ska kunna föra över pengar till Nepal 
- medlemsregister  
- brev och brevporto för information till våra faddrar 

  
Alla andra pengar går direkt till barnen i Nepal. 

 

Årsmötet 2018 äger rum söndagen den 22 april 2018 kl. 13:00. 
 

 

  

http://www.gatubarnnepal.net/
mailto:info@gatubarnnepal.net
https://www.facebook.com/#!/gatubarnnepal
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Aktiviteter under året 
 
Föreningen har haft flera event och hållit föredrag som gett fina bidrag. Några exempel på 
årets event är: 
- Kakkalas i Sjurbergs bystuga utanför Rättvik 25 maj med 68 sorters kakor anordnat av 
   Margareta Appell – 19 255 kr 
- Musikfest Tomnäs gård i Dalarna 17 juni arrangörer Barbro och Peter Grind – 14 250 kr 
- Föreläsningar i små föreningar som SPF, Hörselskadades förening med flera har givit pengar 
  men det handlar på grund av föreningarnas storlek om blygsamma belopp 
- Adventseventet hölls som vanligt i Musikhuset/Sjömanskyrkan i Gävle den 2 december med 
   försäljning av skänkta bakverk, hantverk från Nepal och lotterier. – 20 260 kr 
- Eva Holmberg Tedert, deltog i Musikhjälpens  insamling  ”Barn är inte till salu”  den 14 
  december och berättade i glasburen om Gatubarn för Nepals insatser för att förhindra 
  ”trafficking”. Tyvärr är vår förening för liten för att bli antagen av Radiohjälpen och vi kan 
  därför inte få del av de medel som Musikhjälpen samlade in. 

Soroptimisterna Sverige skänker ”Solvatten” till Shantinagar samt bekostar en tredjedel av 
en Medical College-student i utbyte mot föreläsningar om Nepal. 

Skopan i Upplands Väsby fortsätter oförtrutet med insamlingar tack vare Tero 
Lehtonens insatser. Dessa pengar går till fattiga i Shantinagar-projektet som får bl.a. mat, 
medicin och skolavgifter till de 12 barnen vi betalar skolgång för. 

Under 2017 har vi lämnat in en ansökan om finansiering av en förstudie till Forum Syd. Vi vet 
först i slutet av februari 2018 om ansökan går igenom. 

Insamlingar på de internationella evenemangen har vi låtit gå till Gayatri Fund för att klara av 
alla våra åtaganden för skolbygge och vattenprojekt. En del av överskottet hos Gayatri Fund 
har skickats vidare till Föreningen för gatubarn i Nepal medan en större donation om EUR 
12 000:- från Tyskland har kanaliserats direkt till den svenska föreningen. 

Vi får direkt stöd till en student på Medical College från Kriegskindernothilfe i Tyskland. 

Större gåvor/donationer som föreningen fått finns listade i Årsredovisningen nedan under 
Resultat och ställning (sidan 18) 

 

Läget i Nepal 
 
Den politiska situationen i Nepal är relativt sett lugn och avvaktande. I de senaste valen i 
november och december 2017 ställde 74 partier upp. Av dem fick 22 plats i parlamentet eller 
i något av de sju provinsparlamenten. De tre största partierna är Nepalesiska 
kongresspartiet, Marxist-Leninisterna samt Maoisterna.  Det har ända sedan inbördeskriget 
slutade för mer än 10 år sedan varit svårt att skapa en politisk stabilitet i Nepal. Detta gör att 
många problemområden som till exempel ojämlikhet mellan kaster, barnäktenskap, 
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trafficking, korruption och en förödande hög arbetslöshet är svåra att få bukt på, trots en i 
grunden ganska bra lagstiftning. 

 

Verksamhet 2017 

Child Help and Care Center  (CHCC) 
 
På Child Help and Care Center i Gokarna bor 14 flickor mellan 8 och 18 år. Vi är fortsatt stolta 
över att det går så bra för dem alla i skolan. De fem som går i klasserna tre till fem har fått 
byta skola till Rai School när läsåret började i april 2017. Det är en mycket bra skola i 

Kathmandu, dit flickorna får åka skolbuss. Disciplinen i denna 
skola är lite tuffare än i deras gamla skola men de som går ut 
härifrån har i allmänhet möjligheterna till högre utbildning 
räddade. Rai school släpper inte igenom studenter med dåliga 
resultat.  De har undervisning från klass LKG (ung 
förskoleklass) till klass 12 (motsv. gymnasiet klass 3). Intag av 
elever senast i klass 5.  

Flickorna som går i klass sex till och med tio fick inte flyttas 
utan går kvar i Swarna Shiksha School i Gokarna. Det är ingen 
dålig skola men det håller inte samma nivå som Rai. Avgifterna 
i Rai är höga, men även avgifterna i Swarna Shiksha har höjts 
så mycket att faddrarnas 400:- (vanligen 2 faddrar x 200:-) inte 
längre räcker till skolavgifter och böcker. Föreningen bör 
överväga att antingen höja fadderavgiften alternativt ta in fler 
faddrar för barnen.  

Flickorna har det bra på vårt hem och alla deltar i en eller två extra aktiviteter som 
undervisning i nepalesisk folkdans på avancerad nivå, gitarrspel eller scouterna. Att delta i 
lärarledd läxläsning är obligatoriskt liksom gemensamma sessioner med psykolog eller 
möten med kvinnliga förebilder eller ha diskussioner om rättigheter och skyldigheter som 
människa. 

Som ett led i uppväxten måste alla flickorna hjälpa till med lite hushållssysslor.  

Under höstens långa skollov i samband med dashain åker alla flickorna till någon anhörig. 
Det kan vara en förälder, farmor, en storasyster, en farbror. De är alla tillräckligt pålitliga för 
att barnen inte ska komma till skada men i vissa fall är det inte helt enkelt och det händer att 
barn kommer tillbaka med löss, parasiter, smutsiga eller som i höstas när Renuka fick fångas 
upp i Pokhara för att mamman inte lyckades ta hand om henne utan parkerade flickan 
framför TV:n hela dagarna och nätterna, utan mat. Men för de flesta av barnen går det bra 
och de vill ha kontakt med sina släktingar och tycker det är roligt att få träffa kusiner och 
äldre släktingar.  
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Flickorna har varit väsentligen friska under året men i slutet av december snubblade Manita 
under dansträningen och bröt armen mycket olyckligt vid armbågen. Detta krävde en 
komplicerad och ganska dyr operation men läkarna bedömer att hon kommer att återfå 
normal rörlighet. I samband med olyckan meddelade vår huspappa flickans närmaste 
anhörig, en farbror som bor i Kathmandu. Han hämtade Manita på sjukhuset och 
polisanmälde oss som organisation och Maya som var tjänstgörande vuxen ansvarig på 
hemmet vid olyckan för att vi inte passat barnet som vi borde. Med tanke på att flickan snart 
är 14 år är anklagelsen absurd och Manita förklarade själv för polisen att hon ville tillbaka till 
sjukhuset för operation och sedan tillbaka till vårt hem då släktingarna aldrig tagit hand om 
henne. Vår lokala ordförande, Karma Lama, tvingades tillbringa en halv dag hos polisen i 
diskussioner innan de beslutade att avvisa anmälan från släktingarna och låta Manita komma 
tillbaka till sjukhuset. Operationen blev därmed försenad ett dygn och flickan åsamkades 
onödigt lidande. 

 

Vår personal på flickhemmet 

Julius är föreståndare och leder arbetet och sköter de flesta externa kontakter med lokala 
myndigheter och skolan och är den som tar barnen till läkare när de blir sjuka. Julius är också 
duktig på att skaffa fram saker som mat och gastuber längre än de flesta. Julius sköter också 
betalningar vilket ofta kräver timmar av köande för att betala elräkningen eller 
vattenräkningen. 

Basanti leder hushållsarbetet och lär barnen enklare hushållssysslor beroende på ålder. Hon 
handlar färskvaror och hämtar stapelvaror hos den leverantör vi har avtal med. Ser till att vi 
har fyllda gasflaskor för matlagning och varmvatten.  Basanti sköter om hönsen och skördar 
grönsaker. Hon arbetar heltid och bor på barnhemmet. Basanti väntar barn i mitten av mars 
2018 och vi planerar för föräldraledighet tre månader. 

Sunita Karki arbetar för oss som extra hjälp med tvätt och städning. Hon rensar ogräs i 
rabatterna också. Det mycket tvätt, särskilt som det är olika skolkläder beroende på om de 
har sportaktiviteter i skolan eller vanlig dag. Det är också stora mängder lakan, så vi behöver 
henne också.  Numera är strömförsörjningen säkrare och det mesta av tvätten sköts med 
hjälp av tvättmaskinen så Sunitas tid kan frigöras för fler sysslor. 

Parbati är läxhjälp. Hon är fil kand i biokemi och läser läxor med våra barn en och en halv 
timme per dag. Vi märker en avsevärd skillnad i barnens kunskaper sedan hon började och 
det är bra att hon kan fokusera på de barn som ligger efter i olika ämnen. Parbati har tagit 
sin examen men fortsätter att arbeta för oss sex eftermiddagar i veckan.  

Gauri började hos oss i december 2015 som läsningshjälp att arbeta jämsides med Parbati en 
och en halv timme varje morgon. Båda är viktiga förebilder som unga kvinnor och 
naturvetare. De visar att universitetsstudier och kunskap också är tillgängligt för kvinnor.  

Sunil är lärare i klassisk nepalesisk dans och undervisar på lördagar i vårt hem. Dansen har 
givit barnen kroppskontroll och glädje, musiken och rörelsen är viktiga för barnens 
självkänsla och för deras stolthet som Nepaleser.  Våra barn blir starkt påverkade av oss 
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besökande européer och på lördagar får de som motvikt lära sig traditionella nepalesiska 
danser till fulländning. 

Susil är lärare i gitarr och kommer lördagar för att undervisa de tre av barnen som valt 
gitarrspel. 

CinniMaya  kommer till flickhemmet fredag eftermiddag till söndag kväll när Basanti är ledig. 
CinniMaya är gift med Julius och barnen känner henne väl och tycker om henne. Hon är en 
bra ersättare för Basanti och vi har nu givit henne permanent deltidsanställning. Under 
Basantis planerade föräldraledighet våren 2018 kommer Maya att arbeta heltid för oss. 

Anita som är psykolog, behövs inte i samma utsträckning längre och vi har minskat på 
hennes insatser. Hon finns där för oss vid behov och fungerar också som konsult och 
handledare för personalen. 

Hari arbetar på flickhemmet vid behov. Han ser till att gräset hålls kort så att barnen kan leka 
i trädgården utan att riskera att trampa på ormar. Vidare gräver han dräneringsdiken och 
kanaler för att få bort så mycket som möjligt av vattnet som i monsuntider förvandlar 
trädgården till ett träsk. Han bygger och reparerar också gungor, bänkar, hönshus med mera 
som behöver underhållas samt gräver upp lerjorden i trädgårdsland och växthus. 

 

Manjushree Child Care Center (MCCC) 
 

Vi har successivt minskat antalet barn på 
Manjushreehemmet. Fler barn har med 
stöd av Dolma och Aakash kunnat flytta 
till släktingar. I december 2017 är vi 
ansvariga för en pojke och fyra flickor på 
hemmet. Dessutom finns här Saabi 16 
år, som under 2017 fick gå över från att 
vara barn på hemmet till att bli anställd. 
Saabi, som går i klass 11 har fortfarande 
faddrar genom oss som betalar 
skolavgifter och böcker men för 
personliga utgifter och kläder har hon en 

liten lön samt fritt uppehälle. Hon sover i rummet bredvid de mindre barnen och kan hjälpa 
till om något barn vaknar av mardrömmar eller om någon är sjuk. Tanken var att Saabi våren 
2017 när hon gick ut klass 10 skulle kunna flytta till sin mamma men redan efter två dygn 
flydde Saabi tillbaka till Manjushree då hon på goda grunder kände sig hotad av pappan och 
flera andra män som kom och hälsade på hennes mamma. Pappan har länge velat gifta bort 
Saabi och så länge hon var barn inskriven på barnhem kunde han beordra oss att släppa 
henne men nu när hon är anställd och över 16 år har hon rätt att neka fadern att bestämma 
detta. 
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Tillsammans med våra barn bor här också nio flickor i förskoleålder vars uppehälle helt 
finansieras av Karuna-föreningen med säte i Göteborg. 

Redan 2015 har de två verksamheterna i Kathmandu också samregistrerats för att uppfylla 
myndigheternas krav på att inget barnhem får ha färre än 12 barn. Med 5 + 9 barn delar vi 
kostnader för hus, mat, personal och andra löpande kostnader. Då Dolma fortsätter att ha 
uppföljningar och besök av föräldrar och barnen Rohid, Rosni, Sandhya, Dikshya och Sameer 
fortsätter vi med kostnadsfördelningen 50-50 för Föreningen för gatubarn i Nepal respektive 
Fredrik Jonsson i Göteborg. Ett par personer som äter en dag i veckan och arbetstid för 
uppföljningar av sex barn på tre platser samt det faktum att vi har konstruktionen med 
Saabis anställning, torde motsvara kostnaden för att vi har fyra barn mindre än Fredrik 
Jonsson att dra försorg om på hemmet. Förslagsvis upptas diskussion om omfördelning 
hösten 2018 då vi gradvis minskar arbetsbördan för Dolma för de utflyttade barnen 

Personalen på Manjushree 

Dorjee Dolma är utbildad förskollärare och montessoripedagog och ansvarar för hemmet.  
Dolma bor tillsammans med barnen på hemmet och är alltid den som finns till hands. Dolma 
planerar för hösten 2018 att gå vidare med sin pedagogiska utbildning och resa på cirka en 
månad till England. 

Aakash har utbildning i Child Protection and Children’s rights. Utbildningen har genomförts 
under flera år varvat med praktik och är en statligt fastställd högskoleutbildning som ger 
behörighet att arbeta som föreståndare för barnhem och barnbyar. 

Saabi sovande nattjour som också hjälper till lite med läxläsning eftermiddagar. Mer om 
Saabi ovan. 

Sushma lagar mat och ordnar med matinköp. Hon bor på hemmet. 

Sunita tvättar och städar. Hon bor på hemmet. 

Sapana tvättar och städar och gör mycket av utearbetet, Hon bor på hemmet. 

Yangji Sherpa läxläsningshjälp för Anjana, Sumina och Dawa i tredje klass. 

Gopal Dhakal, psykolog som arbetar särskilt med Dawa. 
 
Framtiden på Manjushree 

Barnen som befinner sig på småbarnshemmet idag växer upp och de äldsta går redan i tredje 
klass. Enligt tidigare styrelsebeslut skall vi för närvarande inte ta emot fler barn å våra 
barnhem utan hellre stödja barn i familjer. Barnen som finns där nu skall alla få ordentliga 
utbildningar. 
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Barn utanför hemmen, särskilda insatser i skolan och annat 
Förutom våra 14 och 5 barn på barnhemmen har vi nu 21 barn och ungdomar som har någon 
anhörig att bo hos, oftast en mormor eller farmor, men de saknar möjlighet att 
betalaskolavgifter, skolböcker och hälsovård till barnen. Med hjälp av bidrag från våra 
faddrar kan dessa barn få gå i skolan och vi kan också se till att hålla den värsta 
undernäringen stången.  De 21 inkluderar Saabi på Manjushree som går i klass 11 och 
Tsering Jorkay klass 11 som bor på ett skolhem 
vi betalar. Övriga 19 är hos anhöriga.  För att 
säkerställa att alla betalningar sker korrekt 
direkt till skolorna och att böcker köps in utan 
mellanhänder sköts nu alla dessa betalningar 
direkt av vår personal. Hari ansvarar för 
kontakterna med skolor och samlar in räkningar 
samt betalar efter att hämtat check hos Karma 
Lama. 
 
 

Barnen på gatan eller i Shantinagars slum 
 

Det finns många barn som lever kvar på gatan och 
vi kommer aldrig att kunna ta hand om alla och 
skapa hem för dem. Under de sju år vi varit 
verksamma i Kathmandu har vi delat ut ett par 
tusen måltider i flera områden. Nu har vi valt att 
koncentrera oss på slumområdet Shantinagar. Dit 
kommer aldrig några rika turister som det går att 
tigga av och där är alla så fattiga att det inte är 
någon idé att försöka stjäla någon mat för det 
finns knappt någon. De flesta av Shantinagars barn 

går faktiskt i skolan som ligger i stadsdelarna runt omkring. Men det är inte så många som 
går längre än till fjärde eller femte klass, sedan måste man bidra till familjens försörjning. 

 

Bostäderna i hela området består av brädskjul 
med i bästa fall en korrugerad plåt som tak eller i 
sämsta fall ett plastskynke. Vatten hämtar man i 
den starkt förorenade Bagmatifloden där man 
sköter alla sina behov och tvättar, diskar, badar 
och har toaletten. Inte konstigt att det är vanligt 
med magsjukdomar och vattenburna parasiter. De 
som har råd köper vatten från den tankbil som 
kommer till området varje vecka. Redan det är en 
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enorm förbättring jämfört med hur det har varit. 

I det här slumområdet delar vi ut mat direkt till familjer och genom en kristen kyrka i 
området som också når barn som saknar familjer. Flera av våra medlemmar och volontärer 
har också gjort punktinsatser och haft matutdelning här utan att det gått via föreningens 
budget. Tack vare Skopans donationer och faddrar bekostar föreningen skolgång och böcker 
till 12 barn. 

Utdelning av vattenreningsdukar har fallit väl ut. 
”Solvatten” är en svensk uppfinning för 
vattenrening genom UV-strålning. En dunk kostar 
ca SEK 1 000:- och vi har fått 73 solvatten hittills  
av Soroptimisterna Sverige.  Av dem har vi delat 
ut 68, resterande dunkar finns lagrade i Västerås 
att tas till Kathmandu så snart någon reser från 
Sverige. 

 

 
 

 Utbildning på Medical College, Kathmandu 
 

Det är svårt nog att hitta flickor som gått ut 
klass 10 från de fattiga byarna och 
medellösa familjer än mindre att hitta 
någon som gått ut klass 12 som motsvarar 
vår gymnasieskola. Därför har vi först 
bekostat klass 11 och 12 eller en s.k. bridge 
course för att ge behörighet till Medical 
College.  
Deras framtida kurskamrater på högskolan 
har läst i privatskolor och dessutom har de 
läst en stor del av sin utbildning på 
engelska.  Vi får ge extra undervisning i 

engelska och i matematik till några av våra flickor för att de ska ha en chans. 
Tack vare ytterligare donationer har programmet kunnat utökas och vi har nu en student 
som är legitimerad sjuksköterska, har hunnit arbeta drygt ett år, gått vidareutbildning inom 
Rural Medicine och till Skilled Birth Assistant. Hon har arbetat i Hetauda valley sedan 
februari 2017. 
Vidare har vi sex studenter i sjuksköterskeprogram varav en börjat den högre utbildningen i 
B.Sc. Nursing som bygger på klass 12 och två går den lägre utbildningen till sjuksköterska 
som bygger på SLC efter 10-årig grundskola och en termins så kallad bridge course. 
Fem studenter läser till Health Assistant, därav har tre ambitionen att efter ca ett års arbete 
klara av examination ”Lok Sewa” för att bli behöriga för tjänst som föreståndare för en 
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Health Post på landsbygden.  
Två studenter går en intensivkurs i engelska för att kunna gå vidare i en bridge course och 
klara antagningsproven till Medical College våren 2017 och en student läser klass 12 för att 
göra antagningsproven till läkarprogrammet våren 2017. Sammanlagt 15 studenter varav 7 
tagit sin sjuksköterske- eller Health Assistant-examen november 2017 och under januari 
2018 får legitimation och gör obligatorisk oavlönad praktik samt vidareutbildningar under 
året, innan de kan åka tillbaka till sina byar och arbeta. 

Det absolut viktigaste som skett under 2017, vad gäller Medical College-studenter, är att vi 
nu har den första studenten från Badi-kasten påMedical College och dessutom en flicka från 
Badi som går förberedande utbildning för att under 2018 kunna börja sin 
sjuksköterskeutbildning. Dessa studenter har vuxit upp och bor hos Lighthouse Foundation, 
en kristen organisation med sju barnhem. De finansierar inte utbildningar efter klass 10. 

Under 2017 har viss turbulens rått i studentgruppen. En student har haft en pojkvän vilket 
inneburit att hon fått göra avbön för sitt beteende för att alls få bo kvar i det gemensamma 
studentboendet vi ordnat för åtta av studenterna.  För oss västerlänningar är det helt 
obegripligt att en 20-åring inte skulle få ha en pojkvän men enligt nepalesisk lagstiftning kan 
vår nepalesiska organisation och vår lokala ordförande anklagas om något händer en av våra 
studenter. En olyckshändelse eller en graviditet skulle få förödande konsekvenser och 
skadeståndskrav för oss som organisation och kunna ge vår lokala ordförande fängelse. 
Detta innebär att vi tvingas behandla våra myndiga studenter som barn och faktiskt förbjuda 
dem att ha pojkvänner eller ens gå ut kvällstid. 
 

Arbete i byar 

För att minska antalet barn som hamnar på gatorna och löper stor risk att säljas till bordeller 
i Indien måste försörjningsmöjligheterna i byar på landsbygden öka. Genom en donation av 
150 getter i samband med Pantbankens 150-årsjubileum hösten 2016 kunde vi under våren 
2017 köpa 150 getter till byar i Dhading, Sindhupalchowk och Nuwakot. I slutet av mars 2017 
var Pantbankens VD, Peter Sundström, med och delade själv ut getter i tre av byarna. En 
mycket betydelsefull insats för att kunna verifiera att vårt arbete verkligen går rätt till. Tack 
vare Pantbankens reklambyrå fick vi dessutom SEK 20 000:- för inköp av jakar till byar i 
Humla. Flera av våra medlemmar har inspirerats av bilder och berättelser från byarna som 
fått getter och ytterligare cirka 15 getter har skänkts till fattiga familjer på landsbygden. För 
en familj som får fyra getter innebär det egen försörjning efter cirka 18 månader. Getterna 
ger mjölk och vissa raser ger dessutom ull. Bockkillingar säljs på hösten inför dashain och ger 
goda inkomster. 

Vi har också ansökt om och fått EUR 6 580:- från United Nations Women’s Guild i Wien för 
att bekosta möbler till skolan i Rathankot, byggd av vår systerorganisation Gayatri Fund i 
Tyskland. 
Därutöver har våra medlemmar i och runt Tällberg också samlat in cirka SEK 20 000:- för att 
det ska räcka till skolmöblerna till alla klassrum.  Möblerna var under produktion sen höst 
2017 och kommer att levereras under 2018. 
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Ekonomisk översikt av verksamheten i Nepal 
 
Uppföljning 
 
Roshan Raj Rai är revisor och sköter bokföringen för Manjushree Child Care Center, Karuna 
Child Care respektive Child Help and Care Center. Detta har givit en bättre bokföring och 
säkrare kvittogranskning då Roshan stoppar momslösa kvitton och andra uppenbara 
felaktigheter redan innan bokföringen går till granskning av oss. 

Ekonomiuppföljning till och med 1 november 2017 är genomförd på plats. För november och 
december 2017 har Roshan gått igenom allt och anser att underlagen är korrekta men de blir 
inte granskade av oss förrän i slutet av februari 2018. Allt i bokföringen för Manjushree Child 
Care Center är korrekt. Bokföringen för Child Help and Care Center var i god ordning och 
stämmer nu överens med nepalesiska myndigheters krav. Uppföljning Karunas bokföring har 
tidigare visat stora eftersläpningar men har nu korrigerats och kompletterats med saknade 
kvitton. Vi kan därför vara nöjda med även detta konto till och med juli 2017. För hösten 
2017 saknas ännu några originalkvitton men utgifterna för dessa är identifierade och 
interimskvitton upprättade. 

Uppföljning på plats i Kathmandu har genomförts av Eva Holmberg Tedert, grundare av 
Föreningen för gatubarn i Nepal. 
 
De Nepalesiska styrelserna 

Eva Holmberg Tedert har kontakt med nepalesiska styrelseledamöter och får löpande 
information om deras arbete. Tidigare krav, från lokal styrelse för flickhemmet i Gokarna, att 
ta emot fler barn på hemmet verkar ha avvärjts och vi har under 2017 inte fått några sådana 
krav. 
Däremot kan nepalesiska myndigheter anvisa ytterligare barn till våra hem utan att vi kan 
förhindra detta. Propåer från ”112” har hittills avvisats med framgång. 112 är nödnumret för 
barn som far illa och behöver korttidsboende och eventuellt permanent boende. Tack vare 
samarbete med en annan svensk-nepalesisk organisation har vi klarat att inte riskera 
korttidsplaceringar som skulle skapa oro i våra permanenta barngrupper. 
 
Det är alltså ganska krångligt att balansera en nepalesisk styrelse med våra riktlinjer och att 
verka för att barnen skall bli goda nepalesiska medborgare samtidigt som vi vill ingjuta både 
jämlikhet och jämställdhet bortom genus och kastsystem och även ge kastlösa barn 
utbildningar och en framtid och att ge de barn från kaster som traditionellt säljer sina döttrar 
till prostitution ett annat liv och ett yrke. Det är en balansgång som kräver närvaro, 
diskussioner, påtryckningar och lirkande. Det kräver hjälp från krafter utanför de nepalesiska 
styrelserna och byggandet av nätverk med goda nepalesiska mentorer för barnen är ett led i 
detta. Om vi helt litar till de nepalesiska styrelserna och lägger allt i deras händer kan vi vara 
ganska säkra på att verksamheterna inte kommer att drivas som vi tänkt oss. 
 
Alla tre nepalesiska styrelser behöver en kontakt från Sverige. Det fungerar inte att maila 
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våra synpunkter utan det är en ständig balans av uppmuntran och krav för att detta ska 
fungera. Denne/a måste vara beredd att arbeta åtskilligt på att bygga nätverk och socialisera 
med personer viktiga för verksamheten. Nepal är ett land som bygger på att man känner rätt 
personer inte på vad som är rätt i någon objektiv mening. Vissa frågor måste vi också vara 
beredda att lämna över till de nepalesiska styrelserna och lita på dem. Viktigt att vi vet vad vi 
vill och vad vi kan lämna över. 
 
Kostnader 
 
Under 2017 har kostnaderna för verksamheten i Nepal fördelat sig enligt nedan. 

Beloppen är angivna i SEK. 
Omräkning har gjorts efter genomsnittskursen  100 NPR = 8,52 SEK 
 
Ingående balans 2017 i de tre lokala föreningarnas (NGO:erna) konton                        455 912:- 
 
Flickhemmet, Child Help and Care Center i Gokarna (CHCC) 
Löner inkl. försäkring                                                                                                       89 511:- 
Skolavgifter etc.                                                                                                              119 325:- 
Revision och jurist                                                                                                            13 443:- 
Sjukvård och mediciner                                                                                                   18 312:- 
El, vatten och gas                                                                                                                9 739:- 
Husgeråd och verktyg                                                                                                         1 856:- 
Mat                                                                                                                                    130 333:- 
Hyra och underhåll                                                                                                           61 568:- 
Telefon och internet                                                                                                           2 006:- 
Scouter, utflykter och resor till anhöriga                                                                      27 997:- 
Övrigt                                                                                                                                    7 759:- 
Totalt via CHCC                                                                                                                        481 829:- 
                                               
Barnhemmet Manjushree Child Care Center i Jorpati (MCCC) 
Löner inkl. försäkring                                                                                                       51 699:- 
Skolavgifter etc.                                                                                                                49 336:- 
Revision och jurist                                                                                                                 221:- 
Sjukvård och mediciner                                                                                                     4 636:- 
El, vatten och gas                                                                                                                8 258:- 
Husgeråd och verktyg                                                                                                            900:- 
Mat                                                                                                                                      55 439:- 
Hyra och underhåll                                                                                                           43 434:- 
Telefon och internet                                                                                                              444:- 
Scouter, utflykter och resor till anhöriga                                                                       9 358:- 
Övrigt                                                                                                                                  14 293:- 
Totalt via MCCC                                                                                                                        238 018:- 
 

 

Karuna - Medical College, blivande barnmorskor och barn hos anhöriga 
Medical Collage studenter och rekryteringskostnader                                           231 208:- 
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Löner inkl. försäkring                                                                                                       13 632:- 
Skolavgifter etc.                                                                                                                69 895:- 
Revision och jurist                                                                                                                 134:- 
Sjukvård och mediciner                                                                                                   24 636:- 
El, vatten och gas                                                                                                                2 846:- 
Husgeråd och verktyg                                                                                                            728:- 
Mat                                                                                                                                        7 270:- 
Hyra och underhåll                                                                                                           23 894:- 
Telefon och internet                                                                                                           2 897:- 
Scouter, utflykter och resor till anhöriga                                                                        1 653:- 
Övrigt                                                                                                                                  12 725:- 
Totalt via MCCC                                                                                                                        391 518:- 
        

 

Educate Nepal (Lighthouse Foundation) för 3 Medical Collage studenter                      26 822:- 
 

 

Direktbetalningar via Eva Holmberg Tedert 
Medical Collage och rekryteringskostnader                                                                18 794:- 
Löner inkl. försäkring                                                                                                         7 583:- 
Skolavgifter etc.                                                                                                                27 880:- 
Sjukvård och mediciner                                                                                                     4 578:- 
Get- och Jakprojektet                                                                                                    118 808:- 
Shantinagar mat etc. och solvatten                                                                              67 145:- 
Transporter, uppföljning i Nepal                                                                                      2 258:- 
Övrigt                                                                                                                                    1 212:- 
Totalt                                                                                                                                          248 258:- 
 
Totala kostnader i Nepal                                                                                                      1 386 445:- 
 
Kvar på de tre lokala föreningarnas (NGO:erna) 
konton vid 2017 års utgång fanns      386 775:- 

 

 

 

Den lokala bokföringen har 100 000:- lägre ingående balans då överföringen i december 
2016 inte kom in på deras konto förrän i januari 2017. 
Den lokala bokföringen har 50 000:- lägre utgående balans då överföringen i december 2017 
inte kommit in på deras konto förrän januari 2018. 

Till getprojektet skickades 60 000:- via Sea to Summit Trek (Karma Lamas företag) 
Till jakprojektet skickades 30 000:- via buddistmunken Chembal Lama i Humla 
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Förvaltningsberättelse 
 
Allmänt om verksamheten 
Typ av organisation 
Föreningen för gatubarn i Nepal är en ideell förening. Föreningen har sitt säte i Gävle. 
Föreningen för gatubarn i Nepal är en politiskt och religiöst obunden organisation. Vi arbetar 
långsiktigt för de barn som har det svårast; barn som utsätts för våld och övergrepp, som 
inte får gå i skola utan lever i yttersta fattigdom. Vårt mål är att de barn vi tar hand om får en 
god levnadsstandard, bra utbildning för att bli goda och självförsörjande medborgare i 
Nepal. 
 
Organisationens syfte och ändamål 
Nepal är ett av världens fattigaste länder, där hälften av befolkningen på 30 miljoner är barn. 
Beräkningar visar att det är uppemot 30 000 barn i Nepal som saknar ett hem. I vissa fall 
lever hela familjen på gatan medan andra barn lever ensamma. En del är helt föräldralösa, 
andra har en förälder i livet som inte är kapabel att ta hand om sina barn. Föreningen för 
gatubarn i Nepal arbetar helt ideellt med flera aktiviteter. 
 
Föreningen startade med målet att ordna korttidsboende åt de mest skyddsbehövande 
barnen och på lång sikt ordna permanenta lösningar för gatubarn. Föreningen har utvecklats 
snabbare än planerat och vi har kunnat få igång varaktiga barnhem. 
 
Föreningens mål är att ordna permanent boende för gatubarn eller barn i riskzonen att 
hamna på gatan med hög prioritet på flickor då traffickingrisken är mycket hög för dem. 
Vidare skall föreningen bekosta utbildningar till barn och ungdomar utan möjlighet att få 
utbildning på annat sätt samt ge mat till barn som ännu lever på gatan. 
 
Föreningen driver i samarbete med sina nepalesiska systerorganisationer verksamheter i 
Nepal. Child Help and Care Center som är ett flickhem och Manjushree Child Care Center 
som är ett hem för i första hand pojkar och flickor i förskoleålder och som drivs tillsammans 
med Karuna Ideell Förening med dess systerorganisation Karuna Child Care Center. 
Vidare möjliggörs skolgång till föräldralösa barn som har en anhörig att bo hos men saknar 
medel för skolavgifter samt utbildning för blivande sjuksköterskor/barnmorskor och en 
läkare.  
Utdelning av mat och kläder till barn som lever på gatorna i Kathmandu och framför allt är 
det barnen i slummen som får hjälp. Utdelning av skolböcker till barn i familjer utan 
möjlighet att köpa läromedel till barnen.  
Mottagande organisationer i Nepal är Child Help and Care Center och Manjushree Child Care 
Center samt Karuna Child Care Center som är registrerad som en supportorganisation. 
Medel till barnmorskeutbildning och stöd till barn som bor hos någon närstående skickas via 
Karuna Child Care Center. 
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Ändamålsbestämda medel 
Av årsmötet ändamålsbestämda medel finns för högre utbildning (efter årskurs 10) av 
flickorna på barnhemmen. 

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Effekter av Föreningen för gatubarn i Nepals verksamhet under 2017 
19 barn har fått ett barnhem att växa upp i. De går i en bra skola eller förskola. 
Skillnad: Utan barnhemmen hade de bott på gatan och många hade gått under i t.ex. 
limmissbruk. Flera av flickorna hade sålts till bordeller i Indiens storstäder. Ingen eller bara 
någon enstaka hade gått i skolan. 

21 barn kan få växa upp hos anhöriga och gå i skola eller förskola och får hälsovård betald 
och slipper vara undernärda. 
Skillnad: Utan extra hjälp hade flera av de anhöriga inte kunnat ta hand om sina barn, 
barnbarn, syskonbarn. Barnen hade varit kraftigt undernärda, flera hade avbrutit skolan i 
förtid och flera hade fåt arbeta under slavliknande förhållanden i textilindustrin eller som 
hembiträden i Indien. 

15 studenter från fattiga byar och tillhörande låga kaster eller kastlösa får gå på Medical 
College i Kathmandu eller för att gå klass 11 och 12 (s.k. bridge course) för att få behörighet 
till Medical College.  
Skillnad:  Dessa unga kvinnor hade inte fått utbildning alls och byarna stå utan professionella 
krafter inom hälsovård. Chanda som redan är utbildad räddar liv. 

Småbarn i slumområdet Shantinagar överlever tack vare tankbilar med rent vatten och rent 
vatten med hjälp av de Solvattendunkar som delats ut till barnfamiljer. 
Skillnad: Minskad hög dödlighet i vattenburna sjukdomar särskilt bland små barn. 
Ett sjuttiotal barn från slummen får äta sig mätta två gånger i veckan och 12 får gå i en 
ordentlig skola. 
Skillnad: Mätta barn istället för hungriga barn samt utbildning för ett antal. 

I ett antal fattiga byar har getter eller jakar delats ut till barnfamiljer för att möjliggöra en 
bättre egenförsörjning för dessa familjer, så de har råd att låta barnen gå i skola. 
Skillnad: Bättre ekonomi ger mätta barn och möjlighet till skolgång och förhindrar att de dras 
in i trafficking. 

En långsiktig effekt är att de barn vi försörjer kommer att få riktiga utbildningar i Nepal, ett 
land präglat av kastsystem och extrem fattigdom. Riktiga utbildningar innebär att fler 
kvinnor från låga kaster eller kastlösa kommer i framtiden att kunna bli advokater, 
sjuksköterskor, läkare, ingenjörer eller hantverkare med möjlighet att starta eget. De stora 
skillnaderna i samhället framöver kommer det att vara de uppväxande barnen som 
åstadkommer. Vi ger dem bara förutsättningar. Alla kommer inte att kunna ta den chansen 
men tillräckligt många för att det ska ge effekt. 
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Organisations- och personalförändringar 
• I samband med årsmötet 2017 avgick styrelseledamoten och ordföranden Martina 

Malamatenios och Elisabet Alm Sundberg avgick i samband med styrelsemötet den 
2016-08-28.  
Philip Gleisner och Päivi Vilmi Verdier valdes in som nya ledamöter vid årsmötet. 

• Kvarstod i styrelsen gjorde Heléne Grell, Kjell Lundberg (valdes till ordförande), Ann-
Christin Sundell (vice ordförande), Anna Schavon, Tero Lehtonen och Sanna Tällberg. 

• Till lekmannarevisor valdes Gabriella Persson Turdell och som auktoriserad revisor 
Lise-Lotte Sjöö från Grant Thornton. 

• Till valberedning valdes Annica Franck och Jeanette Magnusson. 
• Beslutades att avsätta 300.000 SEK till ändamålsbestämda medel för framtida högre 

studier. 
• Månadsbidrag och donationer har mottagits på valfria belopp, anonymt eller med 

avsändarnamn. 
 

 
Resultat och ställning 
2017 har varit ett bra år för föreningen både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Målet för 
insamlade medel var satt till 1,6 Miljoner SEK, och totalt insamlade medel uppgick slutligen 
till 1.691.785 SEK. Bidrag från framförallt privatpersoner men också från företag och andra 
organisationer utgör de dominerande bidragen. 
Föreningen har under året mottagit större ( >50.000:- SEK) gåvor/bidrag från: 
- Anonym privat bidragsgivare 50.000:- 
- Y’s Men International (supportorganisation till KFUM) andra delbetalning: 78.016:- 
- Svenska Pantbanksföreningen:   128.704:- 
- Michael och Ute Jung :   118.154:- 
- Magnus och Leena Björstedt: 50.000:- 
- Thomas Carlsson :  93.600:-  
- United Nations Women’s Guild :  63.713:-   
 
                                                                                                                              2017                     2016  
Adm.  Kostnader  (inkl. Insamlingskostnader)/Totala intäkter                  2,9%                    3,5% 
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten                                                0%                       0% 
Ändamålskostnader/Totala intäkter                                                               77%                     77% 
Totala verksamhetsintäkter                                                                    1 712 922           1 519 400 
Soliditet                                                                                                                 74%                     67% 
 
 

Finansiella instrument och policies 
Föreningen har som policy att placera i finansiella placeringar med låg risk. 



                                                                                                                                                                                                                             

19 
 

De medel som föreningen lägger undan för att finansiera högre utbildning vartefter barnen 
blir äldre är för närvarande placerade på fasträntekonton i Sparbanken Rekarne. 

Medlemmar 
Antalet medlemmar är 492. 

Hållbarhetsupplysngar 
Föreningen för Gatubarn i Nepal är en liten ideell förening, som består av 8 ideellt arbetande 
styrelsemedlemmar, 5 kvinnor och 3 män. Det finns ingen anställd personal. 
Kommunikation med medlemmarna sker företrädesvis med epost. 
I och med räkenskapsåret 2018 övergår vi till digital lagring av verifikationer. 

Framtida utveckling 

• Insamlingsmålet för 2018 är satt till samma belopp som förra året, 1,6 MSEK. 
Beräknad kostnad för grundverksamheten ligger på ca 1,3 MSEK och vi bör därför 
kunna fortsätta att bygga upp fonden för framtida högre studier inom detta 
insamlingsmål. 

• Föreningen fortsätter sitt samarbete med Operation Nepal i Karlstad och Gayatri 
Fund i Tyskland 

• Föreningen fortsätter att planera studiebesök och volontärarbete. 

Resultatdisposition 
Till årsmötet förfogande står 966 785 SEK. Styrelsen föreslår att till ändamålsbestämda 
medel överföres 300 000 SEK 

Förvaltning 
Föreningen förvaltas av en styrelse på 8 personer, som arbetar ideellt. 
Från årets början fram till årsmötet den 23:e april bestod styrelsen av 
Martina Malamatenios Ordförande 
Ann-Christin Sundell Vice ordförande 
Kjell Lundberg Kassör 
Heléne Grell  Ledamot 
Anna Schavon Ledamot 
Sanna Tällberg Ledamot 
Tero Lehtonen Ledamot 
Elisabet Alm Sundberg Ledamot  (avgick 2016-08-28) 
 
Efter årsmötet fick styrelsen följande sammansättning: 

Kjell Lundberg Ordförande och kassör 
Ann-Christin Sundell Vice ordförande 
Heléne Grell  Ledamot 
Anna Schavon Ledamot 
Sanna Tällberg Ledamot 
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Tero Lehtonen Ledamot 
Päivi Vilmi Verdier Ledamot  
Philip Gleisner Ledamot 
 
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under verksamhetsåret. 
2017-01-22,   6 st. närvarande  - Eva Holmberg Tedert var närvarande 
2017-03-12,   7 st. närvarande  - Eva Holmberg Tedert, Elisabet Lundberg samt Marianne 
                                                           Andersson från valberedningen var närvarande 
2017-04-23,   6 st. närvarande  - Konstituerande styrelsemöte 
2017-05-14,   6 st. närvarande   
2017-08-27,   5 st. närvarande  - Eva Holmberg Tedert och Susanne Lehtonen var närvarande 
2017-11-12,   6 st. närvarande  - Eva Holmberg Tedert och Elisabet Lundberg var närvarande 
Ett planerat styrelsemöte den 2017-10-08 fick inställas då vi inte blev beslutsmässiga. 
 
I valberedningen har ingått Annica Franck och Jeanette Magnusson. 
Auktoriserad revisor är Lise-Lotte Sjöö, Grant Thornton, Gävle och lekmannarevisor Gabriella 
Persson Turdell.  
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Resultaträkning 
 
 Not 2017 2016 

 
Verksamhetsintäkter    
Medlemsavgifter  73 900 71 050 
Gåvor 2 1 597 625 1 426 960 
Bidrag 2 0 0 
Nettoomsättning  20 260 21 390 
Övriga intäkter    
Summa verksamhetsintäkter  1 691 785 1 519 400 
    
Verksamhetskostnader    
Ändamålskostnader  1 316 708 1 168 711 
Administrationskostnader  49 731 53 040 
Summa Verksamhetskostnader  1 366 439 1 221 751 
    
Verksamhetsresultat    
    
Övriga intäkter och liknande resultatposter 4 21 138 4 550 
                                            
Summa resultat från finansiella investeringar  21 138 4 550 
    
Resultat efter finansiella poster  346 484 302 199 
    
Skatt på årets resultat  0 0 
    
Årets resultat  346 484 302 199 
 
 
  
Förändring ändamålsbestämda medel    
Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan)  346 484 302 199 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år  0 0 
Ändamålsbestämning av medel  300 000 600 000 
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital  46 484 -297 801 
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Balansräkning 
 
Tillgångar 
 
 Not 2017-12-31 2016-12-31 
Donerade varor  5 000 20 000 
Kortfristiga placeringar  2 700 000 2 490 667 
Kassa och bank  673 269 646 118 
Summa omsättningstillgångar  3 378 269 3 156 785 
Summa tillgångar  3 378 269 3 156 785 
 
Eget Kapital och Skulder 
 
Eget kapital      
Ändamålsbestämda medel    1 500 000 1 200 000 
Balanserat kapital    1 013 269 966 785 
      
Skulder      
Erhållna ej  nyttjade bidrag  5  865 000 990 000 
      
Summa eget kapital och skulder    3 378 269 3 156 785 
      
 
 

Förändring av eget kapital 
 
 Ändamålsbestämda 

medel 
Balanserat Kapital Totalt eget kapital 

Ingående balans 1 200 000 966 785 2 166 785 
Ändamålsbestämt av 
givaren 

0 0 0 

Ändamålsbestämt av 
styrelsen 

0 0 0 

Ändamålsbestämt av 
årsstämman 

300 000 -300 000 0 

Utnyttjande 0 0 0 
Årets resultat  346 484 346 484 
Utgående balans 1 500 000 1 013 269 2 513 269 
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Noter 
 
Not 1 Redovisning och värderingsprinciper 
Insamlingsorganisationens redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.  
Redovisningsprinciperna är oförändrade. 
 
Intäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att 
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.  
 
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas.  
 
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.  
 
Medlemsavgifter omfattar inbetalning för medlemskap i Insamlingsorganisationen. 
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den 
tidsperiod som avses.  
 
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde 
utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller erhållet bidrag. Om 
tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla 
vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om 
villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.  
 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkter när de erhålls.  
 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna 
bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.  
 
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget avsett att täcka.  
 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller 
kommer få.  
 
Nettoomsättning 
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer 
redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden. 
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Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls, insamlings, - och 
administrationskostnader.  
 
Ändamålskostnader består av den verksamhet som utförs av Child Help and Care Center, 
Manjushree Child Care Center samt Karuna Child Care Center. Kostnader för administration 
som uppstår som en direkt följd av en aktivitet inom ändamålet räknas till 
ändamålskostnader. 
De medel som överförs till ovanstående organisationer redovisas som ändamålskostnader då 
de överförs.  
 
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. 
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på 
administrationskostnader är kostnader för bank, registrering för 90-konto samt 
administrativa system. Om en kostnad varken avser ändamål, medlemsvård/värvning eller 
insamling hänförs den till administration.  
 
Balansräkningen 
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges. 
 
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg 
för direkta transaktionsutgifter.  
 
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets 
princip, dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  
 
Not 2  Insamlade medel 
Gåvor och bidrag som redovisats i resultatsräkningen  2017 2016 
Privatpersoner  983 537 775 442 
Försäljning  20 260 21 390 
Myndigheter  0 0 
Organisationer  274 797 332 637 
Företag  339 291 318 881 
Medlemsavgifter  73 900 71 050 
Summa verksamhetsintäkter  1 691 785 1 519 400 
 
Not 3 Anställda 
Föreningen har inga anställda. Inga ersättningar har betalats ut till medlemmar eller 
styrelseledamöter.  
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Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
  2017 2016 
Räntor  21 138 4550 
Förlust avyttring fondandel  0 0 
Summa  21 138 4550 
 
Not 5 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 
Posten består av följande bidrag:                2017              2016 
1. Anonym givare med följande villkor: 
     En Student på Medical College, Framtida yrkesutbildning för  
     flickorna på flickhemmet,Grundutbildning till ett antal  
     skolungdomar. Ungefär en tredjedel av vardera. 
     Donation på ytterligare 25 000 
      90 000 har använts i år.              800 000         865 000 
2.  Pantbanken AB och RBK AB för getter och jakar till fattiga 
     barnfamiljer för att barnen ska kunna gå i skola. 
     100 000 har använts i år                                                     0        100 000 
3.  Privat givare för framtida yrkesutbildning för barn på 
      flickhemmet med hörselproblem.               25 000          25 000 
4.  Privat givare till förebyggande syfte för fattiga familjers barn  
     skolgång, t.ex. genom utdelning av getter 
     Donation på 60 000 varav 20 000 använts i år              40 000                    0 
 
Summa               865 000        990 000 
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