
 

 

     Postgiro 539938-1                           
Kvinna i Debre Zeit med sina barn som fått starta eget 
bidrag. Säljer nu plantor som hon odlar upp i sin trädgård. 

Till alla gåvogivare och medarbetare!                            

Här kommer en julhälsning med information till alla medarbetare och till Er som sänt in pengar under 

året. Nu har jag fått siffrorna på hur vi fördelat pengarna 2016. Det har varit oroligt i Etiopien sedan 

några månader tillbaka, men våra projekt verkar ha fortgått som planerat. Roland Nissfolk på 

Erikshjälpen brukar ofta åka till Etiopien på senhösten, men inte i år.   

Vår första skola Bethlehem School f.d. Parkskolan har vi drivit vidare med hjälp av Anu från Finsk 

Pingstmission. Där går 1034 elever. De har endast fått 31.528 kr. Här är en utfasning på gång så 

kanske det var sista året som vi hjälpte till med sponsring. Vi räknar kallt med att vi måste lämna 

skolan till myndigheterna. Hoppas vår fina skola kommer att förbli en av Etiopiens finaste. Vi har 

ändå fått vara till deras hjälp sedan 1994. Vanligtvis lämnar man över skolorna efter 5 år. Ni ska få 

mera info när vi vet mera. Familjestöd i samma område till fattiga familjer som vill starta egen har fått 

218.056 kr. Dessa familjer är verkligen stolta, glada och tacksamma att ha fått hjälp att komma på 

fötter. 

Organisationen RPC (Remember the Porest Communities) som hjälper fattiga kvinnor att starta eget 

med hjälp av microlån. De har fått 666.056 kr. De har fått en ny chef en kvinna som verkar mycket 

engagerad och gav en fin och detaljerad redovisning vad de gjort under 2016.  

Gesachew som är ledare för gatubarnsprojektet WSG (Win Souls for God) frågade under året om 

pengar för att bygga ett kök till den skolan som förra året fick vattentankarna på taket. Vi beviljade 

116.409 kr. Nu har vi fått se bilder när köket nästan är färdigt. De ska också ha byggt något klassrum 

för pengarna.  De är mycket tacksamma för vårt stöd. Köket är inte exklusivt. De har vedeldning. Det 

beror säkert på att elen kommer och försvinner lika snabbt. De har byggt det som de önskar och tycker 

det är fantastiskt bra att laga maten där barnen finns så de inte behöver äta kall mat.  

Skolgång för barn som har leprasjuka föräldrar har fått 139.964 kr. Det är ca 70 elever som får del av 

dessa pengar. Vi har ju träffat ungdomar som fått utbildning av oss ända upp till barnmorskenivå. 

Fantastiskt för dem!!!! De var superglada!!!   

Det har betalats ut 1 192 013 kr till våra olika projekt under 2016.   
För 2 år sedan betalade vi 45.000 kr till en organisation EDUF (eduf.se)som utbildar sjuksköterskor 

till barnmorskor. Vi skulle för dessa pengar hjälpa två mycket duktiga sjuksköterskor att vidareutbilda 

sig. Vi har nu fått information om att denna utbildning är avslutad förutom att den ena hade lite svårt 

med engelskan så något prov återstod.  

Under året som ligger bakom har vi tills nu sålt för ca 1,1 milj. kr på Etiopienhjälpen. Fantastiskt!!!! 

Vi räknar med att skicka de pengar till Etiopien och att övriga kostnader sponsrat privat.  

Vi står nu i ett vägskäl där vi behöver flera medarbetare för att orka med arbetsbelastningen i butiken. 

Vi har fått några flera volontärer, men vi behöver flera för några av våra "gamla" medarbetare vill gå 

ner i tid. Vi hoppas kunna lösa detta problem snarast. Fadderpengar har tills idag har kommit in med 

ca. 25.000 kr. Vi har ännu ej fått in pengar på från företagssponsring, men vi hoppas de kommer innan 

året är slut.  

Ni som har möjlighet kan läsa mera på nätet om de olika organisationerna som vi stöder. RPC har jag 

inte hittat på nätet, men övriga finns. 

Jag tackar alla gåvogivare och medarbetare. Ni gör en fantastisk insats!  
Tag emot denna Julhälsning och var jätteglad att just Du är med och gör detta arbetet möjligt.  

Tack för Din insats! Tillsammans gör vi en enorm skillnad.  

Önskar Dig nu en Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År 2017. 
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