
A l l a  k a n  i n t e  g ö r  a l l t  -  m e n  a l l a  k a n  g ö r  l i t e t

Mindre än 1% av barnfondens års om -
sätt ning går till ad mi nis tra tions kost na der. 
Insamlade medel förräntar sig ca 15 dagar i 
väntan på över fö ring och den räntan överstiger 
kost na der na. Därför kan vi säga att varje krona 
som Du sätter in vi da re be ford ras. Barnfondens 
räkenskaper granskas av auktoriserad revisor. 
Varje fadder får årligen årsredogörelse och 
gransknings-be rät tel se sig tillsänd.

Immanuelskyrkan i Örebro är en baptistförsamling som sam ar be tar med Nybygget - Kristen 
Samverkan. För sam ling en har en ungdomskör som heter Joybells. Kören har sedan star ten på 1960-
talet deltagit aktivt i socialt och evangeliskt ar be te i u-länderna genom att samla in peng ar till olika 
projekt. Dessa har genomförts i sam ar be te med bl a Öre bro mis si o nen, Diakonia, Ra dio hjäl pen, SIDA 
och IEC-India Evangelistic Crusade och har gällt barnhem, sjuk- och hälsovård, bostäder och skolor 
med även bi bel sprid ning och evangelistunderhåll. Det ge nom åren störs ta engagemanget har gällt 
barn hem met Faith Home (Trons Hem) i Chennai (f d Madras), Indien.

Ja tack jag vill gärna bli fadder? 
Fyll i nedanstående talong och skicka den till: Faith Home Barnfond, Box 81, 701 41 Örebro

Att bli fadder är inte tidsbundet. Du väljer 
själv om och när du vill sluta.

Att stödja Faith Home är ett bra sätt att göra 
något konkret åt världens orättvisa fattigdom. 
För barnen är det här en bra lösning, då de får 
stan na i den miljö där de är födda.

Varje krona vidarebefordras Du binder dig inte för livet

Joybells, Immanuelskyrkan, Örebro
Ja, jag vill bli fadder och stödja barnhemmet med 125 kr i månaden.

Ja, jag vill bli fadder och stödja barnhemmet med __________kr i månaden.

         Jag vill veta mer. Ring upp mig!

Namn:

Adress:

Postnr:

Postadress:

Telefon:



Du sätter in pengarna på post- eller bank gi ro

Postgirokonto:                     79 10 00-3
Bankgirokonto:                    376-67 63
Adress:                                Faith Home Barnfond
                                        Box 81
                                        701 41 Örebro

På något av dessa konton sätter man in beloppet. För att göra inbetalningarna så enkla som möjligt 
sänder vi förtryckta in be tal nings kort. En gång i månaden gör vi överföringen till Faith Home.
Om du vill skriva till barnhemmet går det naturligtvis bra. Skriv i så fall på engelska till:

Faith Home
Porur
CHENNAI  601 116
South India

 
Faith Home ligger i byn Porur utanför 

Chennai (f d Madras) i södra Indien. Där fi nns 
omkring 250 barn som kommer från ”trasiga” 
miljöer och är i omedelbart behov av den 
om vård nad som ett normalt hem skall ge. En del 
barn bor på barn hem met en tid då föräldrarna 
inte kan ta hand om dem, an dra saknar för äld rar. 

Samarbetspartner i Indien är stiftelsen Faith 
Home och under dess styrelse ansvarar barn-
 hem mets föreståndare.

Samtliga byggnader vid barnhemmet är upp-
förda för pengar som Joybells antingen samlat in 
eller ansökt om och fått från Ra dio hjäl pen eller 
SIDA.

I skolorna som fi nns på barnhemmet under-

Faith Home Barnfond behöver fl er un der stöd ja re. Kost na den för ett barn är 125 kr i månaden, 
dvs 4 kr om dagen. För den sum man får barnet mat, kläder, häl so vård, skol gång och se na re även en 
yr kes ut bild ning som ger en god grund för res ten av livet. Men man kan na tur ligt vis ge den summa 
man själv önskar, högre el ler lägre.

”4 kronor om dagen”
Det hela började på 1960-talet då Wilfred 

(Freddy) och Eli za beth (Lizzy) Thomas tog hand 
om en mindre skara barn i ett hyreshus. Då de 
blev vräkta sände de nödrop till dottern Do ro thy 
i Örebro. Med hjälp av Joybells och körens grun-
dare, Bengt Halleby, gjordes en snabbinsats och 
under en helg samlades 3000 kr in till tak över 
huvudet åt barnen. 

Freddy bad att Gud skulle visa dem var de 
skulle kunna byg ga ett barnhem. Medan han 
väntade på en buss såg han plöts ligt marken 
som skulle bli deras. På ett mirakulöst sätt fi ck 
de den gratis och de 140 barnen hjälptes åt att 

visas ca 1000 elever, dels på hemspråket tamil, 
dels på engelska. Ta mil sko lan, där de fl esta 
barnen går, är statlig och har ett gott rykte och 
fi n atmosfär. 

Kostnaderna för driften av barnhemmet 
uppgår årligen till ca 350 000 svenska kro nor. 
Joybells har bildat en arbetsgrupp som kallas 
Faith Home Barnfond vilken har till uppgift att 
skaf fa un der stöd ja re och att delta i ut veck lings a-
r be tet på barn hem met.

Faith Home Barnhem Faith Home - historik 
röja bland tistlar och bråte. Grunden var lagd.

Så småningom fi ck man ekonomiskt stöd av 
både Ra dio hjäl pen och SIDA. Projektet växte och 
en skola byggdes med hjälp av statliga bidrag. 
Ett faddersystem kom till för att täcka driftskost-
naderna. 

Under åren har fl era tusen barn fått den hjälp 
de behöver genom Faith Home. Många av dem 
har i dag familj och ar be te och många svenska 
familjer har fått en möjlighet att hjälpa en med-
människa på ett konkret sätt. Den möj lig he ten 
fi nns för dig också. 

Faith Home Barnfond
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