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En skön och fin sommar önskar vi alla er som stöder 
 Stiftelsen Hjälp Margit Hjälpas verksamhet på Sri Lanka och i Syd-Indien! 

 
TACK  

 för att ni meddelar ny adress, E-mail, bankkonto, tel.nr 

 för gåvor ’Till minne av någons bortgång’  

 för gåvor till födelsedagar  
 

Observera!  
Om du har en banköverföring till vårt konto så måste du ha en märkning på denna. Annars vet inte 
vi vem gåvan kommer ifrån. Du som inte har en märkning idag – kontakta oss! Du kan också 
använda dig av autogiro, vilket gör det enklare för både dig och oss. 
 
 
 ”När jag har mitt diplom i handen vill jag överlämna detta 
till Smyrna, min gåva från mig, ett fattigt litet barn, som 
genom Smyrnas hjälp fick en chans i livet. Jag skall välja den 
vackraste blomma och ge den till er. ” 
Så började Jerome, en av de unga killarna, sitt tal vid vårt 
besök på Smyrna, Sri Lanka i februari i år.  
Han fortsätter... ”Jag är stolt över detta tillfälle att tacka er 
från Sverige för vad ni har betytt i mitt liv. Min pappa dog när 
jag var en baby. Min mamma var orolig dag och natt för hur 
hon skulle ta hand om mig och min skolgång. Det var då någon 
sa, GÅ TILL SMYRNA! Jag fick bli ett fadderbarn och fick inte 
bara ekonomisk hjälp men också moraliskt stöd. Jag har vunnit 
många priser och medaljer i olika ämnen och i sport. Jag är 
stolt över Smyrna som gjort detta möjligt för mig. Nu håller jag 
på med mina Högre Studier. Mitt mål är att bli advokat och 
arbeta inom departementet för Mänskliga Rättigheter.” 
 

Leif, Kerstin och Margit med Daniel, hennes 
barnbarn besökte våra centrum på Sri Lanka 
och i Syd-Indien under ett par veckor. Man 
upplevde att det var ordning och reda. Det var 
fart och fläkt över verksamheten. Så här säger 
Kerstin vid besök i en skola... 
”Det var fantastiskt att se hur bra allt 
fungerade trots enkla lokaler och lite material. 
Barnens glädje var härlig att se. De var mycket 
ivriga att visa sina böcker, projekt och arbeten. 
Vi imponerades av deras arbetsglädje. Barnen 
var så duktiga även i de lägre klasserna. ” 

 

 

 

 



               

Vi behöver fler Gruppfaddrar!  
Dessa barn går på de statliga skolorna. De 
hämtar och signerar skolmaterial på centret. 
Dessutom får de då och då en matkasse, 
madrass, riskokare allt eftersom behoven är. 
Vi följer dem till högre utbildning om de vill 
och kan. 
 
 
 

 
 
 
Skolorna för barn som aldrig gått i skola är i stort 
behov av hjälp. Detta beror på att barnen får mat, 
kläder, undervisning och skolmaterial. De som kan 
och som är under 10 år slussas in i de statliga 
skolorna.  
 
 
 
 

 
 
Förskolan är en ingångsport till en skola i staden 
där man bor. På Smyrna sker undervisning blandat 
med lek. Idag måste alla barn på Sri Lanka och i 
Indien ha datorkunskap. 
 
 
 
 
 
Dagis 1 är en av de inkomstbringande projekten. 
Här lämnar föräldrar som har bra anställningar sina barn för tillsyn över dagen. Dessa barn är 
välklädda och har mat med sig. Avgiften för detta är en inkomst för Smyrna.  
 

 
 
 
Dagis 2. Ruth Herat, rektorn, såg behovet för 
barn mellan 1-4 år med ensamstående 
mammor och öppnade detta dagis. 
Barnen blir väl omhändertagna på Smyrna 
och mammorna kan ta dagsarbeten. 
 
 
 
 

 

 

 

 



               

 
Ungdomarna på bilden till vänster läser högre 
studier. Idag får ett 80-tal ungdomar stöd.  
De utbildar sig till  ingenjörer, IT-tekniker, 
sjuksköterskor, läkare, kockar, lärare, 
ekonomer, jurister m.m. 
De flesta får bra jobb och kan därigenom 
stödja sina föräldrar och syskon. Vi fick lyssna 
till många gripande livsöden vid samlingarna 
under vår vistelse.  
 
 
 
 
 

Handikappade får hjälp med skolgång och rehabilitering. 
Flera av dem har genomgått operationer som har gjort 
att de kan gå i dag. 
 
Sathiya, på bilden till höger, är en av dem som fått hjälp 
med en operation. Nu har hon även fått en egen toa så 
hon slipper gå till den allmänna toaletten som ligger 
långt bort. 
 
20 familjer har hitintills fått en egen toalett.  
Ett tiotal toaletter har reparerats på våra skolor.  
 
Det är fortfarande ett 30-tal av våra fadderbarn som 
behöver en egen toalett. Projektet fortlöper! 
Tryckta kort finns om du vill skänka en toa! 
 
 
Glädjen hos de gamla är STOR när de får sitta ner och blir bjudna på ett varmt mål näringsrik mat. 
Sen går de nöjda hem med sin matkasse. Vi har alltid haft hjärta för de gamla. Idag delar vi 
månatligen ut matpaket till ungefär 300 ensamstående och gamla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



               

 
Svampodlingen har fått större utrymme.  
Efterfrågan är stor både från affärer och enskilda. Det 
krävs stor noggrannhet av dem som sköter detta projekt. 
Projektet började i liten skala och har sakta växt. Vi 
hoppas på en större utveckling framöver. 
 
Uthyrning av rum under säsongen i april och augusti. Då 
kommer man upp i bergen för det är så varmt i låglandet. 
Det är familjer men också större grupper av både 
ungdomar och äldre, i regel de som har det bra ställt 
ekonomiskt. 
 
Organisk odling.  
Hitintills har en privatperson hyrt landområdet på 
Smyrna S.L. De har besprutat odlingarna och detta har nu 
blivit ett problem. I juli tar Smyrna tillbaka jorden, låter 
den vila och börjar sen med organisk odling. Det är stor efterfrågan på obesprutade grönsaker och 
vi hoppas kunna stödja våra vänner på Smyrna för att få igång detta projekt. 
 
I Indien har man nu stor användning för ’Solarpanel’ och ’Solarheaters’ som sattes upp förra året 
med bidrag från Radiohjälpen. Smyrna Home hoppas nu också installera Biogas på området. För 
detta behöver de bidrag. 
 
Dagligen berörs 7-800 barn, ungdomar och äldre på ett eller annat sätt på våra Hjälpcentra. 
 DIN GÅVA blir ’ Hjälp till Självhjälp’. Det sker mycket mer än du kan ana. Du är välkommen att 
besöka platserna. Det finns rum att hyra och mat att beställa. Ring oss gärna för info. 
 
Som du ser och läser ovan så gör din gåva en väldigt stor skillnad. Tack för att du är med och 
hjälper barnen till en ljusare framtid! 
 
 
Vänlig hälsning 
 
Stiftelsen Hjälp Margit Hjälpa 
Genom Margit & Jessica 

 
Postadress: 
Stiftelsen Hjälp Margit Hjälpa 
Box 220 
294 25  Sölvesborg 
Sweden 

Telefon: 
0456-218 70 
Org.nr.: 
849202-0287 

 
 

Bankgiro: 
900-0266 
Plusgiro: 
90 00 26-6 

E-post: 
info@hjalpmargithjalpa.org 
Hemsida: 
www.hjalpmargithjalpa.org 
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