Verksamhetsberättelse för år 2017.
Det är i år 55 år sen Margit packade en liten väska för att åka till Sri lanka och hjälpa sin
svägerska som skulle ha sitt andra barn. Hon och hennes man, Margits bror, hade året innan fått
ett missionärsvisum som den Sri Lankesiska staten märkligt nog gav till de s.k. missionärerna som
ville bo och arbeta i landet.
Under 55 år har 10.000-tals barn, ungdomar och äldre fått uppleva att ett litet stöd, en liten hjälp,
förändrat deras liv. Insamlingsstiftelsen Hjälp Margit Hjälpa förmedlar penninggåvor till
verksamheten på Sri Lanka som drivs av Smyrna Fellowship Trust och till Indien där Stiftelsen
Smyrna Fellowship har ansvar.
Vi kallar det ”Hjälp till Självhjälp”, en hjälp som ger dom kraft att gå vidare i livet, som ger dem
hopp om att det är möjligt att förändra sin livssituation.
När man blickar tillbaka på ett år av Stiftelsen Hjälp Margit Hjälpas arbete är det med stor glädje att
vi ännu ett år har kunnat bistå våra center på Sri Lanka resp. Indien.
Vi konstaterar dock att insamlingen av gåvor har minskat. Orsakerna är att många av våra givare
har gått bort, andra är för gamla, pensionen räcker inte o.s.v.
Idag vill de flesta svenskar ge en gåva kvickt, helst på swish. Man ger gärna och man ger till många
organisationer men vill inte binda upp sig på ett längre åtagande som månadsgivare.
Styrelsen i vår stiftelse består av 8 ledamöter plus en anställd. Alla har lagt ner mycket tid och kraft
på att finna nya vägar för att samla in gåvor. Vi har använt oss av alla de medier som står till buds
för att nå ut till gemene man. Vi har också skrivit personliga hälsningar, gjort collage och varit noga
med att tacka och uppmuntra de som redan är med och stöder.
Denna info gäller för båda våra center Smyrna Sri Lanka resp. Smyrna i Indien.
 320 fadderbarn indelade i grupper.
 220 barn fördelade i skolor för barn som aldrig gått i skola, förskola och lekskola.
 70 barn får stöd för högre studier
 40 barn hämtas i buss till handikapp center
 260 äldre ensamma fick ett mål mat och hämtar en kasse med torra matvaror veckovis.










Husreperation plus toalett till en änka med handikappat barn.
5 toaletter till skola, funktionshindrad och fadderbarn.
Insamling till extra matpaket delades ut vid jul till fattiga familjer.
Duschrum och toalett byggdes till de rum som man hyr ut för att få inkomst.
Julgåva från Stiftelsen HMH till alla anställda.
Gåvor insamlades vid en födelsedag till samlingslokal för barn i området.
Uppföljningsresor till Indien (Margit Stefansson) och Sri Lanka (Ingela Persson).
Gåva från en Givare till utflykt för barnen.
Nya skor insamlade av en Givare skickades ut genom en resenär.
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Hänt i Sverige:
Styrelsemöten på Skype månatligen.
Två tidningsartiklar genom Jessicas kontakter.
En radiointervju med en av styrelsemedlemmarna.
Info via Facebook och Instagram regelbundet.
Försäljning av varor i Gåvoshopen.
Styrelsemedlem virkade och sålde schalar som gåva till HMH.
Flera styrelsemedlemmar valde att ge födelsegåvorna till HMH.
I december månad drevs en kampanj genom en julkalender med info från verksamheten.
Toaprojektet fortsätter. Vi har fått många gripande berättelser om hur en toalett förändrade en
familjs liv. Istället för att bära det handikappade barnet till en allmän toalett 100 m bort så finns nu
deras toalett precis utanför dörren.
Stiftelsen fick två större gåvor som skickades till Sri Lanka. Solceller sattes upp på taket och
därigenom fick man varmvatten till lekskolan, förskolan och skolan för de äldre barnen.
Det blev uppståndelse på Smyrnaskolan när barnen en dag skulle tvätta sina händer och upplevde
att det kom varmt vatten i kranen.
Margit berättar från sitt senaste besök i Indien.
P.g.a. att jag numera har svårt att gå så höll jag mig mest i Ooty på Smyrna Home. Från morgon till
kväll kom besökare. Det var styrelsemedlemmarna i Stiftelsen Smyrna Fellowship, fadderteamet,
personalen från bageriet, handikapp centret New World, trädgårdsarbetarna och alla barn och
ungdomar som får stöd från faddrar. Deras berättelser var intressanta, gripande och ofta vällde
tårarna fram när man fick ta del av deras dagliga kamp.
Alla, alla, framförde sina tack till alla dem som de inte känner men tänker på och värderar så högt.
Det som grep mig mest var när 40 ungdomar, som gör sina högre studier, mötte upp på lördagen. Vi
drack te, åt bullar från bageriet och sen berättade de om sina studier, sin dagliga kamp för att få det
att gå ihop. Många hade ingen far. Men tack vare gåvor, Hjälp till Självhjälp, så kan de fortsätta
sina studier.
Stiftelsen Hjälp Margit Hjälpa är bara en av de intressenter som stöder Smyrna Home. Vi arbetar
hand i hand med bl.a. ”Smyrnas vänner”, en stiftelse i England som stöder 100 fadderbarn.
Dessutom får 130 barn stöd av Indiska faddrar. En stiftelse har även nyligen formats i Tyskland.
Mindre grupper från USA, UK, Tyskland och Singapore besöker och stöder även våra center.
Volontärer från Sverige arbetar kortare perioder i skolorna och på handikapp centret.
Margit Stefansson.
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