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     Verksamhetsberättelse 2019. 
 
När man ser tillbaka på året som gått ger det mig stor glädje och tacksamhet. Insamlingsstiftelsen 
Hjälp Margit Hjälpa har ännu ett år drivit en verksamhet bland de som bor och lever i närområdet 
till Smyrna Fellowship på Sri Lanka och Smyrna Home i Indien. Det ger mod och kraft att fortsätta 
stödja våra stiftelser, team och anställda i resp. land. Dom vill också fortsätta trots att lönerna är 
alldeles för låga. De flesta tycker att atmosfären är bra på arbetsplatsen och bland arbetskamraterna.  
 
Tyvärr har ingen i Styrelsen kunnat besöka våra samarbetspartner år 2019. Men det är flera av våra 
stödjare och även vanliga turister som besökt våra center. Dom har gett information om hur 
verksamheten bedrivs och även gett rapporter i nyhetsbreven som skickas ut i Sverige två ggr om 
året. Dessutom kommer det två brev/ år på engelska från våra sponsorgrupper och skolor.  
 
Vår ordförande Kerstin Nordström och kassör Anke Pettersson har regelbundet kontakt med våra 
styrelser och medarbetare på resp. platser. Jessica, som är anställd, talar ofta med fadderteamet och 
de som ansvarar för skolorna. 
 
Själv är jag numera styrelsemedlem. Men efter att ha tillbringat 30 år på våra center och dessutom 
rest ut och besökt dem vart och vartannat år, har jag mest dagligen Skypekontakt med någon eller 
några av de anställda på våra center. Det är alltid intressant och få färska rapporter. 
 
De viktigaste aktiviteterna på resp. platser är: 
 

• Hjälp till barn att börja skolan i rätt ålder. De får uniform, skor, ryggsäck, varma kläder, 
regnkläder, böcker och allt annat material som behövs i skolan. 

• Skolor för alla barn även med de som har funktionshinder. I Indien finns även ett 
träningscenter. 

• Högre studier för elever som vill och kan. Detta leder till en anställning eller jobb, enkelt 
eller avancerat. Därefter kan eleven stödja sitt hem och syskon, även ett annat barn som 
behöver hjälp. 

• Ensamstående äldre, kvinnor och män, får hjälp med att laga väggar och tak. 
• ”Toaprojektet” har gett många, bl.a. barn med funktionshinder, en toalett så de slipper gå till 

de kommunala toaletterna som kan ligga långt bort. Många barn måste bäras av någon. 
 

   Folket som vi arbetar bland bor i bergstrakter där klimatet stundtals är hårt med monsuner två ggr 
om året. De små husen rasar, tak flyger av och deras odlingar förstörs. Ofta kommer de drabbade till 
våra center och ansöker om hjälp. Vår stiftelse gjorde under året ett upprop för att möta dessa 
behov. Till vår stora glädje blev det ett bra resultat. 
 
 
 



             
 

 

 
Postadress: 
Stiftelsen Hjälp Margit Hjälpa 
c/o Ingela Persson 
Klockaregatan 17 
281 53  Finja 
 

Telefon: 
0760-950 754 
Org.nr.: 
849202-0287  

 

Bankgiro: 
900-0266 
Plusgiro: 
90 00 26-6 
Swish:  
123 900 02 66 

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

 
 

Det första barnet som fick hjälp 1963 var en flicka 6 år gammal på Sri Lanka som längtat efter att 
börja skolan. Sen dess prioriterar man kvinnor och flickor som ju är eftersatta i dessa länder. 
Familjerna kan inte låta flera av sina barn börja skolan eftersom de måste köpa allt som behövs.  
 
Flickor, men även pojkar, får idag stöd från Givare i Sverige för att kunna börja skolan i rätt ålder 
Hjälpen fortsätter t.o.m. för Högre Studier om eleven vill och kan. Men många barn, särskilt flickor, 
får aldrig någon chans att börja skolan. Man håller dem hemma för att ta hand om småsyskon eller 
någon sjuk och gammal.  
 
För barn som aldrig fått börja skolan och för barn med funktionshinder har vi ett par skolor. Dit kan 
man komma även om man är 14-16 år. I Indien har vi också ett center där de får träning. En buss 
hämtar och lämnar dem dagligen. Stans myndigheter uppskattar och besöker ofta vårt center.  
 
Toaprojektet har blivit mycket uppmärksammat. Många står på kö för att få en egen toalett. I Indien 
har man byggt ett antal toaletter på två skolor där det går barn från ett stamfolk. Rektorn, en kvinna, 
hade ansökt till Stiftelsen på Smyrna och nu har flickor och pojkar varsin toalett. 
 
Nyligen var det en grupp med sin ledare på Öland som samlade in pengar till en toalett som 
byggdes till en kvinna som var sjuk och annars måste gå till en granne och använda deras toalett. 
 
På Sri Lanka och i Indien får man inga sociala bidrag eller pension om man inte haft ett statligt 
jobb. Det är därför mycket svårt för speciellt sjuka och gamla. Stiftelsen på Smyrna Home har 
lyckats att få igenom ett månatligt bidrag, om än inte så stort, till de med funktionshinder och de 
äldre som är registrerade på Smyrna Home. 
 
Just idag fick jag ett mail som handlade om en flicka som mist sin pappa och mamma och bodde 
hos sin faster. Hon hade nu avslutat högre studier och nästan omedelbart fått jobb på en Telestation. 
 
Stiftelsen i Sverige uppskattar våra samarbetspartner som tålmodigt och troget arbetar för de som 
kanske går igenom en kris eller av någon anledning inte kan arbeta och inte sända sina barn till 
skolan. Vi känner trygghet och glädje att sända bidrag till deras arbete. Vi känner stolthet i att ännu 
ett år kunnat göra en insats bland de som behöver det så väl. 
 
 
 
 
 
Margit Stefansson 
 
 


