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VOIPROJEKTET
Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av
detta ökar antalet föräldralösa barn. Samarbetet mellan Ulricehamn och
Voi initierades 2004 och utgår från den lutherska församlingen i Voi. Den
lutherska kyrkan i Voi (Kenya Evangelical Lutheran Church - KELC) är
huvudman för arbetet. I Sverige samordnas verksamheten genom
Brunnsnäskyrkan (EFS) och engagerar idag skola, kyrka, företag och
privatpersoner.
De föräldralösa barnen
Projektet stödjer för närvarande (2020) 66 föräldralösa barn och deras
familjer i och omkring staden Voi. Barnen får hjälp och stöd i den miljö
där de finns i stället för att placeras på institution. Projektet vill trygga
barnens grundläggande behov av mat, kläder, mediciner, ett enkelt boende,
madrass och myggnät. Ett mer långsiktigt arbete är dock lika viktigt varför
vårdnadshavare och de äldre barnen ges förebyggande hälsoutbildning om
hur tex. HIV och AIDS sprids. Projektet stödjer också och följer upp
skolgång och utbildning hos alla barn i programmet. En koordinator är
anställd av projektet och har det övergripande ansvaret för verksamheten
av de föräldralösa barnen i Voi.
Bogesunds House är ett mindre hus i centrala Voi som är utgångspunkt för
samordningen av arbetet i Voi och som också fungerar som en
samlingspunkt för barnen och vårdnadshavarna samt är ett kunskaps- och
resurscenter när det gäller kyrkans arbete med HIV/AIDS.
Farmen/Gästhuset är ett kunskap- och utvecklingscenter som bl.a. bidrar
till att göra programmet självförsörjande. Ett gästhus, kök och
samlingslokal har varit första steget. Gästhuset ger intäkter till projektet
men används också som plats att samla de föräldralösa barnen på för
utbildning, rekreation och lek. Djur, planteringar och odlingar av olika slag
bidrar till vårdnadshavarnas försörjning.

- Vad används pengarna till?
Stödet innefattar insatser som kommer barnet personligen till del, genom
att det får t ex mat, kläder, skolmaterial, skoluniform, hälsoundersökningar,
medicin, sjukvård, boende – allt utifrån barnets behov. Stödet innefattar
också generella insatser inom projektet, så som odlingsprojekt på Farmen,
utbildning för barnen och vårdnadshavare mm, som kommer många av
barnen till del och som på sikt främjar barnen och familjerna. En liten del
av pengarna går till administrativa kostnader för medarbetarna i Voi som är
nödvändiga för att hålla igång projektet så som lön för koordinatorn,
internetkostnader, resekostnader för besöken till de olika byarna etc.

KONTAKT
Voiprojektets styrgrupp
Styrgruppen utses av styrelsen i EFS Brunnsnäskyrkan och består för
närvarande av: Susanne Franzén, Maria Börjesson, Arne Svensson, Elin
Borgström samt Elisabeth Böhm
Frågor och funderingar kring fadderprogrammet
Vid frågor och funderingar kring fadderprogrammet är du välkommen att
kontakta Maria Börjesson, 0730-42 89 34, maria.borjeson@telia.com
(Obs! endast ETT s i borjeson).
Voiprojektet på webben
Hemsida: www.voi-ulricehamn.se
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Adress Bogesunds House
Voi Lutheran Mission, P O Box 757, Voi 80300, KENYA. Märk kuvertet
”Bogesunds House”.

och bli avgiftsbelagda. Ofta är det stora kostnader förknippade med att lösa
ut paket i tullen och det har man inte råd med.
- Kan jag hälsa på fadderbarnet?
Du är välkommen att besöka Gästhuset och Voiprojektet. Styrgruppen kan
förmedla kontaktuppgifter, men du får som fadder själv bekosta din resa.
Lämplig tidpunkt för besök fastställs i samförstånd med Voiprojektets
styrgrupp och den lokala församlingen i Voi.
I samband med att någon i Styrgruppen reser till Voi kan det finnas
plats för dig som fadder att följa med. Meddela Styrgruppen ditt intresse.
Det kan vara ett bra tillfälle att få se närmare på den verksamhet som
bedrivs som du, genom ditt fadderbidrag, är med och stödjer.
- Vad kostar det att vara fadder?
Som personlig fadder är minimibeloppet 100 kr per månad. Det är valfritt
och välkommet om man vill ge mer. Du kan när som helst ändra
fadderbidragets belopp.
- Hur betalar jag?
Det enklaste är att du från din Internetbank ordnar månadsvisa
överföringar. Du kan också gå in till din bank och be om regelbunden
överföring till fadderkontot.
Fadderbidraget sätts in på Brunnsnäskyrkans (EFS Missionsförening)
konto för fadderprogrammet, 8380-8, 04 057 354 -5 (Ulricehamns
Sparbank). Märk insättningen med din fadderkod. Alla pengar går
oavkortat till fadderprogrammet.
Det går bra att betala med andra intervaller än månadsvis; t ex kvartal,
halvår eller helår. Kontakta/meddela i så fall Maria Börjesson.
- Kommer pengarna fram?
Pengarna som samlas in i Ulricehamn går oavkortat till Voiprojektet via
Brunnsnäskyrkan. Fadderstödet skickas till ett konto för den lokala
församlingen i Voi, som ser till att barnen inom projektet får det de
behöver. Voiprojektets styrgrupp följer genom regelbundna besök och
andra kontakter upp att medlen används på överenskommet sätt. Ekonomin
för församlingen i Voi granskas också vid kyrkans årliga bokslut av en
extern revisor.
På Voiprojektets hemsida, www.voi-ulricehamn.se kan du läsa aktuell
information om arbetet i projektet. Här redovisas också gåvor/bidrag till
verksamheten.

Pengarna som samlas in i Ulricehamn går oavkortat till Voiprojektet via
Brunnsnäskyrkan. Pengarna går till ett separat konto hos församlingen i
Voi, vars ekonomi granskas vid kyrkans årliga bokslut.

BLI FADDER OCH GE BARN EN RÄTTVIS CHANS!
Som fadder i Voiprojektet är du med och lyfter barn ur fattigdom. Barns
behov och rättigheter står i centrum. Vi ser till helheten och många barn
behöver hjälp med mer än skolutbildning. Det kan handla om att ge
vårdnadshavare förebyggande hälsoutbildning som information om hur
HIV och AIDS sprids. Ett långsiktigt stöd är bästa garantin för en
förbättrad framtid.
Som fadder i Voiprojektet sätter du barnens behov i centrum
Alla har rätt till ett värdigt liv. Du som fadder ger hjälp till självhjälp åt
barn och deras familjer så att de själva kan vara med och förändra sin
vardag - och sin framtid!
Att vara fadder är att praktiskt verka för en hållbar förändring som leder
till att barns behov blir tillgodosedda, och det i barnens egen hemmiljö.
Din regelbundna faddergåva går till insatser som hjälper barnen och deras
familjer att bättre klara sin egen försörjning.
För ett eller ett par hundra kronor i månaden kan vi tillsammans uträtta
mycket för barnen.
Faddern – en sponsor
De allra flesta barn i Voiprojektet är föräldralösa och bor med någon annan
vuxen med nära anknytning till barnet som fungerar som förmyndare och
som har ansvar för barnet. En fadder kan aldrig ersätta en förälder, men
som fadder har man däremot en viktig uppgift att bidra till barnens
möjlighet till utveckling och en tryggare uppväxt. I våra kontakter med de
ansvariga för projektet i Voi refererar vi därför till dig som fadder med
ordet "sponsor". Och det är ju precis vad vi är!
För bara en femma om dagen kan du förändra världen!
Ett långsiktigt stöd är den bästa garantin för en förändrad framtid. Det är
därför du som månadsgivare gör stor skillnad för utsatta barn.

Som månadsgivare stödjer du Voiprojektets arbete för barn och deras
familjer kontinuerligt varje månad via autogiro med valfritt belopp, dock
minst 100 kr. För dig är det bara några kronor om dagen - för barnen
innebär det en helt ny framtid.
Om du vill ge en extra gåva går det bra. Gåvan används till något
särskilt behov eller för att göra något extra för hela eller delar av gruppen
inom fadderprojektet. Det kan vara en utflykt eller en fest.
Kom ihåg att de extra gåvorna är helt frivilliga!

ATT VARA FADDER
Som personlig fadder ger du ett bidrag varje månad till Voiprojektets
arbete. Du får foto och information om ett specifikt barn i projektet. Om du
vill kan du erbjuda barnet brevkontakt. Du får också information om
projektet i stort. Ditt fadderstöd går inte direkt till det enskilda barnet, utan
används i det fadderprogram barnet är en del av. Barnets vardag och
framtid förändras genom att projektet hjälper barnet och barnets familj att
ta sig ur fattigdom. En gång om året får du en uppdatering om hur det går
för barnen i fadderprogrammet genom ett brev/mejl som berättar om hur
arbetet i projektet fortlöper och utvecklas.
- Hur länge kan jag vara fadder?
Att vara fadder är inte ett tidsbegränsat åtagande. Fadder kan du därför
vara så länge du själv vill och har möjlighet. Är du personlig fadder kan du
följa samma barn så länge barnet finns i projektet.
Skulle du av någon anledning inte vilja fortsätta som fadder ber vi dig
meddela detta till oss. Du kan avbryta fadderskapet när som helst.
- Stöder jag alltid samma barn?
Ibland händer det att familjer flyttar utanför projektområdet eller att barn
av någon annan anledning slutar i projektet. Om så sker informerar vi dig
om det. Samtidigt får du erbjudande att fortsätta som personlig fadder för
ett annat barn i projektet.
- Vilka skyldigheter har jag som fadder?
För att vi ska kunna erbjuda en så god service som möjligt är det viktigt att
du meddelar förändringar till oss såsom adressändring, namnändring, epostadress mm.

- Kan jag skicka brev eller paket till fadderbarnet?
Du får gärna skriva till fadderbarnet. Det brukar vara uppskattat. Brevet
ska skrivas på engelska. Även om du tycker att din engelska inte är perfekt
är det ju också ett främmande språk för barnen och även för vuxna i deras
närhet. Att skriva på vanlig skolengelska fungerar alldeles utmärkt. Du kan
även få hjälp med att översätta brev till engelska om du vill det.
Barn är barn och är olika, såväl i Sverige som i andra länder. Vissa barn
tycker om att skriva mycket och ofta, andra inte. Du kanske inte kan
förvänta dig svar på dina hälsningar eller frågor. Kommer det ett brev kan
det vara ett svar på ett brev du själv skrivit. Det kan också vara en helt
fristående hälsning. Du kan dock alltid vara säker på att din hälsning blir
uppskattad!
När du skriver brev är det viktigt att du respekterar barnens och
familjernas livssituation. Vi ber dig därför avstå från att referera till dig
själv som "förälder", "extra-förälder" eller annan "anhörig" till barnet.
Referera till dig som "sponsor" istället.
I en brevväxling får man ta hänsyn till varandras olika kulturer och
synsätt och respektera olikheter. Genom att berätta hur vi har det här och
fråga om livet i det andra landet kan man lära sig mycket. Frågor om
politik är exempel på sådant som kan vara känsligt och olämpligt att dryfta
i en korrespondens. Vill du sända bilder på dig och familjen kan det vara
bra att tänka på att vi klär oss väldigt olika i olika länder. Bara axlar och
bara ben uppfattas av många som alltför avklätt.
Det kan vara skönt att veta att Voiprojektets handläggare granskar
innehållet i de brev som sänds. Det gör vi för att värna barnens integritet.
Brev förmedlas genom Voiprojektets fadderprogram, Susanne Franzén,
Stenbocksgatan 36, 523 35 Ulricehamn. I regel åker någon i Voiprojektets
styrgrupp ner till Voi en gång om året. I samband med dessa resor kan man
skicka med brev.
Ange inte din adress till barnet. Anledningen är att du kan få brev från
flera som vill ha pengar från dig om brevet skulle hamna i orätta händer.
Voiprojektet ser till att barnen får vad de behöver. Skicka därför inte
pengar direkt till barnet.
I kontakten med oss är det bra om du anger fadderkoden och namnet på
det barn du skriver till.
Om du funderar på att skicka paket så är erfarenheten att paket skapar
mer problem än glädje om vi skickar dem från Sverige. Risken finns att de
försvinner på vägen. Paket kan bli stulna, fastna i tullen i mottagarlandet

