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Skicka gärna en julgåva!
Vi vill gärna ge alla barn och
personal på Elim en fin julklapp.
Därför är vi tacksamma för ett
extra bidrag i december.
– Swisha gärna ditt bidrag på
1239012220 och märk JUL, säger
kassör Claes Kjörk.
De senaste åren har Hannas
hjälpverksamhet även fått
julgåvor från företag.

Margaretas hälsning från Sri Lanka
Bröllop, renovering och nyanställda – mycket hände under de tre veckor som
vice ordförande Margaretha Gustafsson var på Barnhemmet Elim i Jaffna på
Sri Lanka.
– Det är fantastiskt att få vara tillsammans med barn och personal och dela
vardagen med dem. Att få lära känna det nya föreståndarparet Rajiv och
Puspam var mycket givande, berättar Margareta. På nästa sida finns fler bilder

50 nya faddrar behövs
Hannas hjälpverksamhet behöver 50
nya faddrar de kommande åren för
att finansiera barnhemmet. Styrelsen
hade en arbetsdag i oktober för att
planera nästa år.
– Vi har planerat en del aktiviteter
för att samla in pengar och att
rekrytera faddrar. Under 2018
kommer du att möta styrelsen på
Sannerudsmarken där vi ska sälja te
från Sri Lanka och kort som barnen
tillverkat, berättar ordförande Per
Magnuson.
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Vi planerar också en välgörenhetskonsert.

Vill du vara med och rekrytera
faddrar?

– På Facebooksidan berättar vi om
nyheter och lägger upp bilder från
barnhemmet. Dela gärna sidan för
att berätta mer om hjälpverksamheten, säger Per.

– Vi är mycket tacksamma för
dessa företag som ger en gåva till
barnhemmet som en julklapp till
sina anställda.
Barnens egna julkort
till dina vänner
Barnen har ritat julkort som de
säljer för att få egna pengar. Är
du intresserad av att köpa julkort?
Korten kostar 15 kronor styck, ge
gärna mer. Sms:a din adress och
det antal du vill ha till Margaretha
Gustafsson 070-621 04 75.

Fortsättning

Margarethas bilder från barnhemmet i september

Renoveringen av de små pojkarnas rum, hall och badrum var i full gång.
Sovrummen blev klara medan Margaretha var där så det var stor glädje när
pojkarna fick krypa ner i sina sängar med ny sängutrustning.
– Här är det en kille som visar upp skåpet där han har sina kläder. Han är
mycket stolt över att ha fått det så fint.

Läkarundersökning
Doktor Kumar besöker regelbundet barnhemmet och
undersöker alla barn. Hanna
Larsson tog hand om Kumar som
barn nummer två. Idag gör han
mycket för våra barn.

Det är stor skillnad på gamla badrummen
(lilla bilden) och de nyrenoverade. Kakel,
belysning och porslin är nytt och visst blev
det fräscht!
– Lek betyder mycket för våra barn och det leks mycket och man rycks alltid med i lekarna
när barnen ropar "Kom och var med och lek!". Ja det var en intensiv men rolig tid, avslutar
Margaretha.

