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Ge till Hannas och få 
tillbaka på skatten 
Nu finns det möjlighet att göra 
avdragsgilla gåvor. I förra 
nyhetsbrevet uppmanade vi därför 
alla gåvogivare som vill använda 
den möjligheten att lämna person-
nummer till oss. Ett femtiotal har 
redan nappat på erbjudandet.  

Vad innebär det för mig som givare? 
Skatteverket har godkänt Hannas 
Hjälpverksamhet som gåvomot-
tagare. Det innebär att du kan få 
upp till 1 500 kronor i skatte-
reduktion för gåvor som du har 
gett till oss och andra godkända 
gåvomottagare. 
 
Skattereduktionen gäller dig som 
skänker 2 000 – 6 000 kronor 
under ett år och minst 200 kronor 
per gång. 
 
‒ Skriv ditt personnummer när du 
gör din inbetalning, det är enklast. 
Du kan även ringa mig på 070-329 
72 75, säger kassör Claes Kjörk.  
 
Vi hanterar personuppgifter enligt 
GDPR. 
 

Tack för julen! 

 
Stort tack för alla julgåvor. Trots ned-
stängningar kunde vi ge barnen en fin 
julhelg på Elim. 

Till havet i mars 
36 flickor och 28 pojkar bor på Elim just nu. Den 6 mars åkte barn och 
personal till havet.  
Se fler bilder på sista sidan. 
 
 Tillsammans för Sri Lankas barn 
 Våren är här och ljuset börjar 
bryta fram, jag tror och hoppas 
att även pandemins kyla och is 
ska få släppa sitt grepp. Vi 
längtar efter den närhet och 
värme som bara ett personligt 
möte kan ge. 
 
På Elim pågår verksamheten för 
fullt och det finns mycket planer 
för framtiden. En tanke är att 
inreda övervåningen på 
flickornas boende för att få fler 
platser för flickor. En annan är 
lokaler för praktiska yrkes-
utbildningar till exempel i 
sömnad, blomsterbindning och 
bakning.  
 

När det gäller insamlings-
aktiviteterna i Sverige så är de 
förstås inte riktigt på samma nivå 
som ett ”vanligt” år men tack 
vare er givare har medel kommit 
in ändå. Vi vill kunna hjälpa så 
många som möjligt, utan att 
tumma på kvalitén, och er 
medkänsla och ansvarstagande 
har gjort detta möjligt. Spännande 
att tillsammans med er fortsätta 
jobba för att Sri Lankas barn och 
ungdomar får en trygg och säker 
uppväxt, oavsett om det är inom 
familjen eller på Elim.   
 
Per Magnusson 
Ordförande Hannas 
Hjälpverksamhet 
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Studier trots stängda skolor 
På Sri Lanka har skolorna periodvis varit stängda. Barnen på 
Elim har trots det goda möjligheter att fortsätta sina studier.  

 
‒ Vi är mycket tacksamma för att våra 
Elimbarn har varit friska. Föreståndaren 
har haft kontakt med lärarna digitalt och 
de har sett till att barnen har kunnat 
studera fast skolorna varit stängda, 
berättar Margareta Gustafsson. 
 
Det är stor skillnad fortsätter Margareta. 
Våra barn får hjälp av personalen och de 
kan hjälpa varandra. Det finns böcker, 
block och pennor och inte minst 
belysning. I byarna runt Elim är det 

många familjer som inte har el och föräldrarna försörjer sig på 
ströjobb. Under pandemin har dessa familjer ofta blivit utan jobb och 
därmed utan inkomst. Då är det svårt för barnen att få skolarbetet att 
fungera.  
 

Examenstid 
På Sri Lanka har skolåret tre terminer och varje termin avslutas med 
en veckas examensprov. Fem flickor och en pojke från Elim skulle 
slutat grundskolan i december. För dem innebär det tre veckor med 
examensprov! Eftersom skolorna var stängda då har de fått göra 
proven i mars. 
 
‒ Skolarbetet tar väldigt mycket tid för barnen om de ska klara av 
studierna och kunna studera vidare. Och vi har ambitiösa barn på 
Elim. Tuffast är det för de barn som kommit till oss i 10-12-årsåldern 
och bara gått sporadiskt i skolan innan dess. säger Margareta.  
 

Yrkesutbildning med praktik 
Två av de äldre flickorna går på en mycket populär yrkesskola på 
Karanaga, en ö utanför Jaffna. Nu har de fått praktik på ett bageri och 
hos en skräddare i Manipay, byn där barnhemmet ligger.  
 
På Elim bygger de just nu upp en verksamhet där ungdomarna ska göra 
tårtor och blomsterarrangemang till bröllop och andra festliga aktiviteter. På 
så vis skaffar de sig yrkeserfarenhet och kan få jobb eller starta egna 
företag.  

 

Översvämning tog 
barnens odlingar 
Det är inte bara pandemin 
som ställt till det. I norra delen 
av landet där barnhemmet 
ligger har det varit mycket 
regn. Regnperioden är normalt 
i november- december, men 
det regnade långt in i januari.  
 
Det kom stora regnmängder 
som gjorde att man fick 
pumpa ut vatten både inifrån 
en del hus och ute på gården. 
Barnen hade tillsammans med 
personalen gjort fina små 
odlingar men tyvärr så blev allt 
förstört. 
 

 
Innergården på Elim var helt 
översvämmad.



 
 
 

 

 

Utflykt till havet 
Mellan terminerna har barnen fyra veckors lov i februari-mars. 
Lovets höjdpunkt brukar vara en utflykt och denna gång gick 
den till havet.  

Efter en timmas bussresa kommer man till en fin strand. När turisterna 
saknades fick barnen stranden för sig själva. I packningen fanns gott om 
dricka och mat för hela dagen.  

 

Årsmöte 
Förhoppningen var att kunna 
genomföra ett årsmöte i maj. 
På grund av rådande läge 
känns detta just nu väldigt 
osäkert. Vi vill ju helst träffas 
på "riktigt" men med 
nuvarande restriktioner är 
detta omöjligt. 
 

Vi återkommer med tid, plats 
och utformning när vi ser hur 
läget utvecklar sig och det är 
säkert för oss att träffas.  
 

För er som inte kan vänta till 
dess kommer årsredo-
visningen att läggas ut på 
hemsidan under maj månad. 
 

/Styrelsen 
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