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Möten
Årsmöte
Årsmötet hölls 2017-01-12.
Styrelsemöten
Styrelsen har under 2017 haft 4-5 möten, därutöver ett antal arbetsmöten.
Ekonomi, medlemmar och bidragsgivare
Under 2017 har 50 öre skickat 66 840 kr till barnhemmet. Totalt har föreningen
under 2017 erhållit 55 538 kr i bidrag, vilket är en minskning med ca 37 procent
jämfört med föregående år. Se vidare information om anledningen till detta under
nästa rubrik. Under året har föreningen erhållit bidrag om 35 000 kr från företaget
Base of Trade Stockholm AB. Vidare har föreningen erhållit bidrag från Balance
Trainings gym som har skänkt sin pant. Föreningen har 31 privatpersoner som är
medlemmar/bidragsgivare.
Viktiga händelser
Help the Helpless tvingas att stänga barnhemmet
Det var med sorg och bestörtning som 50 öre i början av september mottog
nyheterna att Help the Helpless som driver barnhemmet mycket hastigt har tagit
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beslutet att stänga ned. Föreståndaren Ebenezer Sanamanda berättade att
anledningen är ett allt hårdare regelverk för att bedriva social verksamhet på ideella
och religiösa grunder. Detta gör det till exempel nästintill omöjligt att uppfylla kraven
som ställs på organisationer för att kunna ta emot bidrag från utlandet. Help the
helpless fick nyheter från många barnhem och äldreboenden i området som har
tvingats att stänga ned med omedelbar verkan efter påtryckningar från
myndigheterna, och tog därför det drastiska beslutet. Självklart är det essentiellt att
barnhem följer myndigheternas regelverk. Samtidigt är det beklagligt när regelverk
varken stödjer eller ger förutsättningar för organisationer som faktiskt försöker
förbättra en svår situation. 50 öre informerade om nedläggningen till alla
bidragsgivare och medlemmar så fort vi fått mer information om situationen av
Ebenezer. De som skänkt bidrag under sista månaden fick höra av sig och begära
tillbaka sitt bidrag om de så önskade.
Barnen har flyttat hem till släktingar. Ebenezer har tillsammans med barnen
identifierat vilka släktingar som var lämpligast för dem att flytta hem till, oftast moreller farföräldrar. Släktingarna har varierade möjligheter att ta hand om barnen.
Släktingarna som barnen har flyttat till bor oftast i väldigt små hem med tak av
palmblad eller i bästa fall korrugerad plåt, som saknar toalett och ordentligt kök. De
flesta av barnen går emellertid kvar i skolan, endast två har slutat skolan och går
numera yrkesutbildning.
Vi på 50 öre lägger nu om planerna. Eftersom det är oklart när eller om Help the
Helpless kan fortsätta med sin verksamhet, kommer vi att skänka kvarstående medel
till annan verksamhet som är i enlighet med föreningens stadgar, nämligen att verka
för barns och ungas rättigheter. Vi i styrelsen har också pratat om möjligheten att
stödja barnen hos sina släktingar, som ett slags fadderskap, men det är mycket svårt
att garantera att bidragen verkligen går till barnen, och vi har därför tagit beslut att
inte göra detta.
Även om 50 öre och Help the Helpless har avslutat sitt formella samarbeta kommer
vi fortfarande att försöka hålla kontakt med barnen. Ebenezer besökte dem under
hösten 2017 för att se hur de hade det, och skickade hälsningar från barnen till 50 öre.
Under januari 2018 var Anna Gunterberg i Indien, och Ebenezer ordnade en
utflyktsdag då hon fick träffa de flesta av barnen. De verkade må bra och Anna kunde
se att många har växt. Två av barnen går inte att hitta då släktingarna har flyttat utan
att lämna ny adress. Ytterligare två av barnen fick inte tillstånd av sina släktingar att
komma till utflykten, av okänd anledning. Anna Gunterberg har gjort resan i privat
regi, och föreningen har inte belastats för några kostnader kopplade till denna.
Fokus på kommunikation
Under 2016 fokuserade 50 öre och Help the Helpless på att bygga upp
kommunikationen för regelbundna rapporteringar och uppdateringar om vad som
sker på barnhemmet. Detta gemensamma arbete har givit resultat, kommunikationen
mellan föreningarna har gått mycket bättre under 2017.
Resor till Indien och barnhemmet
Anna Gunterberg var i Indien över jul- och nyår 2016/17 och kom hem med goda
nyheter från arbetet på barnhemmet. Stora gåvor från Base of Trade och IBM:are
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hjälper barn i världen har möjliggjort ett välbehövligt reparations- och
renoveringsarbete av barnens rum, tak, brunnen och elledningarna (perioden 2016
och 2017). Detta har både sänkt kostnader i form av lägre elräkningar samt givit
barnen en bättre boende miljö. Både barn och vuxna var mycket glada över detta.
Alla resor till Indien har bekostats privat, föreningen har inte belastats för några
kostnader kopplade till dessa.
Tak
Under första kvartalet 2017 påbörjade och färdigställde Help the Helpless byte av det
sönderrostade taket. Detta möjliggjordes tack vare bidrag från IBM:are hjälper barn i
världen och Base of Trade. Arbetet pågick intensivt och Help the Helpless skickade
regelbundna bilder av arbetets fortskridande. Det nya taket innebar att det inte blev
några översvämningar i huset under regnperioden, varpå barnen tryggt kunde bo
kvar.
Marknadsföring och informationsspridning
Särskilda insamlingskampanjer
50 öre genomförde två insamlingskampanjer, en alla hjärtans dag kampanj och en
hemmaloppis i juni. För båda kampanjerna visade sig Swish vara en bra givarkanal.
Inlägg på Facebook, utskick av digitala alla hjärtans dag kort samt nyhetsbrev gjorde
att Alla hjärtans dag kampanjen gav ca 3600 kr i bidrag. Hemmaloppisen inklusive
inlägg på Facebook gav ca 1850 kr.
50 öre har tagit fram olika sponsorpaket och hade som ambition att dra igång
företagssamarbete, men detta avbröts då barnhemmet stängde.
Social media och hemsida
Föreningen har använt främst sociala medier som informationskanaler och för att få
fler potentiella bidragsgivare. Informationen har kretsat kring att upplysa om
aktuella händelser i barnhemmet och om kampanjer föreningen anordnat. I
skrivande stund har 50 öre 289 följare på Facebook, 40 twitterföljare och 71 följare
på Instagram. Hemsida 50ore.se har uppdaterats kontinuerligt under året och är nu
även anpassad för mobiler.
Nyhetsbrev
Under året har föreningen skickat ut två nyhetsbrev till föreningens bidragare.
Utöver dessa brev har föreningen skickat rapporteringar till våra störres sponsorer
för att informera om hur deras bidrag använts.
Tillsammans har vi gjort skillnad
Tack vare våra bidragares gåvor har barnen på barnhemmet fått en möjlighet att vara
barn. Gåvorna vi fått från privata bidragsgivare har framförallt hjälpt Help the
helpless med den dagliga driften av barnhemmet. Dessa bidrag har gått till mat,
medicin, hygienartiklar och el mm.
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Tack vare bidrag från våra större sponsorer har vi även kunnat hjälpa barnhemmet
med större kostnader som byte av taket, vilket resulterat i att det för första gången på
många år inte har regnat in under regnperioden.
Det är med stor sorg som vi konstaterat att situationen i Indien inte gynnat driften av
barnhemmet och att de därför har tvingats att stänga. Vi vill emellertid förmedla att
allt stöd som medlemmarna och bidragsgivarna har skänkt under årens lopp har varit
otroligt värdefullt för barnen. Bidragen har kommit varje enskilt barn till godo, och
detta går inte att ta ifrån dem. Ebenezer, Maria-Salome och Help the helpless
uttrycker sin varma uppskattning till alla medmänniskor som har bidragit med tid
och pengar under så lång tid, och tackade gud för det fina stöd som de har fått.
Som exempel på vad stödet har betytt för ett enskilt barn vill vi lyfta upp Chakrawati
som Anna träffade för första gången då han var 10-12 år. Han är nu 22 år och har
precis tagit examen från högskolan. Han har tre yngre syskon som också har bott på
barnhemmet. Alla fyra bor numera hos sin grandmother. Då Chakrwati nu har goda
möjligheter att få ett fast myndighetsjobb med bra lön så kommer detta att innebära
ett stort lyft för hela hans familj.
”Tack vare er har jag kunnat avsluta min utbildning”
Chakrawati, 22 år

201801

