Hopp för barn i Etiopien
Hopp för Barn i Etiopien är en ideell
förening utan vinstsyfte. Föreningens mål och verksamhet går ut på
att hjälpa WSG/BS och HCE i deras
arbete i Etiopien genom att...
• Informera i Sverige om arbetet
som bedrivs genom de båda
organisationerna
• Samla in och ge ekonomiska bidrag till verksamheterna
• Samverka med partnerorganisationer i Sverige, Norge, Danmark och
Tyskland

webb: www.hbe.nu
e-post: info@hbe.nu
swish: 123 226 76 80
plusgiro: 40 83 52-3
medlemskap: 200 kr/år, 300
kr/år för familj. Ange namn vid
inbetalning.

kontakt: Johan Rappmann,
ordförande, 070-5442289

Hopp för barn
I ETIOPIEN

Studier - nyckel till en bättre framtid.

”Mitt liv är mitt ansvar. Det är möjligt.”

Visionen: “Tjäna alla lika”
I Addis Abeba lever förmodligen
100 000 människor på gatan. Det är
också ett växande problem i många
andra städer i Etiopien. En grupp på
tio kristna ungdomar i Addis Abeba
såg problemen. De bestämde sig för
att, utifrån sin tro och omsorg om de
gatubarn som tvingas leva sina liv på
gatan, starta en organisation för att
hjälpa dem.
1997 bildades ”Win Souls for God
Evangelical Ministries” (WSG). För
att kunna driva förebyggande och

socialt arbete bland de fattigaste bildades ”Hope for Children in
Ethiopia” (HCE) och senare Bright
Star (BS) som en social gren av WSG.
Visionen för de båda organisationerna är att tjäna alla lika, för ett bättre
liv -fysiskt, psykiskt och andligt.
Både WSG/BS och HCE erbjuder
barn och ungdomar ett omfattande stöd på vägen bort från gatan,
kriminalitet, prostitution och arbete
under slavliknande förhållanden. De
får mat, dusch, rådgivning, studier,

yrkesutbildning och inte minst tillit,
värdighet och framtidshopp. Målet är att de ska kunna stå på egna
ben, ta ansvar för sina liv och se nya
möjligheter.
WSG/BS och HCE har genom åren
haft kontakt med mer än 20 000
unga människor som lever på Addis
Abebas gator. De båda organisationerna driver också några grundskolor i fattiga områden. Information
om HIV/AIDS- prevention utgör en
viktig del av deras verksamhet och

det finns planer på en hälsoklinik för
mödra- och barnavård.
I Chencha i södra Etiopien, bedrivs
självhjälpsprogram för kvinnor för
att förhindra att barn rekryteras till
slavarbete i Addis Abeba.
Både WSG/BS och HCE är godkända och registrerade av de officiella
myndigheterna i Etiopien.

