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Eftermiddagsklubben
Nya Hoppet räddar liv
Av dessa ansiktsuttryck kan man läsa att
det inte är svårt att bli hos Nya Hoppet
utan det är roligt!

Fakta:
Indien är världens näst folkrika land, där finns över 1,3 miljarder människor,
varav till och med 364 miljoner människor lever i fattigdom.
Över hälften av indier är under 25 år.
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Eftermiddagsklubben Nya Hoppet räddar liv
Hemmen i Kolkatas slum är enkla och efter
skolan driver barnen tiden på gatorna. På
senare tid har det uppstått ett nytt allvarligt
problem.
Skolbarn försvinner på hemvägen, de blir
kidnappade och offer för trafficking. Många
barn har slutat att gå i skolan, och oroliga
föräldrar tar med sina barn till arbetet. Lyckligtvis har man öppnat en ny eftermiddagsklubb – Nya Hoppet. Skolan har nu öppet
fram till sju på kvällen för att föräldrarna ska
kunna hämta barnen hem först efter jobbet.
På eftermiddagen leker man och tillbringar
tid tillsammans, hemma finns det inga leksaker. Föräldrarna har sällan tid eller kraft att
ge uppmärksamhet till barnen efter en lång
arbetsdag. I klubben får barnen kramar och
uppmärksamhet, någonting varje barn behöver. För barnen är detta någonting nytt, förunderligt och underbart.
Idag bekostar RN skolluncher, och vill gärna
i fortsättningen bekosta även eftermiddagsmaten, så att eleverna kan bli kvar i Nya Hoppet och fortsätta att gå i skolan och undvika
farorna. Vi vill ge dessa barn en möjlighet till
en ljus framtid. Vad kan det bli av dem! Det
kan vi berätta om några år.
Den fattiga indiska familjens utmaningar
De fattiga storfamiljerna från landsbygden
flyttar in i städerna i hopp om bättre liv, men
hamnar i slummen där ca 35% av storstädernas befolkning bor. Vanligtvis lever familjen
i ett rum utan rinnande vatten, toalett eller
kylskåp. Endast några hushåll har tillgång till
el. Hemmet har en säng, och barnen sover
under sängen. Omständigheterna är urusla.
De vuxnas arbetsdagar blir långa, lönen är
dålig, och därför börjar barnen redan i 5 års

Samir talade inte så mycket när han kom till
Nya Hoppet. Idag ler han och deltar i leken. När
mamman kommit efter Samir har han till och
med gråtandes vägrat att komma hem. Pojken
trivs och mår väldigt bra.

ålder att arbeta för att skaffa extra inkomster
till familjen.
Officiellt ska låg- och högstadiet vara kostnadsfritt i Indien. I praktiken debiterar skolorna för skolgången, befolkningen i slummen har inte råd eller möjlighet att skicka
sina barn till skolan. Vi hjälper de allra fattigaste. Vår samarbetspartner, stiftelsen Indian
Children, erbjuder möjligheten till kostnadsfri
skolgång. RN bekostar skollunchen för över
500 elever för att ge dem möjlighet att slippa
arbeta och istället gå i skola och orka studera.

Arbetet för indiska barn har varit ett av vår mest lyckade projekt.
Alla barn, även de som arbetar på dagen och läser på kvällen, är ivriga elever.
De vågar drömma och är redan nu till stor hjälp i sina familjer då de kan läsa och
skriva. När du sår i vårt Indien projekt, sår du i god jord, som kommer att ge mycket
frukt. Tack för din gåva till dessa blivande kristna makthavare i Indien.
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 27.12.2017. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa 01.01.2018–31.12.2019. Varoilla autetaan hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti: Afrikan, Aasian, Etelä– ja Keski–Amerikan ja Euroopan maissa, katastrofialueilla ympäri maailmaa
sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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SISTA SIDA VID DINA ADRESSUPPGIFTER.

REFERENSNUMRORNA. DU HITTAR DEM PÅ BREVETS

DU I FORTSÄTTNINGEN ANVÄNDER DE NYA

VÅRA REFERENSNUMMER ÄNDRAS. TACK ATT

