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Vi lever i en osäker tid. Att vara engagerad i utvecklingssamarbete är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor 
som med rätta kräver det. Det är också att bygga tillit och att vara medskapare i fredsarbete. Där finns du med genom 
ditt stöd till Kväkarhjälpen. 
 
Kväkarhjälpen arbetar nära Mellanöstern- och Europasektionen (EMES) inom Vännernas världsvida gemenskap. EMES 
har i nuläget täta kontakter med kväkare i Ukraina, Ryssland, Polen och Georgien och skapar digitala mötesplatser.  
Om du vill delta i digitala andakter, och på så sätt visa omtanke och stöd, kan du kontakta någon i styrelsen. 
 

 

 
BURUNDI: Långt samarbete som blickar framåt 
 
Kwibuka Yearly Meeting i Burundi och Vännernas 
Samfund i Sverige är systerårsmöten sedan 1994.  

I ett digitalt möte i februari mellan Kväkarhjälpen 
och ledningen för Kwibuka YM samt dess 
jordbruksprojekt förde vi goda samtal om … 

• reparation och inköp av motorcyklar som är 
nödvändiga för projektet. (3000 USD  
skickades därefter omgående för detta.) 
 

• planer på en framtida fiskodling, som skulle 
kunna få enorm betydelse för alla i området 
– om Kväkarhjälpen har möjlighet att stödja 
(mer om detta i nästa nyhetsbrev!). 
 

• hur väl  jordbruksprojektet har lyckats, nu 
senast med risodlingar – med varma tack till 
Kväkarhjälpens generösa givare! 

 

 
BANGLADESH: Möt Hasina - ledare, medlare, kämpe 
 
”Till min sista levnadsdag ska jag arbeta för att utveckla samhället för dem som behöver det mest.”  
Hasina Begum, har vigt sitt liv i arbete för tonårsflickor, kvinnor och äldre i området 
Dapunia där hon bor. Hon är vice ordförande i det lokala styret och säger att det är 
ett uppdrag som hon vill axla med hängivenhet.  

Vägen dit har varit lång. Hasina blev bortgift som 13-åring och fick sitt första barn 
då hon var 15 år gammal. När hon fött sitt andra barn blev hon lämnad av maken 
och återvände till sitt föräldrahem. Redan då förstod hon att något måste göras för 
kvinnors villkor. Hon startade aktiviteter för att hindra barnäktenskap och våld mot 
kvinnor och gick utbildningar inom SUS för att lära mer om lagstiftning, medling 
och mänskliga rättigheter. Nu är hon en stark röst och kan vara stolt över att blivit 
förtroendevald med stor majoritet. Och, berättar Hasina, i Dapunia finns nu inga 
barnäktenskap alls.  

(Berättelsen om Hasina ingår i den årsrapport, Learning Report, som Kväkarhjälpen skrivit för SUS-
projektet 2021. Om du vill veta mera kan du rekvirera rapporten.)   

Övre raden, Kväkarhjälpens Annika Hollsing, Arnold Langefors och Tofte Frykman.  
Mittenraden: Athanase Bagorikunda (projektledare),  
  Pastor Daniel Nkuriye (Clerk, Kwibuka YM), Jérôme Hakizimana (Agriculturist), 
  Pastor Nicolas Bimazubute (Community animator),  
  Pastor Fidele Bizimana (Superintendent, Kwibuka YM).  
Nederst: Pastor Levy Ndikumana (Vice superintendent, Kwibuka YM) 



PALESTINA: Rektor Rania hälsar! 
 
- Vännernas skola är den 
äldsta skolan i Palestina 
och den enda som har ett 
program för att inkludera 
elever med behov av stöd 
i sin inlärning (Learning 
Support Programme,).  
 
 
Det är uppgifter som nya rektorn, Rania Maayeh, 
med stolthet berättar om. När Görel Råsmark 
besökte skolan i februari var Rania angelägen om att 
få skicka med ett varmt tack till Kväkarhjälpens 
givare. Kväkarhjälpen är den organisation som 
lämnar störst ekonomiskt bidrag och som kunnat 
bidra till programmets uppbyggnad genom att stödja 
långsiktigt.  
 

   ZIMBABWE: Ny kommitté i UK 
 
Kväkarhjälpen stödjer AVP (Alternativ till Våld) 
projekt i Zimbabwe samt Peace Clubs i olika 
grundskolor i landet. 

Projekten, som har hittills arrangerats av 
organisationen Friends of Hlekweni i UK, 
fortsätter nu genom Milton Keynes 
Kväkarandaktsmöte i UK och dess nygrundade 
Peace Works Zimbabwe Committee.  

Vi har bra relationer med den nya kommittén 
och är glada att vi kan fortsätta stödja dessa 
viktiga fredsbyggande projekt. 

 

 

 

EKONOMISK ÖVERSIKT, 2021 
 
Total omsättning: 2,75 Mkr. Härifrån kom pengarna:                    
 
 

       
 

 

 
Sida-medlen gick till Bangladesh.  
Så här fördelades medel från våra givare på projekt: 
 

  

 

 
Ditt bidrag är värdefullt och du kan öronmärka det till ett bestämt 
projekt om du vill. Som uppvaktning eller till minne av en vän kan 
du skicka en gåva och ange mottagarens namn och adress. Vi 
skickar då vårt uppskattade olivkort till denne som tack. 
I din internetbank kan du lägga in stående överföring. Ange ditt 
postnr och din signatur i ”meddelande till betalningsmottagare” 
– t.ex. ”571 40 TF” – eller skriv eller ring till oss så får du hjälp.  

    
 
Swish: 900 73 52 
 
Bg:  900-7352 
 
Pg: 90 07 35-2 
 
Nordea konto:      996034 0900 7352 

 
Till sist: Vi hoppas på fler medlemmar, tillsammans blir vi starkare, så sprid ordet! Medlemsavgiften är 100:-/år. 
Om du önskar få vårt medlemsbrev digitalt – kontakta kvakarhjalpen@kvakare.se 

 
Besöksadress: Postadress:   Plusgiro: 90 07 35-2 
Kväkargården Granviksgatan 17 Org.nr. 802527–2041 
Kristinehovsgatan 6 SE-571 40 Nässjö kvakarhjalpen@kvakare.se   
Stockholm Tel: +46(0)70 732 78 65 http://www.kvakare.se/kvakarhjalpen  
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