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LAR NAZARÉ 

Under 2014 betalade Fraternidade till Lucas universitetsstudier i Ekonomi SEK 9 524:- Han blev klar i 

dec. 2014. 

Under 2014 betalade Fraternidade SEK 3 408:- till bensin för att köra de handikappade barnen till 

skola, tandläkarbesök och läkarbesök.    

I juni 2014 tillbringade jag 1 vecka på Lar. Jag hade som vanligt med mig 4 väskor fulla med kläder, 

väskor, parfym, klockor, etc. Det behöver väl inte sägas att det alltid blir en stor fest. ordnades en 

fest!!! På lördagen hade vi en grillfest med allt som hör till. Fraternidade bidrog med SEK 920:-.   

I GRUPPENS NAMNSADE JAG ATT DET VAR EN PRESENT FRÅN ER ALLA SOM STÖDER 

FRATERNIDADE I SVERIGE. 

I juli 2014 bidrog Fraternidade med SEK 8 690:- vid en totalrenovering av huset på landet där Eva 

inom två år kommer att bosätta sig med de handikappade barnen. 

I aug. 2014 gav Fraternidade SEK 2 860:- som hjälp att renovera huset till en familj med 4 barn.  

I okt. 2014 bidrog Fraternidade med SEK 1 430:- till inköp av bröd, margarin, ost och mjölk.    

I dec. 2014 inköp av cement, sand och tegel till renoveringen av huset på landet. Fraternidade bidrog 

med SEK 2 840:-. 

I dec. 2014 bidrog Fraternidade med SEK 2855:- till en stor fest för 64 barn upp till 13 år och 18 

vuxna. 

Jag vill dela min glädje med er och tillsammans kan vi säga: ”För dessa hundratals barn som fått 

komma till Lar Nazaré, dessa våra kära bröder, har vår hjälp haft stor betydelse.”  

 

 

GRUPO FELIPE SANTIAGO: 

Denna grupp skickar en kostnadsredovisning tre till fyra ggr om året. Från 2 dec 2013 till 28 nov 2014  

utfördes 3 569 behandlingar. 

Reseindustrins Barnfond, med stöd av ”WI-resor”, betalar fortfarande större delen av lönen till 

tandläkarassistenten. Varje år skickar vi all möjlig information till dem, såsom kostnadsredovisning, 

foton etc. och varje år gör de en ny utvärdering. 

Och det dagliga materialet till mottagningen betalas med hjälp av Tolvskillingshjälpen. 

I juli 2014 när jag var på besök vid Felipe Santiago, en fredag, fotograferade jag barnen som 

behandlas på kliniken. 

 



Kära vänner, även om ert deltagande i FRATERNIDADE innebär uppoffringar ska ni inte glömma att 

vi stödjer barn som förlorat sin barndom på gatan, utsatts för våld i hemmet, fattigdom på grund av 

sjukdom eller tragedi inom familjen. 

Vi har sett det positiva resultatet när vi finansierat yrkeskurser och universitetsstudier (5 st.) eller när 

vi betalat för renovering av Hemmet, så att barnen och ungdomarna kunde få ett drägligt, om än 

enkelt, liv. 

Projektet ”Leende utan karies” har med hjälp av Reseindustrins Barnfond (Tillsammans med Wi-

Resor) och Tolvskillingshjälpen under många år finansierat många tusen tandbehandlingar. Att kunna 

le, sova utan att ha ont och ha en bra självkänsla är ”MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER”. 

Slutligen ett stort tack till: 

Tolvskillingshjälpen och Reseindustrins Barnfond (tillsammans med Wi-Resor).                                                        
Alla som köpt brasilianska produkter av oss. 

Alla som varit med oss från början: 

Pablo Giambiagi, Tomas Åberg, Isabel F. Eriksson, Carmen de Castro Ervall, Maj-Lis Hansson, 

Beatriz Brandão, Elaine Vieira. 

Karin Nordin, för hennes engagemang och uppmuntran. 

Magnus Nordin, som hjälper oss att bära och köra våra lådor gratis fram o. tillbaka till loppis. 

Vi vill också nämna de familjer som skänker saker till våra loppisar, eller försäljning på auktioner: 

Familjen Nordeberg, Arja Kantanen, Dalva Nascimento, Luciana Vasconcelos, Waldete Vrba, Geysa 

Salgueiro, Alzira Boechat, Flávia Junqueira, Regina Scheer, Albany Pinho, Lilly och Jan från Täby, 

Waldemar (vd. på Elektrolux). 

Patricia Erinder, BEG BYGG SANERING, i Södertälje, för deras fortlöpande donationer. 

HARMONI-EXPO, som sponsrar Fraternidade med en stor plats 2 ggr om året på mässan i Solna 

Hallen, där vi säljer antika och kuriosa varor, halsband, armband, ringar med utvalda brasilianska 

stenar. 

Ett stort tack till EVA BJÖRKMAN (bokbinderi), som skänkt tavlor, porslin, vaser, lampor m.m. från 

hennes avlidna kära mamma. 

Tack till Monica Leksell, som skrev om vår förening i tidningen ”Magasin Järfälla”. 

 

VI VET ATT TILLSAMMANS KAN VI GÖRA MYCKET. 

 

ATT GE LITET TILL DEN SOM INGET HAR; ÄR EN GOD GÄRNING. 

 

Tack, 

 

Ilda och alla från Fraternidade. 

 


