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Solidaritetsrörelsens Hus 
Ekonomisk Förening (SHEF)

Fraternidade-Sverige är medlem i 
Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk 
Förening (SHEF).      

SHEF är en ansedd nationell organisa-
tion med ett trettiotal olika medlemsför-

Vivere Promoção Humana 
- Rua São Paulo da Cruz, 256 -

Jd. Sto. Antônio - CEP 06130-060 - 
OSASCO-SP.

Daghem/förskola i Osasco-SP som ut-
arbetar program för utbildning och socialt 
stöd för barn, ungdomar och vuxna.

Vår grupp ger numera små bidrag till 
denna organisation.

SAS U-assist och Reseindustrins 
Barnfond samarbetar med Fraternidade 
och betalar lön till två lärarinnor.

eningar, och bibliotek. Det är ett viktigt 
centrum för bl.a. freds-, miljö- och so-
lidaritetsarbete, information om globala 
frågor och opinionsbildning. Genom att 
vara medlem i SHEF, har Fraternidade 
möjlighet att delta i evenemang som de 
arrangerar. Under dessa evenemang kan 
föreningen informera om sitt arbete med 
behövande barn i Brasilien och har även 

Fraternidades volontärer vid basa-
ren i Solidaritetsrörelsens Hus i slutet 
av maj detta år:

Hanna Olsson, Doralice Wennersten, 
Marta Costa, 

Ilda Hansson, Elsoly Lindqvist och 
Elaine Vieira.

Föreningen Fraternidade-Sverige har glädjen att skicka ut sitt andra informationsblad till alla er som på något sätt 
hjälpt oss i vårt arbete med behövande barn i Brasilien. Detta blad skickas ut för att informera er om vad föreningen gjort 
det senaste året så att ni kan se hur era pengar används.

möjlighet att sälja brasilianska produkter 
för att skaffa pengar till projekten. Det 
senaste evenemanget vid SHEF ägde rum 
den 25 maj och föreningen Fraternidade 
kunde med hjälp av volontärer sälja för 
en bra summa till projekten. Ett stort 
tack till volontärerna och SHEF! Se foto 
nedan med volontärerna som arbetade för 
Fraternidade!

Vi vill tacka alla er som deltar i projektet Bli Fadder och alla er som har arbetat som volontärer för Fraternidade 
under året. Fortsättningsvis följer den senaste informationen om projekten:

Assistência Odontológica 
Centro E. Manoel Felipe 

Santiago
är en ideell organisation utan vinstintres-
se, som sedan 30 år har en tandläkarmot-
tagning på Rua Leopoldina 685 – Bairro 
Santo Antônio – CEP 30330-230 – Belo 
Horizonte – MG, där tandläkare genom 
volontärarbete behandlar socialt utstötta 
barn i trakten omkring mottagningen.

I mars besökte Fraternidades ordföran-
de, Ilda Hansson, denna plats och träffade 
där en grupp som arbetade organiserat 
och disiplinerat. Med stor tillgivenhet ar-
betar där förutom styrelsen 30 volontärer. 
Varje dag tar de emot cirka 300 personer. I 

denna lokal serveras dagligen soppa med 
smörgås till hundratals människor. 

Vid veckosluten kan man se barn åt-
följda av sina föräldrar komma för att få 
stödundervisning, hjälp med blanketter, 
medicin, kläder till nyfödda, kort sagt all 
slags hjälp för socialt utstötta.

Varje månad delas baslivsmedel ut 
till de mest behövande. I denna lokal får 
även barn och föräldrar information om 
munhygien.

Man måste se det med egna ögon för 
att få en uppfattning om proportionen av 
detta misionärsarbete...     

Under Dr. Joaquim Resendes ansvar 
finns i denna lokal en tandläkarmottag-
ning där barn från favelorna i närheten tas 



om hand. Tandläkare arbetar gratis som 
volontärer mellan klockan 9 och 18 varje 
dag i en broderlig anda.

Fraternidade har finansierat inköp av 
en ny kompressor till tandläkarmottag-
ningen och betalar månadsvis inköp av 
odontologiskt material.

Projetet “Leende utan karies
Amarantina”

På grund av den stora framgången 
med projekten  “Leende utan karies” i 
São José do Buriti och vid Lar Nazaré, 
startades ett projekt Leende utan ka-
ries i staden Amarantina-MG. Projektet 
undervisar i tandhygien för att minska 
kariesfrekvensen och ger tandvård till 
behövande barn i staden Amarantina.

Tolvskillingshjälpen i  Södertälje har 
gett bidrag till projektet  “Leende utan 
karies Amarantina” som startade i mars 
2006.

Resurserna har satts in på två fronter. 
Ena hälften användes till inköp av odon-
tologiskt material. Den andra hälften an-
vänds till förebyggande tandvård och un-

dervisning i munhygien. Odontologiska 
Fakulteten, Newton  Paiva, med ett tretti-
otal volontärer ansvarar för den månatliga 
administrationen av kurser och föredrag 
för alla deltagare i projektet, deras famil-
jemedlemmar och andra som önskar delta 
i aktiviteterna. Tack vare Dr. Joaquim 
Resende, ansvarig tandläkare för projektet 
i  Minas Gerais, etablerades ett samarbete 
med  Colgate-Palmolive i São Paulo, som 
skickade 500 kits med tandkräm, tand-
borstar, fluor etc. Fraternidade-Sverige 
bekostade transporter, luncher och extra 
utgifter för projektet. 

Tolvskillingshjälpen finansierade allt 
material som användes på mottagningen 
och en del av lönen till en tandläkare och 
en assistent. Några av barnen behandlas 
fortfarande av en specialist, eftersom 
de har tänder som måste rotfyllas. Tack 
vare alla idealistiska och tillmötesgå-
ende personer, alla volontärer i Belo 
Horizonte och hjälpen från alla er som 
stöder Fraternidade blev projektet en stor 
succé. Alla dessa 218 barn kan nu le utan 
rädsla, sova utan tandvärk och inse att de 
inte är ensama. Er solidariska hjälp har 

Volontärer från Odontologiska Fakulteten Newton  Paiva framför husvagnen med tandläkarmottagning.

Amarantina 27 maj

Amarantina 27 maj

http://www.scaniafacken.com/tolvskillingshjalpen" \t "_blank


stor betydelse för dessa våra bröder. Alla 
har varit delaktiga vid genomförandet av 
detta projekt.

Projekt i Pampulha (MG):
 Associação Assistencial Lar Maria 

de Nazaré,  är ett Hem där det bor 40 barn 
och ungdomar mellan 8 och 24 år, adop-
terande av Eva Maria da Silva. 8 pojkar 
över 20 år bor nu ett hus som de hyr, alla 
arbetar och studerar. Tre av flickorna över 
23 år arbetar och bor i en lägenhet, där de 
klarar sig själva. 

Stora förändringar och förbättringar 
har gjorts på Hemmet efter flytten till 
Pampulha.

På övervåningen har en syatelje inrät-
tats. (År 2002 finansierade Fraternidade 
köpet av maskinerna till ateljen.)

En basar med nya och begagnade 
kläder är öppen mellan kl. 9 och 18. Tre 
pensionerade kvinnor är ansvariga för 
basaren.

En liten jordbit har köps in med hjälp 
från gruppen Amigos do Kuwait. Där finns 
hönor och bikupor, en liten majsodling 
och även en början till en trädgård med 
apelsiner, bananer och andra frukter som 
hjälp till försörjningen och sysselsättning 
för barnen på deras fritid.

Efter arbetet håller Claudomiro, en 
av de äldsta pojkarna, stödkurser i por-
tugisiska för några av ungdomarna på 
Hemmet.

Fraternidade finansierar, sedan ett år 
tillbaka, simkurser för de mindre barnen 
och fyra med mentala problem. José, 25 
år med mental störning och som tidigare 
var paralyserad i armarna, kan nu röra 
dem.

Projetet Utbildning till alla
Föreningen Fraternidade  startade 

detta projekt för att ge ungdomarna till-
fälle att göra karriär och skapa en bättre 
framtid. Föreningen finansierar hälften 
av månadsavgiften för tre ungdomar. De 
arbetar på dagarna  och betalar själva den 
andra hälften. Förmånstagarna är: Saulo 
Pereira och Betania Lourenço de Souza, 
som studerar vid Juridiska Fakulteten i 
Belo Horizonte. Tack vare bidrag från  
Sueli Andersson (Stockholm), som betalar 
halva månadsavgiften för Israel Williano, 
kan han studera i Belo Horizonte vid 
Företagsekonomiska Institutionen med 
inriktning på Redovisning. Projektet har 
redan rönt stor framgång, dessa ungdomar 
har utmärkt sig och tillhör de mest fram-
gångsrika eleverna!

Genom Internet kan vi kontrollera de-
ras närvaro och betyg vid Fakulteterna.

Claudomiro har gått en intensivkurs 

i Fysik. Fraternidade har också finansie-
rat en IT-kurs och en kurs i Engelska för 
Claudomiro och Felipe. Felipe målar nu 
tavlor för att betala sina studer.

I mars 2006, började Lucas och 
Emerson en två-årig kurs i mekanik. På 
så sätt kan de få en garanterad framtid. 
Fraternidade betalar månadsavgift och 
lunch.

ISRAEL

Projetet: Leende utan karies 
Lar Nazaré.

År 2005 startade vi projektet “Leende utan karies” vid Lar Nazaré  och med bi-
drag från Olof Palmes Minnesfond och Tolvskillingshjälpen finansierade vi inköp av 
allt material som användes vid tandvården, som utfördes av vår samarbetspartner  
Assistência Odontológica Centro E. Manoel Felipe Santiago. Alla barn och ung-
domar vid Lar Nazaré och 90 barn från favelan Morro do Papagaio behandlades. 
Rotfyllningar och mer genomgripande profylax utfördes av specialisttandläkaren Dra. 
Patrícia M. Mendonça. 

Fraternidade-Sverige bekostade inköp av bensin till transporterna av barnen, ef-
tersom tandläkarmottagningen Grupo E. Felipe Santiago,  där behandlingen utfördes, 
ligger i Belo Horizonte.

400 kits bestående av tandorstar, tandkräm och tandtråd köptes in till profylaxpro-
grammet, ett intensivprogram som också riktade sig till alla familjemedlemmar.

Mer än 150 barn omfattades av projektet.

SAULO

BETANIA

Fraternidade finansierar renovering av ett bostadshus.
Vi fick höra talas om en familj med fem barn som alltid var sjuka, eftersom det reg-

nade in i huset där de bodde, allt var fuktigt och mögligt. Dr. Joaquim fick i uppdrag att 
undersöka saken och konstaterade faktum. Inköp av material beräknades till 600 dollar. 
Arbetet slulle utföras av makarna, Solemar och Sandra samt en granne som är snickare. 
Tillsammans byggde de ett stadigt tak med tegelpannor.

Med överblivet begagnat material byggde grannen en enkel veranda. För denna 
familj blev er hjälp av stor betydelse!! Se foton på nästa sida hur ombyggnaden blev!



Huset före och ... ... efter renovering.

   Fernando Cotrim Minnesfond. Tomas Åberg tog ini-
tiativet till att starta denna fond, som tillsammans med 
föreningen Kuwaits Vänner och Fraternidade gjorde det 
möjligt att köpa en en begagnad Folkvagnsbuss till Lar 
Maria de Nazaré i Contagem-MG.

   RESEINDUSTRINS BARNFOND (består av ca 80 
medlemsföretag) 

http://barnfonden.nu/

   SAS-Uassist (samansatt av anställda på SAS)

   TOLVSKILLINGSHJÄLPEN 
i Södertälje.

http://www.scaniafacken.com/tolvskillingshjalpen/

   UNGDOMSSTYRELSEN

http://www.ungdomsstyrelsen.se/main/

Sponsorer och Medarbetare.

   WÅGA & WILJA AB, Järfälla-Suécia

http://www.wagaowilja.se/

   OLOF PALMES MINNESFOND

http://www.palmefonden.se/

   BEG BYGG SANERING i Södertälje

http://www.begbygg.se/

Det är med stor tillfredsställelse som föreningen skickar ut detta informationsblad till er 
som hjälpt oss upprätthålla våra projekt. Allt detta har varit möjligt att genomföra tack vare ert 
deltagande! Vi ber er att ni fortsätter att stödja oss och att ni berättar för vänner och bekanta 
om den verksamhet som den ideella föreningen Fraternidade - Sverige bedriver.


