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Vi på Fraternidade-Sverige är glada 
att kunna skicka ut vårt tredje infor-
mationsblad till alla er som hjälper oss 
på ett eller annat sätt i vårt arbete med 
behövande barn i Brasilien.  Detta blad 
skrevs för att informera er om vår grupps 
arbete det senaste året och hur pengarna 
har använts..

Lar Assistencial Maria de 
Nazaré

Lar Maria de Nazaré är ett hem som 
tar hand om ca 40 behövande barn och 
ungdomar i Belo Horizonte. Gruppen 
Fraternidade-Sverige arbetar sedan några 
år med detta hem där vi finansierat ett an-
tal projekt. Låt oss titta på några projekt 
som vi finansierar nu och titta på framste-
gen under år 2009.

Allmänt om hjälpen år 2009

I Januari 2009 besökte gruppens ord-
förande, Ilda Hansson, och dess sekrete-
rare, Elaine Vieira, Lar Maria de Nazaré. 
De hade med sig 3 stora väskor med nya 
och nästan nya kläder och köksutensilier. 
Gratisfrakten av dessa väskor möjlig-
gjordes genom Peter Sjöströms hjälp. I 
februari skickade vi en väska med kläder 
till en välgörenhetsinstitution i São Paulo 
med Dave Woods! 

Med ca 40 barn och ungdomar boende 
på Lar Nazaré är det oumbärligt med 
transportmöjligheter till skolan. Därför 
har gruppen Fraternidade under hela år 
2009 finansierat inköp av drivmedel till 
transporten av barnen. 

Vintern 2009 var mycket sträng 
och många barn på hemmet hade inte 
tillräckligt med kläder för att skydda 
sig mot kylan. För att lösa detta köpte 
gruppen med hjälp av Marli Moreno 
vinterkläder till barnen i São Paulo.
    Lar Maria de Nazaré tar inte bara hand 
om övergivna barn utan också åldringar 
som lever övergivna på gatan. Det var 
nödvändigt att köpa in 4 par tandproteser 
för att förbättra livskvaliteten för dessa 
åldringar.
    Detta var den allmänna hjälpen år 2009 
och nu ska vi berätta om den mer speci-
fika hjälpen till varje projekt.

.Projektet förbättring av Lar Maria de 
Nazaré

För några år sedan flyttade Lar Maria 
de Nazaré till ett icke färdigbyggt hus i 
stadsdelen Pampulha. Huset hade inga 
färdiga fönster, bara öppningar utan glas, 
och bara cement på golv och väggar utan 
finish. I början av år 2009, med ekono-
misk hjälp från Wåga & Wilja sattes me-
tallramar med glas upp i Lar Nazarés 16 
fönsteröppningar (se foto före och efter). 
Nu behövde inte barnen lida mera av köld 
och regn, som de var så rädda för.

Före

Efter

När Ilda och Elaine besökte Lar 
Nazaré i Januari 2009 såg de att det fanns 
ett stort behov av en frysbox för att frysa 
in livsmedel eftersom mycken mat för-
stördes och det saknades också hyllor för 
att lagra de livsmedel som inte behövde 
frysas in. Hyllor och lådor köptes in och 
gruppen Fraternidade finansierade inköp 
av en frysbox (se foton nästa spalt).

Lådor

 

Frysbox

I juli 2009 fick vi veta att den gamla 
gasspisen läckte och att det fanns stor risk 
för en explosion. För att lösa problemet 
finansierade gruppen Fraternidade en ny 
spis med separat ugn åt Lar Nazaré. (Se 
foton nedan).

 

I oktober hade Lar allvarliga problem 
med avloppet och vi gav vid två tillfäl-
len ekonomisk hjälp till rengöring av 
avloppssystemet.



År 2009 var ett glädjens år för Lar 
Nazaré! Brasilianska volontärer gjorde 
en omfattande renovering av huset, lade 
golvbeläggning, målade och byggde 6 
badrum ( förut fanns bara 2). Gruppen 
Fraternidade tillsammans med gruppen  
Wåga & Wilja hjälpte till att finansiera 
inköp av 12 solpaneler. Mycken tack till 
volontärer och alla ni som hjälpte oss att 
förverkliga denna dröm. Nu lever barnen 
under bättre förhållanden och kan bada i 
varmt vatten gratis tack vare solenergin! 
(Foto).

Projektet Utbildning

En av gruppen Fraternidades huvud-
principer är att se till att de behövande 
barnen får en utbildning. Därför har 
Fraternidade från år 2005 tills idag fi-
nansierat yrkeskurser, fortbildningskur-
ser och även hjälp till att betala halva 
månadsavgiften på universitetet i Belo 
Horizonte för Betânia och Saulo från Lar 
Nazaré. Tre ungdomar, Lucas, Sara och 
Claudomiro, har under år 2009 gått förbe-
redande kurser, betalda av Fraternidade, 
för att kunna försöka  komma in på uni-
versitetet. Aline, som under två år bodde 
på gatan när hon var barn och hade många 
problem i grundskolan, har vi gett en 
möjlighet att gå vidareutbildning. Hon 
är mycket motiverad och lycklig och ska 
avsluta kursen i juli 2010.

ISRAEL WILLIANO, 22 år, avslu-
tade i december 2009 sina studier vid 
ekonomiska fakulteten på Universitetet 
Newton Paiva i Belo Horizonte. Israel 
fick under de två första åren finansiell 
hjälp från gruppen Fraternidade och sedan 
fortsatte Tolvskillingshjälpen i Södertälje 
att finansiera Israels studier. Examen ägde 
rum den 5 mars, där Ilda och Elaine var 
närvarande för att hylla honom som repre-
sentante för gruppen Fraternidade. Exa-
mensdagen var mycket speciell för oss i 
gruppen Fraternidade, eftersom Israel var 
den första eleven i vårt Utbildningspro-
jekt som tog sin examen. Det var mycket 
rörande att se att vårt arbete hade lyckats. 
Israel har inte stannat vid detta: då han var 
en av de bästa eleverna i sin grupp, har 
han kunnat välja vid vilket företag han 
ville arbeta som ekonom.  Han håller nu 
på att läsa till mastergrad, en tvåårsutbild-

ning, som han bekostar själv!

Israel Williano och Dona Eva vid 
examen i Mars 2010

Israel Williano tillsammans med Ilda 
Hansson och Elaine Vieira vid sin 

examen!

Assistência Odontológica 
Centro E. Manoel Felipe 

Santiago
Centret E. MANOEL FELIPE SAN-

TIAGO är ett hjälpcenter för den behö-
vande befolkningen vid favelan Morro 
do Papagaio i Belo Horizonte, där de 
upprätthåller en broderlig verksamhet 
bland över 1500 familjer. Varje månad 
delas basmat och mediciner ut. Varje dag 
serveras soppa till 500 personer och på 
lördagar och söndagar kommer över 800. 
Centret har sedan 30 år en tandläkarmot-
tagning där tandläkare arbetar gratis alla 
veckans dagar och tar hand om registre-
rade barn upp till 12 år.

Tolvskillingshjälpen i Södertälje 
finansierar inköp material till mottag-
ningen och även nödvändig utrustning för 
att kunna utföra arbetet såsom inköp av en 
kompressor år 2009.

Reseindustrins Barnfond i samarbete 
med WI-resor betalar lönen till Luciana, 
tandläkarassistenten vid mottagningen. 
Hundratals barn behandlades vid mot-
tagningen och över 6 000 procedurer 
genomfördes under år 2009.

Barnen äter soppa

Ända sedan Fraternidade började med 
sitt arbete att “GE LITET TILL DEN 
SOM INGET HAR”, är framgången 
er förtjänst, alla ni som ger saker till 
våra loppmarknader, ni som hjälper 
oss skicka nya och nästan nya kläder 
till behövande i Brasilien, alla ni som, 
genom att offra några timmar, kunnat 
hjälpa oss med våra loppmarknader, ni 
som uppmuntrat oss när vi var trötta, ni 
som trott på att tillsammans kan vi göra 
mycket och alla ni som hjälper oss genom 
penningdonationer. I ert namn säger vi:

“UPPDRAGET SLUTFÖRT 
ÅR 2009!”

        TACK SÅ MYCKET! 
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