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Vi vid Fraternidade-Sverige är glada 
att kunna skicka ut vårt femte informa-
tionsblad till alla er som hjälper oss på 
ett eller annat sätt i vårt arbete med behö-
vande barn i Brasilien.  Detta blad skrevs 
för att informera er om vår grupps arbete 
det senaste året (2010) och hur pengarna 
har använts.

Här följer den senaste informationen 
om våra projekt:

Assoçiacão Assistencial 
Lar Maria de Nazaré

Är en institution i staden Contagem 
(MG), som tar hand om 48 barn och ung-
domar. Detta år har Fraternidade-Sverige 
hjälpt många ungdomar vid Lar Nazaré 
huvudsakligen med undervisning.

I februari åkte Ilda dit med en bag 
och två tunga resväskor med klockor, 
kakaopulver, kläder, skor, parfymer. Allt 
gåvor.

Med penningbidrag från AB WÅGA 
& WILJA i Järfälla kunde vi äntligen i 
februari 2010 köpa 4 getter och en bock. 
Nu, ett år efter köpet har de tillräckligt 
med mjölk till morgonfikat. De 5 har nu 
blivit 11. Tack så mycket Wåga & Wilja!

I mars betalade vi del av en massör-
kurs till Karina Sandino

.I juli avslutade  SAULO LOU-
RENÇO en advokatutbildning vid 
Centro Universitário Newton Paiva i 
Belo Horizonte, Minas Gerais. En kort 
tid efter avslutad utbildning klarade Saulo 
testen vid Ordem dos Advogados (OAB), 
motsvarande Advokatsamfundet, och 
lyckades efter hårda studier få legitima-
tion för att få verka som advokat. Nu hål-
ler han på att förbereda sig för att kunna 
söka anställning som Federal Delegat. 
Denne unge man kommer att gå långt!!! 
Tack vare er hjälp!

                    Saulo

I december var det BETÂNIA 
LOURENÇOs tur, som även hon av-
slutade sin advokatutbildning vid Centro 
Universitário Newton Paiva i Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Betânia arbetar 
nu på ett advokatkontor och har som mål 
att så snart som möjligt försöka få legiti-
mation från OAB. Grattis Betânia! Vi är 
mycket stolta över dig!!.

Betânia med Eva

Från 2008 till 2010 finansierade     
Fraternidade en kompletteringskurs för 
ALINE CARLA som behövde avsluta 

sin gymnasieutbildning för att kunna 
förverkliga sin dröm att komma in på 
universitetet. I july 2010 förverkligade  
Aline sin dröm med hjälp av Fraternidade 
och kom in på Gastronomiska Fakulteten 
vid Centro Universitário Newton Paiva i 
Belo Horizonte. Fraternidade finansierade 
köp av uniform, skor och knivar.

Aline

Andra ungdomar vid Lar Nazaré kom 
också in på universitetet, såsom fallet 
är med LUCAS som började en ekono-
miutbildning och THIAGO en ingen-
görsutbildning vid Centro Universitário 
Newton Paiva.

Lucas 

Vi vill påpeka att Fraternidade 
bara betalar halva månadsavgiften vid 
Universitetet för ungdomarna vid Lar 
Nazaré. De arbetear på dagen för att 
kunna betala resten av månadsavgiften.

I augusti, skickade Fraternidade  ett 
paket på 10 kg till Lar Nazaré. Detta paket 
innehöll köksredskap, kläder och skor.

Låt oss stödja dessa barn och ungdo-
mar som förlorat sina första år på gatan! 
Resultatet ser ni ovan.



Assistência Odontológica 
Centro E. Manoel Felipe 

Santiago
E. MANOEL FELIPE SANTIAGO 

är ett assistanscenter för den behövande 
befolkningen vid falvelan Morro do 
Papagaio och närliggande stadsdelar i 
Belo Horizonte, som broderligt betjänar 
mer än 1500 familjer. Varje månad de-
las basmat och mediciner ut. Varje dag 
serveras soppa till 500 personer och på 
lördagar och söndagar kommer över 800.
   Centret har nu ett daghem, som fungerar 
som förskola på heltid. Där finns redan 40 
barn upp till 6 år. 

Centret har sedan 30 år en tandlä-
karmottagning där tandläkare arbetar 
gratis alla veckans dagar och tar hand om 
registrerade barn upp till 12 år från Lar 
Nazaré och favelan Morro do Papagaio 
och omgivningar. Fraternidade-Sverige 
ger finansiell hjälp till inköp av utrustning 
som är nödvändig för verksamheten.

Under år 2010, genomfördes 2.700 
procedurer vid tandlkarmottagningen. 
Målet för i år och år 2012 är att utöka 
antalet behandlade barn. 

RESEINDUSTRINS BARNFOND 
betalar lönen för en tandläkarassistent 
vid  mottagningen och nödvändigt ma-
terial för tandbehandlingen finansieras av 
TOLVSKILLINGHJÄLPEN.

Fraternidade-Sverige tackar er alla 
hjärtligt, ni som gett ekonomisk hjälp i 
form av fadderbidrag eller penningdo-
nationer och alla ni som gett saker till 
våra loppmarknader: Luciana Ferreira, 
Cristina Johansson, Mrs. Nasreem, 
Célia Batista, Patrícia Erinder, famil-
jen Nordeberg, Lily, Ulla Andersson, 
Neide Montanari, Joana, Edleny, Elsoly, 
Waldete, Regina, Ana Lund, Berith 
Kastel, Åke, Roger Andersson. 

Ett särskilt tack till MAGNUS 
NORDIN utan vars hjälp vi inte skulle 
kunna genomföra våra loppmarkna-
der, till KARIN NORDIN för hen-
nes deltagande i våra loppmarknader 
samt JACIRA FURTADO och CELI 
WELLANDER som var med oss hela da-

gen  när vi sålde mat under Brazilian Day 
i Kungsträdgården. 

Loppmarknad i Jakobsbergs 
Centrum

Ett av de huvudsakliga sätten att få in 
pengar till Fraternidade är genom lopp-
marknader  mellan kl. 10:30 till kl. 17:
00 i Jakobsbergs Centrum under sommar-
halvåret. I april börjar hälla våra Loppis 
och fortsätter till september. Under juni 
månad 2011 kommer Fraternidade att ha 
loppmarknad den 28, 29 och i july månad 
den 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27 och 28.  Hjälp 
oss som volontär eller genom att skänka 
begagnade saker till oss!

Loppis. Karin och Ilda.

Hur hjälpa till?
Du kan hjälpa Fraternidade på olika 

sätt. Om du ännu inte har anmält dig 
som FADDER, anmäl dig nu! Skicka ett 
e-mail till info@fraternidade.se med ditt 
namn, adress och hur mycket du kan be-
tala per månad, kvartal, halvår …! 

Du kan även fylla i formuläret som finns 
på vår hemsida www.fraternidade.se 

Låt oss hjälpa Fraternidade att skaffa 
fler faddrar genom att informera vänner 
och bekanta!

De som inte kan bidraga finansiellt, 
kan deltaga som volontär vid våra välgö-
renhetsfester, basarer och loppmarknader. 
Du kan även skänka kläder, porslin, 
blomplantor och andra saker som vi kan 
sälja på våra loppmarknader.

Du kan även hjälpa till att sprida infor-
mation om våra projekt för att konsolidera 
Fraternidades image. 

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 2010!”

        TACK SÅ MYCKET! 

      FRATERNIDADE-SVERIGE

OM DU VILL GÖRA EN 
DONATION, TAG KONTAKT 

MED OSS!
TEL: 08-580 174 63

EMAIL: info@fraternidade.se

Sponsorer:

Tolvskillingshjälpen
Reseindustrins Barnfond

WI-Resor
BEG BYGG Sanering

Wåga & Wilja AB
Harmonimässan


