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Verksamheten
Vårt syfte är att genom penninginsamling och genom faktainformation beskriva våra olika projekt i
respektive land, samt ge bakomliggande orsaker till eventuella problem. Målet är att hjälpa
föräldralösa barn och ungdomar eller de som helt saknar medel, att få möjlighet till skolutbildning,
social träning och idrottsutbildning. På detta sätt vill vi främja varje persons utveckling och bidra
till ett bättre samhälle på sikt.
Under 2017 fortsatte projekt CSP ( Child Sponsorship Program) och barnen är nu 11-12 år . Dessa
barn bor hos sina vårdnadshavare, men FAB står för kostnader såsom skolavgifter, skoluniformer,
böcker, mat, hälsa och social träning i (MR) Mänskliga Rättigheter, med fokus på barns rättigheter.
Vi gör regelbundna besök i hemmen och i skolorna där de går. Trots detta så har vissa av barnen en
mycket svår familjesituation och vi har därför skaffat faddrar till en del utav dem. Vi kommer att
flytta några flickor till vårt flickhem, för att de där ska få bättre möjligheter att utvecklas.
I Kisumu, Kenya driver vi ett flickhem och ett pojkhem och totalt bor här 30 barn. Dessa går i olika
skolor i Kisumu och vi har fullt ansvar för skolutbildning, boende och social träning. Under 2017
har tre elever slutat form 4 och spelar nu i olika fotbollsklubbar. Från 2009-2017 så har c:a 60
ungdomar gått färdigt Form 4 och har idag arbete eller är upptagna i någon fotbollsklubb och får där
lön. Några har fortsatt att studera på universitet.
I juli var ett pojklag från Kisumu och spelade på Gothia Cup med sponsring av SKF och dessa kom
från mycket fattiga förhållanden. En FAB-medlem gjorde en stor insats under denna vecka och
lyckades samla in c:a 180.000 kr från privatpersoner och företag. Detta gick till uppehälle i Sverige,
skolavgifter under hela 2018 och annan hjälp som barnen behöver. Vi kunde också uppgradera
kontoret i Kisumu samt ge ersättning till ledare som jobbat hårt för att hjälpa dessa barn under en
lång tid samt uppföljningsresa för vår medlem till Kisumu. Detta plus 1000 kg kläder kom in och
allt skickades ner till Kisumu.
Under 2017 har vi fortsatt med vår upplysningskampanj inom (MR)Mänskliga Rättigheter, men
med fokus på utfasning av skolprogrammet där vi utbildat 300 elever direkt, 10.000 indirekt, 24
lärare och 10 rektorer och samtidigt fokuserat på marginaliserade ungdomar i 12 olika zoner i
Kisumu. Dessa har vi organiserat under ett antal år och många av dem har idag startat en ny bana i
livet, utan kriminalitet, flera har startat egna företag tack vare vårt program. Men nya unga kommer
in och även dessa står för mycket av våldet i omgivningen, vi hjälper även dessa med kontakter
inom olika regeringsorgan för hjälp att starta egna små företag. Samtidigt som vi utbildar i MR och
demokratiska processer.
Framgångarna har varit och är stora inom de olika projektområdena. Barnen har fått en möjlighet att
förändra sin livssituation och bidra till en bättre samhällsutveckling, samt ett bättre liv för dem
själva.
I Tanzania har vi tre ungdomar kvar som vi betalar utbildningen för och en utav dem går på

universitet och är klar med den under 2018.
Intäkter gick upp något under 2017 och vi fortsätter att sänka våra kostnader.
Föreningen säte är i Göteborg

