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A World of Friends 
 

Verksamhetsplan 2020 
 

Vision 

Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp 

människor i Afrika och Indien, med särskild fokus på barn och kvinnor. Vi har bedrivit 

verksamhet i dessa länder sedan 1994. 

 

Verksamhetsidé 

Grundförutsättningen för ökad levnadsstandard är enligt vår mening att bereda möjlighet till 

god utbildning och på så sätt öka kunskapsnivån för barnen som utgör den nya generationen, 

men även för kvinnorna som oftast är de primära vårdnadshavarna. Vi vill ge båda dessa 

grupper förutsättningar att på sikt försörja sig själva och förbättra sina levnadsvillkor. 

Föreningen har i detta syfte startat ett antal skolor i Afrika och Indien och avser att fortsätta 

stödja dessa. Föreningen stödjer även kvinnoprojekt både i Afrika och Indien. 

Ett villkor för att barnen och kvinnorna skall kunna delta i undervisning och tillgodogöra sig 

kunskaper är att de är någorlunda friska och välnärda. När det gäller barnen är det också 

nödvändigt att de har tillgång till skor, skoluniformer, skolmaterial, transporter mm. 

Föräldrarna måste övertygas om vikten av att satsa på skolgång för både flickor och pojkar 

och vara beredda att avvara dem som arbetskraft i hemmen eller på annat håll. Därför bedriver 

föreningen fadderbarnsverksamhet och bidrar på så sätt med materiell hjälp till barnen och 

deras familjer, i form av mat, kläder, skor, hygienartiklar och skolmaterial.  

 

Kvalitetsgaranti 

I A World of Friends styrelse, som består av 8 medlemmar, arbetar alla ideellt, vid sidan av 

ordinarie sysselsättningar. Bl.a. är fyra av styrelsens medlemmar utbildade lärare, två har 

läkarutbildning, en är ingeniör, en är sjuksköterska och socionom och en redaktör. Styrelsens 

ordförande har lång och gedigen erfarenhet av arbete i utvecklingsländer sedan över 30 år 

tillbaka. Föreningen har också kvalificerade och pålitliga lokala koordinatorer i respektive 

projektland.  
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Eftersom vi är en liten förening har vi goda möjligheter att regelbundet följa upp att de medel 

vi samlar in används såsom avsett, bl a genom årliga besök i våra projektländer. Vi följer 

också kontinuerligt varje fadderbarns utveckling och rapporterar till fadderföräldrarna. 

Övergripande mål 2020 

Föreningens övergripande mål är att fortsätta med verksamheterna i Ghana och Indien enligt 

den verksamhetsidé som presenterats ovan. Som liten förening kommer vi dock aldrig ifråga 

när insamlade medel från tv-galor mm fördelas, och brottas ständigt med ekonomiska 

bekymmer, som tyvärr begränsar våra möjligheter till expansion.  

 

Styrelsens löpande åtgärder 2020 

 Rekrytera fler medlemmar till föreningen.  

 Rekrytera faddrar till nya fadderbarn.  

 I mån av möjlighet värva nya bidragsgivare. 

 Förvalta föreningens Utbildningsfond och Minnesfond. 

 Kontinuerligt uppdatera informationsmaterial, som t.ex. föreningens hemsida och 

broschyr.  

 Underhålla föreningens Facebooksida. 

 Rapportera och informera om vår verksamhet till medlemmar, svenska skolbarn och deras 

föräldrar och lärare, föreningar och företag.  

 Göra uppföljningsresor till våra projektländer.  

 Genomföra styrelsemöten, arbetsmöten, årsmöte och informationsmöten. 

 Delta i Forum Syds årsmöte samt i medlemsmöten och seminarier i mån av möjlighet.  

 Delta i Svensk Insamlingskontrolls informationsmöten.  

 

Genomförande 

 Rekrytering av nya medlemmar sker genom informationsmaterial som vår broschyr och 

vår hemsida på nätet www.aworldoffriends.se samt vår Facebooksida. 

 A World of Friends ordförande besöker som föreläsare företag, föreningar och skolor och 

kan då även informera om föreningens verksamhet och värva nya medlemmar. Även andra 

medlemmar i styrelsen utnyttjar sina kontakter för att engagera skolor och föreningar att 

sponsra verksamheten. 

 Föreningen anordnar varje år ett kalas/informationsmöte. Både medlemmar och andra 

intresserade bjuds in. Kalaset äger rum i november, vanligtvis den sista helgen före första 

advent. I samband med kalaset sker också försäljning av varor inköpta i våra 

projektländer. Vi planerar att framöver arrangera kalaset omväxlande i Stockholm och i 

Västervik, då vi har många medlemmar i södra Sverige. Vi vill ge även dem möjlighet att 

delta i vårt kalas. 

 Värvning av nya medlemmar och faddrar sker fortsättningsvis via informella kontakter 

med släktingar, vänner, arbetskamrater och bekanta.  

 Fadderföräldrarna får information om sina barn genom föreningens utskick och 

medlemsträffar, samt får nytagna foton och brev från barnen, när någon från styrelsen 

besökt projektländerna.  

 Från och med januari 2020 har fadderavgiften höjts till 250 kr. Höjningen kompenseras i 

efterskott genom skatteåterbäring i deklarationen. 

http://www.aworldoffriends.se/
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 Medlemmar av styrelsen brukar besöka de svenska skolor där eleverna genom olika 

aktiviteter samlar in pengar till föreningen. Avsikten har varit att ge dem en återkoppling 

och berätta hur deras pengar har använts. På senare år har det dock blivit svårare att få 

komma ut i skolorna och informera eleverna. Konsekvensen blir tyvärr att det är svårt att 

bibehålla elevers och lärares entusiasm för biståndsverksamhet.    

 Föreningen har sedan ett antal år tillbaka två fonder, Utbildningsfonden, som syftar till att 

finansiera studierna för de barnhemsbarn som har förutsättningar att gå vidare till 

gymnasiet och Gustaf och Britta Theglanders Minnesfond som är tänkt att möjliggöra 

eftergymnasiala studier för de av våra fadderbarn som har fallenhet för det.  

 Styrelsens ordförande planerar att göra uppföljningsresor till Ghana och Indien under 

2020, med reservation för den pågående pandemin.  

 Styrelsen kommer liksom tidigare år att ha protokollförda styrelsemöten och arbetsmöten. 

 Årsmötet kommer att äga rum den 28 mars 2020 på Skansen i Gershedens Folkets hus.  

 

Mål för verksamheterna i våra projektländer 2020 

Ghana 

I Ghana bedriver föreningen verksamhet i byarna Biadan i Brong Ahafu regionen och i 

Okorase norr om Accra i Östra regionen. Vår lokala samarbetspartner är A World of Friends, 

Ghana. Koordinator för samtliga projekt är Dr. Nana Ababio.  

Biadan 

 

 Barnhemsverksamheten.  Det individuella fadderbarnsprogrammet på Children’s Home 

fortsätter som tidigare. Månadsavgiften för samtliga fadderbarn är 250 kr/mån. 

 Den övre våningen i nybyggda Children’s Home är ännu inte färdiginredd. I den mån 

ekonomin tillåter vill vi se till att detta blir gjort.  

 Vår ambition är att värva fler barnhemsfaddrar. Förutom till löpande underhåll av huset 

behöver vi pengar till själva verksamheten, t.ex. personalens löner. Vi behöver också fler 

solpaneler för att täcka energiåtgången. Barnhemsfaddrar kan, genom att sätta in en valfri 

summa varje månad, bidra till dessa viktiga ändamål.  

 Många av våra barnhemsbarn har haft svårigheter i skolan med framför allt matematik och 

naturvetenskap. De av våra ungdomar som nyss gått ut gymnasiet och väntar på besked 

om fortsatt utbildning, brukar under väntetiden få tjänstgöra som assistenter på skolan och 

även hjälpa sina yngre ’syskon’ med läxorna.  

 

International School omfattar förskola och grundskola, för barn från 3-års ålder till 16 år. 

Elevantalet på vår skola har sjunkit. Minskningen beror dock inte på att skolan fungerar 

dåligt. Orsakerna till det minskande elevantalet beskrivs i verksamhetsberättelsen. Vi 

diskuterar att avsluta skolans högstadium och enbart satsa på utbildning t.o.m. årskurs 6.  

Föräldraföreningen är en stor tillgång i skolarbetet och vi är angelägna om att fortsätta 

samarbetet med dem.  

Medel från Utbildningsfonden (gymnasieutbildning) och Minnesfonden (universitets- 

eller yrkesutbildning) täcker inte de höga kostnader som dessa utbildningar för med sig.  
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Högre utbildning är fortfarande mycket dyr och föreningens ekonomi tillåter tyvärr inte 

satsning på utbildning efter grundskolan för våra barnhemsbarn. Endast de barn som har  

goda studieresultat och sponsras av en organisation alternativt privatperson kan få fortsätta 

med högre studier.  

 

Okorase 

Lokal koordinator i Okorase är Bruce. Han sköter verksamheten tillsammans med en grupp 

kvinnor i byn. 
 

 Fadderbarnsprogram. Fadderbarnen väljs ut av Bruce och kvinnogruppen i samråd med 

skolans rektor. Fadderbarnsprogrammet kommer att drivas vidare under 2020 enligt de 

riktlinjer som formulerades vid starten 1998. Fadderavgiften är 250 kr/mån.  

 Okorase Experimental School. Skolan i Okorase, från förskolan till högstadiet, håller hög 

kvalitet och uppvisar goda resultat. Vi fortsätter att stödja skolverksamheten och förse 

både skolan och förskolan med pedagogiskt material.  

 

Indien 

A World of Friends fortsätter sin verksamhet i Tamil Nadu, huvudsakligen i byarna Orikkai 

och Illupapttu. Vår lokala samarbetspartner är A World of Friends, India. Koordinator för 

projekten i Sydindien är AW Raghu. Mrs Valarmathy, ”Emma”, arbetar som lärare i 

kvällsskolorna och är ansvarig för kvinnogrupperna. 

 

 Fadderbarnsprogram. Fadderbarnsprogrammen i Orikkai, Illupapattu och kringliggande 

byar fortsätter enligt tidigare riktlinjer. Fadderbarnsavgiften i Indien är 250 kr/mån. 

Föreningens åtagande är avslutat efter grundutbildningen. I vissa fall kan dock föreningen 

eller tidigare faddrar fortsätta stödja barnen ekonomiskt om de har goda förutsättningar att 

utbilda sig vidare. 

 Kvällsskolor. Föreningens driver kvällsskolor i byarna Orikkai och Illupapattu. Kvaliteten 

på undervisningen i de statliga byskolorna varierar stort. Genom våra kvällsskolor, där 

barnen bl a får läxhjälp, vill vi öka deras förutsättningar att nå goda resultat i den reguljära 

skolan. Vår ambition är att också ge lärarna möjlighet till kompetensutveckling. 

 Kvinnogrupper – bankkooperativ. Styrelsen kommer som tidigare år att följa upp och 

stödja kvinnogrupperna i Orikkai och Illupapattu och den bankverksamhet de driver enligt 

principen med mikrolån. Kvinnorna bestämmer själva om räntor och lånevillkor.  

 Sömmerskekursen i Orikkai har lett till att kvinnorna efterfrågats som arbetskraft i 

textilindustrin. Nya grupper av kvinnor bereds kontinuerligt möjlighet att lära sig sy.  

 Tomten i Orikkai. Föreningen köpte 2017 en tomt i byn Orikkai. Syftet är att vi där på sikt 

skall kunna bygga ett nytt kontor/föreningslokal. Genom att eventuellt stycka av en del av 

tomten till försäljning, hoppas vi få råd att bygga ett kontor.  

 

********** 
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Vi ser fram emot ett gott samarbete med våra medlemmar under 2020. Vi hoppas 
Ni vill fortsätta att stödja vår verksamhet ekonomiskt och hjälpa oss att värva nya 
medlemmar, faddrar och sponsorer!  

 


