
NOVEMBER 2020 

BARN OCH UNGDOMAR I ALBUFEIRA

Syftet med projekt
”Barn och Ungdomar i 

Albufeira 
är

”Bidra till att göra livet 
drägligare för barn och 
unga i Albufeira. Med 
barn och unga avses 
personer upp till 20 års 
ålder bosatta inom 
Albufeira kommun.” 

Klicka här för mer 
information

Nyhetsbrev 

Corona har påverkat ekonomin i alla länder. Portugal och Algarve är 
inte heller undantag! Sedan Corona drabbade världen och alla 
restriktioner infördes i våras vet vi att situationen här i Algarve har 
påverkat många små affärer och många familjer, som har levt på 
turismen! Behovet av ekonomisk hjälp har ökat med tiden och just nu 
är situationen mycket allvarlig här i vårt närsamhälle! 


Vi har tidigare hjälpt en del familjer, som hade svårt med att få 
ekonomin att gå ihop! Vi har som bekant tillsammans ombesörjt ca 60 
- 70 familjer varje månad med matvaror och annat. Sedan Corona 
började härja så har vi successivt fått lägga på mer pengar på att 
köpa nödvändigheter och även fått fler familjer på vår lista! Vi har 
handlat mat som tidigare, men ännu mera. Vi har fortsatt köpt 
skolmaterial till en del skolbarn, babyartiklar samt andra nödvändiga 
saker för nyblivna behövande mammor.

https://www.albufeira-klubben.com/barnprojekt.html


Vi har fortsatt att ha kontakt med Apexa kring de barn som vi har i 
habilitering. Vi har fått kunskap om flertalet nya behövande familjer 
genom Apexa, som vi sedan augusti månad köper matkuponger till.


Som det ser ut idag kommer vi mer än någonsin att behöva hjälpa 
människor i nöd och det är glädjande att vi som en stor grupp som 
bor här har möjlighet att bidra på ett positivt och uppskattat sätt.


All hjälp behövs! 


Vi kommer i vanlig ordning att skicka ut ett e-mail med all nödvändig 
information för insättning av pengar på kontot tillhörande projektet 
inför 2021! 


Håll utkik!


 

ARBETSGRUPPEN 
✓ Isel Bramstång 

iselbramstang@hotmail.se


✓ Noushin Nadjafi 
noushin.nadjafi@gmail.com


✓ Björn Kårfalk 
bjorn.karfalk@hotmail.com


✓ Magnus Westerberg 
neloop@msn.com


✓ Sven Kulldorff 
sven@kulldorff.com


✓ Revisor: Göran Fridh


Utbildning är det mest 
kraftfulla vapen du kan 
använda för att förändra 
världen.


Nelson Mandela 
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