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Aktuellt 
Förändringar i arbetsgruppen 

Arbetsgruppen består idag av Cilla, Elisabeth, Noushin, Björn 
och Magnus vars kontaktuppgifter står med i nyhetsbrevet. 
Cilla och Elisabeth har i cirka fyra år satsat tid och energi i 
projektet men kommer att avgå från arbetsgruppen till 
hösten. De lovar att vara med vid sidan om och bidra med 
sina kunskaper inom tandvård och habilitering i de delar av 
projektet som berör dessa områden. 

Nya medlemmar i arbetsgruppen kommer att vara Isel 
Bramstång och Sven Olof Kulldorff. 

Dessutom har arbetsgruppen utsett Göran Fridh till revisor 
för att en gång per år gå igenom arbetsgruppens arbete och 
räkenskaper för att sedan skriva en rapport om förvaltningen 
och räkenskaperna till hemsidan.

Mjölk och mat 

Idag köper vi cirka 600 liter mjölk och en hel del torra 
matvaror för cirka 500 euros per månad till mer än 70 
barnfamiljer i Albufeira. 

Julklapp: 2018 köpte vi skor till 200 barn i julklapp. 
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Bakgrund 

Projektet "Barn och ungdomar 
i Albufeira"  

Projektet startade 2015, som 
ett försök med ambitionen att 
hjälpa barn och ungdomar i 
behövande familjer. Med tiden 
har projektet vuxit från att vara 
fokuserat på mjölk- och 
matinköp till att inkludera även 
insatser med skolmaterial, 
tandvård, habilitering mm. 
Projektet drivs utan några 
administrativa omkostnader. 
Det finns inga givna belopp 
för att hjälpa utan alla bidrag 
är välkomna.  

Partners i Albufeira 

Om ni vill veta mera om 
organisationerna vi 
samarbetar med kan ni gå in 
på följande länkar 

AHSA  

(Associação Humanitária 
Solidariedade Albufeira, 
www.ahsa.com.pt)  

APEXA  

(Associação de Apoio á Pessoa 
Excepcional do Algarve, 
www.apexa.org) för barn och 
ungdomar med särskilda 
behov

BARN OCH UNGDOMAR

I ALBUFEIRA 

http://www.ahsa.com.pt
http://www.apexa.org
http://www.ahsa.com.pt
http://www.apexa.org
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Andra delar av projektet består av engagemang för 3 barn, 
Leonardo 7 år, Manuel 9 år och Catia 9 år. Barnen har olika 
former av habiliteringsbehov som vi bekostar. De får 
habilitering två gånger var per vecka.

En annan viktig del av projektet är tandvård. Vi erbjuder 
tandundersökning och behandlingar som är nödvändiga. 

Dessutom 
tillhandahåller vi 
tandkräm och 
tandborstar till alla 
barn som kallas till 
undersökning. 
Hittills har vi haft 
cirka 80 barn på 
undersökning 
årligen.

Varje skoltermin 
köper vi skolböcker 
och skolmaterial    

som pennor, 
pennskrin, block mm.  

AHSA har dagvård och aktiviteter för cirka 50 äldre. Vi 
tillhandahåller garn och de stickar mössor i form av olika 
tecknade figurer. Dessa skickas sedan till barncancer -
avdelningen på Faros sjukhus och ges till de barn som tappat 
sitt hår på grund av cancerbehandling. Se bild! 

AHSA stöder också behövande nyblivna mödrar med en korg 
full av nödvändiga babysaker för att de nyfödda ska få en bra 
start. 

Vi supportar också flera olika fritidsaktiviteter som måleri, 
fotografering och enkla sportaktiviteter för barn och 
ungdomar under påsk- sommar- och vinterlov. 

Vid akut behov gör vi punktinsatser. Det kan gälla inköp av 
mediciner, kostnader för läkarbesök, inköp av rullstol eller 
andra hjälpmedel och extra matinköp. 

Det utgår ingen som helst ersättning till arbetsgruppen och 
alla arbetar helt ideellt. 

Stort tack till alla familjer som bidrar samt våra sponsorer, 
Ålandsbanken och Mercator/Portugalmäklarna.
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Praktiskt för er som 
känner för att bidraga 

Alla bidrag är välkomna och om ni 
bidra så ber vi er sätta in pengar på 
konto enligt nedan. Vi har flera 
olika aktiviteter och om ni vill att 
era era pengar ska gå till ett 
speciellt område, så ange gärna 
det.

Arbetsgruppen 

Noushin Nadjafi - 
noushin.nadjafi@gmail.com  

Cilla Nyström Larsson - 
cilla.eddie@gmail.com 

Elisabeth Ljungberg - 
elisabeth.ljungberg58@gmail.com  

Björn Kårfalk - bjorn.karfalk@hotmail.com 

Magnus Westerberg - neloop@msn.com

NIB:0035 0018 0002 7481 3304 6  

IBAN: PT50 0035 0018 0002 7481 
3304 6  

BIC: CGDIPTPL 

Kontohavare: Björn Kårfalk

Catia

För innevarande räkenskapsår, juli 
2018-juni 2019 har vi hitintills 
mottagit €10.600:- i bidrag från 28 
familjer och €1.200:- från våra 
sponsorer. Vi har betalt drygt 
€5.000:- för livsmedel (AHSA), 
habilitering ca €2.000 (APEXA), 
tandvård €800:- och övrigt såsom 
julgåvor drygt €4.000:-.  Det 
innebär att utgifterna överstiger 
intäkterna hitintills i perioden.
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