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Inledning 
 
All vår verksamhet präglas av målsättningen om ett långsiktigt framgångsrikt bistånds- och 
utvecklingsarbete som banar väg för nationsförändring i våra projektländer. De insatser som sker i 
våra förskolor, skolor, yrkesskolor, dagcenter och resurscenter bidrar alla till att utveckla en 
långsiktigt hållbar verksamhet. 
 
Mot bakgrund av den visionen kan även 2018 sammanfattas som ett framgångsrikt år. 
Samtidigt har turbulens och oroligheter i enskilda projektländer ställt oss inför nya utmaningar. Detta 
gäller främst Argentina och Haiti, där politisk instabilitet och negativ ekonomisk utveckling har fått 
effekter för vår verksamhet ner på individnivå och beräknas medföra fortsatta utmaningar framöver. 
 
Under 2018 var inflationen 17 % i Haiti och 47 % i Argentina, vilket medförde eskalerande utgifter för 
såväl familjer och privatpersoner som för våra lokala organisationer. 
Därför har vi fått kämpa osedvanligt hårt för att kunna fortsätta tillhandahålla biståndsinsatser på 
samma nivå, i enlighet med vårt uppdrag. Om den negativa utvecklingen skulle fortsätta i dessa två 
länder kan det få allvarliga konsekvenser för vårt redan ansträngda arbete. Vid en eventuell 
framtvingad nedskärning i Haiti hotas i första hand de måltider som vi serverar i våra skolor. 
 
Att tillhandahålla en eller flera dagliga måltider till barnen utgör en viktig del av vårt arbete i ett 
flertal länder, i och med att dessa måltider i många fall utgör barnens främsta dagliga näringsintag. 
 
Det ser vi bland annat exempel på i Ghana, där vårt införande av skolfrukost 2017 har fått fortsatta 
positiva effekter i alla våra skolor. De akademiska resultaten har gått upp och frånvarofrekvensen har 
gått ner. På prov tillåter nu en av våra skolor arbetande föräldrar att lämna barnen redan klockan sex 
på morgonen för att underlätta deras vardag och öka deras inkomstmöjligheter. 
 
Vårt arbete i den kenyanska byn Jimba firade tio år 2018, och vår skola i byn tog emot drygt 400 
elever vilket är fler än någonsin tidigare.  I slutet av 2018 stod fyra nya klassrum och 13 nya toaletter 
klara. Vi renoverade även befintliga skolmöbler för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö för såväl 
elever som personal. Under 2019 och 2020 planerar vi att fortsätta Jimbas upprustning och 
utbyggnad. 
 
Vår förhoppning och ambition är att inom kort även färdigställa den nya skolbyggnaden i Taytay med 
bland annat sex nya klassrum. 
 
Hoppets Stjärna arbetar aktivt i tolv länder. I de projektländer där vårt fokus ligger på utbildning 
omfattas fler än 10 000 elever från förskola upp till gymnasienivå. Därutöver ger vi studiestöd till 
hundratals ungdomar, vilket ger dem möjlighet att studera vidare på yrkesskolor, högskolor och 
andra utbildningar. I de projektländer där insatserna riktas mot barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar når vi ut till cirka 5 000 individer.  
 



Direkt och indirekt påverkar arbetet fler än 30 000 barn och ungdomar med familjer. Via yrkesskolor, 
föräldragrupper och olika byutvecklingsprojekt såsom boskapsutdelning och vattenstationsbyggande 
förbättrar vi livssituationen för barnens familjer och andra vuxna i våra projektländer.   
 
Under början av 2018 drabbades Chaco-provinsen i Argentina av svåra översvämningar. Chaco är en 
av de fattigaste provinserna i Argentina och utgör hem för det redan hårt prövade Toba-folket, som 
drabbades hårt av dessa översvämningar. Tack vare generösa givare kunde vi nå ut med hjälpinsatser 
och förnödenheter till de drabbade.  
 
Vårt långsiktiga arbete för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Lettland, Belarus och 
Rumänien fortsätter på flera fronter. Utöver utbildnings- och rehabiliteringsinsatser pågår ett aktivt 
lobbyarbete för att förbättra situationen för de berörda individerna, såväl i deras hemmiljöer som i 
deras samhällen. 
 
Arbetet med utsatta romska barn i Rumänien har nu pågått i drygt fyra år, och resultaten är mycket 
positiva. Sedan vår satsning ”Helhjärtat för romerna” initierades har det skett stora framsteg. De 
barn som berörs är bättre integrerade i skolan, får bättre skolresultat och lever under allt bättre 
hemförhållanden. En viktig utmaning är att få fler flickor att fortsätta studera efter grundskolan, och 
det arbetar vi aktivt med. Antalet romska barn som erbjuds mat, läxhjälp och extraundervisning på 
Hoppet Stjärnas fem resurscenter i landet uppgår för närvarande till 260.  
 
2018 uppgick Hoppets Stjärnas ändamålskostnad till 80,2 %. Administrations- och 
insamlingskostnader till 20,4 %, varav 9,4 % utgjordes av rena administrationskostnader. Övriga 11 % 
var insamlingskostnader, det vill säga investeringar gjorda för att kunna rekrytera fler givare och på 
så vis skapa förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete i berörda projektländer.  
 
En viktig del i det administrativa arbetet handlar om att säkerställa att de gåvor vi fått ansvar för 
alltid används på bästa möjliga sätt, och att kvalitetssäkra arbetet för barnens bästa. 
 
På följande sidor följer en mer detaljerad rapport från våra projektländer. Vi känner stolthet över allt 
som uträttas, men fortsätter samtidigt sträva mot att ytterligare höja insatsernas kvalitet och att nå 
ut till ännu fler hjälpbehövande individer med våra insatser.  
 
Tack för ditt fortsatta stöd! 
 

  
 
Ulrika Kallin Eriksson, 
Verksamhetschef, Hoppets Stjärna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Argentina 
 
Inledning 
Argentina genomlider en långt utdragen ekonomisk kris. Detta har drabbat vårt arbete på 
flera olika sätt under året. Till exempel var inflationen över enorma 47% under 2018, och 
den argentinska peson förlorade 50% i värde mot den amerikanska dollarn.  
 
Dessutom drabbades landet av en stor torka under våren så många skördar förstördes. I 
Chaco-provinsen där Hoppets Stjärna arbetar var det översvämningar i början av året och 
flera av våra projekt och många fadderbarn drabbades.  
 
I Argentina arbetar vi främst med att fattiga och utsatta människor inom minoritetsgruppen 
Toba i och runt Sáenz Peña i provinsen Chaco.  
 
Vi har arbetat i Chaco-provinsen sedan 1977. Det är ett av de fattigaste områdena i 
Argentina där 50% av befolkningen lever i fattigdom.  Bland minoritetsgrupperna beräknas 
85% vara fattiga.   
 
Vårt arbete: 

• 745 barn och familjer får löpande hjälp genom en rad olika projekt. 
• Katastrofbistånd gjordes under översvämningarna i början av året. 
• Vår lokalorganisation utsågs till en av de bästa i hela provinsen. 

 
 
2018 
 
Högre studier 
Att stötta ungdomar för studier på gymnasiet och senare på högskola har länge varit en 
viktig del av arbetet. Förutom att de får skolmaterial och skor så får de även moraliskt och 
ekonomiskt stöd så de kan fullfölja sina studier. Vi följer elevernas utveckling löpande under 
året via utvecklingssamtal.  
 
Vid skolårets slut i december tog 23 ungdomar studenten från högskola och gymnasiet. 
Nyutexaminerade från högskolan inkluderar bland annat sex lärare och en polis. Dessa 
långsiktiga insatser är viktiga och alltfler ungdomar får en ordentlig utbildning att bygga 
vidare på. 
 
Förskola 
Under 1980- och 90-talen byggde Hoppets Stjärna flera förskolor i byarna runt staden Saenz 
Pena. Alla utom en har lämnats över till kommunen, vilken vi driver tillsammans med 
kommunen. Ambitionen är att ta över driften till 100% under 2019. Till förskolan kom under 
2018 knappt 50 elever. Undervisningen är tvåspråkig, barnen får lära sig både på spanska 
och toba. 
 
 
 
 



Yrkesskola 
Yrkesskolan i Nam Qom utanför Saenz Pena spelar fortfarande efter nästan 40 år en viktig 
roll. För närvarande erbjuder vi kurser inom matlagning, bakning, sömnad, vävning, och 
hantverkstillverkning. Vid avslutningen i december fick 60 elever diplom. Många använder 
sina nya kunskaper och får genom detta försörjningsmöjligheter för sig själva och sina 
familjer. 
 
Tyvärr drabbades yrkesskolan av en inbrott precis vid slutet av läsåret. Tack vare inlånad 
utrustning kunde utbildningarna avslutas som planerat.   
 
Matpaket 
Efter över 40 års dedikerat och målinriktat arbete på olika nivåer har vi lyft upp många 
tusentals människor ur minoritetsgruppen Toba extremt fattigdom och misär. Trots det finns 
det många väldigt fattiga kvar i byarna. Därför är de matpaket vi delar ut regelbundet 
extremt viktiga. De innehåller basvaror som underlättar för familjerna att sätta mat på 
bordet. Under 2018 fick 350 familjer matpaket regelbundet.  
 
Vårdcentral 
Hoppets Stjärnas vårdcentral i Nam Qom som invigdes 1990 var den första i området. Den 
var och är inriktad på att hjälpa människor från tobafolket.  Här finns flera olika 
specialistavdelningar plus ett apotek. Närmare 300 personer kommer till kliniken varje dag 
för vård och undersökningar. Vårdcentralen drivs i samarbete med kommunen.  
 
 
Övrigt 
Översvämningar 
I början av 2018 drabbades stora delar av provinsen Chaco av omfattande översvämningar. 
Vi hjälpte cirka 400 familjer med bland annat matpaket och madrasser.  
 
Skolmaterial 
Inför skolstarten i mars 2018 delade vi ut skolmaterial, skor och ryggsäckar till behövande 
fadderbarn. Det är en viktig del så att barn kan ta del av undervisningen på bästa möjliga 
sätt. Barnen får skolmaterial löpande eller vid behov under läsåret. 
 
Barnens dag 
I Argentina firas barnens dag den tredje söndagen i augusti. På området vid yrkesskolan 
firades detta med en rad aktiviteter. Barnen lekte lekar, spelade spel och de fick snacks och 
varm choklad.  
 
Studenternas dag 
Den 21 september är en stor dag för argentinska studenter: de firar både sin egna dag och 
vårens början. Det har blivit en tradition att även Hoppets Stjärna firar denna dag med de 
fadderbarn som studerar på gymnasiet och högskola. Vi anordnar en festlig träff med mat 
och dryck på yrkesskolans  tomt.  Detta är mycket uppskattat avbrott mitt i läsåret. 
 
 
 



Utmärkelse 
Det finns cirka 2 000 frivilligorganisationer i provinsen Chaco som arbetar med olika typer av 
bistånd, socialt arbete och liknande. Vid ett officiellt event arrangerat av ministeriet för 
social utveckling utsågs Hoppets Stjärnas lokala organisation till den fjärde bästa. Ett fint 
kvitto på allt det vi gör.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belarus 
 
Inledning 
Hoppets Stjärna arbetar i Belarus främst med att förbättra situationen för barn med 
funktionsnedsättningar i olika delar av landet. Vi samarbetar med den lokala organisationen 
BelAPDliMI. Tillsammans ger vi exempelvis stöd till dagverksamheter för barn med 
funktionsnedsättningar och föräldragrupper, samt genom kunskapsöverföring från nordiska 
specialister. 
 
Efter Tjernobylkatastrofen 1986 och kommunismens fall i början av 1990-talet så gjorde 
Hoppets Stjärna en rad hjälpinsatser i Östeuropa. Ett av länderna som fick hjälp var Belarus, 
dit vi skickade långtradare med sjukhusutrustning, mat, kläder med mera till framför allt 
Gomel-området som drabbades svårt av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. 
 
En stor del av arbetet för BelAPDliMI går också ut på att informera och påverka myndigheter, 
media och omvärlden om situationen för personer med funktionsnedsättningar. Målet med 
detta är att utveckla livskvaliteten för dessa barn och deras familjer, och även förändra 
attityden och inställningen hos omvärlden gällande personer med funktionsnedsättningar. 
 
BelAPDliMI förenar 51 medlemsorganisationer över hela landet, och aktiviteter organiseras 
både på lokal och nationell nivå. 
 
Hoppets Stjärna har samarbetat med BelAPDliMI sedan 1995 och arbetat omfattar cirka 3 
000 familjer.  
 
2018 
Lobbyarbetet för att förbättra situationen för personer med funktionedsättningar i Belarus 
fortsätter på alla nivåer oavbrutet varje år.  
 
Projekt 
En rad långsiktiga projekt och olika informationsprojekt drivs hand i hand för att ungdomar 
ska integreras bättre. Några exempel för 2018 följer nedan.  
 
Presentationer till journalister genomfördes under namnet: ”Access to information for 
people with disabilities”.  
 
Projektet ”Art for inclusion of people with disabilities” genomförde utbildningsdagar, möten, 
läger och en konferens där ungdomar med funktionsnedsättningar får utbildning inom konst. 
 
”Accessible work” är ett projekt där ungdomar får arbetsutbildning och dessutom gjorde 
utflykter och deltog i seminariums.  
 
Projektet ”New opportunities” genomfördes i samarbete med Belarus moderåd. Unga 
människor med funktionsnedsättningar fick tillsammans med mordrådet skapa en 
klädkollektion. Ungdomarna deltog aktivt i varje steg att ta fram kollektionen, som sedan 
visades på modeveckan i Belarus i november 2018. 
 



Samtidigt försöker man påverka myndigheter genom en rad påverkanprojekt, bland annat 
vill man förbättra skyltning och information så att det ska bli lättare att förstå för de som har 
funktionsnedsättning, äldre människor och utlänningar.  
 
Familjestöd 
BelAPDliMI genomförde konsultationer för tusentals människor och familjer i behov av olika 
former av stöd.  
 
Drygt 500 familjer tog emot olika typer av materiellt stöd. Några exempel är rullstolar, 
sängar, ortopediska madrasser, kläder, mat, hygienartiklar, mediciner, med mera.  
 
Olika typer av workshops (till exempel sömmerskeutbildning) genomfördes i 13 regioner i 
landet.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brasilien 
Inledning 
Det var i Brasilien som Hoppets Stjärnas arbete började. 1970 öppnade barnhemmet Estrela 
da Esperanca i Montes Claros och blev vårt allra första projekt. Barnhemmet är borta, där 
det i dag drivs en förskola med cirka 50 elever. 
 
I landet har vi utvecklat en modell som kan komma att förändra hela nationens sätt att 
arbeta med förskoleverksamhet. Hoppets Stjärna Brasilien driver kvalitetssäkrade skolor till 
40 procent lägre kostnad än vad landets kommuner kan föra själva. 
 
Några höjdpunkter 2018: 

• Fler än 2 100 barn fick sin förskoleutbildning genom Hoppets Stjärna 
• Våra skolor får genomgående bra utvärderingsresultat vid inspektioner 
• Barnen på våra förskolor gör regelbundet utflykter 

 
2018 
I och runt megastaden Sao Paulo driver vi gemensamt med kommunen för närvarande sju 
förskolor i ett unikt samarbete. Tillsammans tog de emot över 2 100 barn under 2018. Vår 
förskola i Montes Claros tar emot fler än 50 elever. 
 
Alla skolor är välutrustade och personalen välutbildad och certifierad. Här finns 
utbildningsmaterial, leksaker och lekparker. Alla barnen får även fem mål mat om dagen. 
Skolåret börjar i februari efter att den stora karnevalen är över och slutar i december, med 
en månads lov i juli. Skoldagen börjar 07.00 och avslutas 17.00. Under året gör barnen 
regelbundet utflykter till bland annat djurparker, teatrar och cirkusar. Påsk, mors dag, fars 
dag, barnens dag och jul uppmärksammas på skolorna.  
 
Vi köper regelbundet in ny utrustning, under 2018 köpte vi bland annat i en ny 
utomhuslekpark till skolan Vila Medeiros. 

 



Filippinerna 
Inledning 
Hoppets Stjärna har arbetat i Filippinerna sedan tidigt 80-tal och har sedan starten letts av 
Gani och Liling Coruna. Det hela började med att stötta barn och familjer ekonomiskt och 
materiellt i utkanten av huvudstaden Manila. För att nå långsiktiga resultat som verkligen 
gör skillnad formaliserades arbetet 1987 då lokalorganisationen Hoppets Stjärna Filippinerna 
bildades. Fokus har sedan dess varit att lyfta upp barnen ur misär och elände för att ge dem 
bästa möjliga start i livet genom utbildning. 
 
Några höjdpunkter 2018: 

• Cirka 2 000 barn och ungdomar gick på någon av våra tre skolor. 
• Byggnationen av ny skolbyggnad och ett skyddat boende för utsatta flickor i Taytay är 

nästan klara. 
• Nya datorer köptes in till datorutbildningen till skolan i Infanta. 

 
2018 
Taytay 
När Hoppets Stjärna påbörjade arbetet i slummens Taytay så bodde cirka 300 familjer där, numera 
bor minst 6 000 familjer där och området växer fortfarande.  
 
Vi byggde grundskola mitt i slummen och den invigdes 1989. Den var mycket populär från början. 
Efterfrågan på bra utbildning var stor och skolan växte med åren. 1997 invigde vi vår High School-
avdelning. Skolan är som en fristad i storstadsslummen och är populär bland familjer och barn. 
 
En ny skollag infördes 2012 i Filippinerna. Visionen är att alla ska få en bättre grundutbildning som 
ger dem bättre möjligheter för framtiden. Det betyder bland annat att alla grundskolor måste stegvis 
införa även förskola och Senior High School (årkurs 11-12). Det göra Hoppets Stjärna löpande, vi 
införde förskola 2016, förhoppningsvis står byggnaden för Senior High-School klar under 2019. Den 
är klar till 75%.  
 
Fler än 70 000 elever har passerat igenom vår skola i Taytay sedan starten. Våren 2018 tog 220 elever 
studenten från Junior High School, 169 från grundskolan. 89 barn avslutade förskolan och började 
sommaren sin grundskoleutbildning på vår skola.  
 
Fristaden i Taytay 
Ett stort problem i framförallt fattiga områden i Filippinerna är sexuellt ofredande och sexuellt 
utnyttjande av unga flickor. Hoppets Stjärna har länge hjälp utsatta flickor på olika sätt, men vi vill 
göra mer för dem. I slutet av 2018 stod vår fristad med tillfälligt boende i stort sett klar. Invigning är 
planerad till tidigt 2019. 
 
Infanta 
Hoppets Stjärnas näst största skola i Filippinerna ligger i Infanta på ön Luzons östkust cirka fyra 
timmars bilväg från Manila. Arbetet där började med katastrofhjälp efter att tyfonen Winnie slog till 
november 2014. Förödelsen var stor, tusentals människor omkom och skadades. 
 
Efter det att vi gjort de inledande hjälpinsatserna med mat och andra förnödenheter efter 
katastrofen påbörjades byns återuppbyggnad. Vi byggde bland annat 300 bostäder, grävde 
vattenbrunnar och delade ut getter. Men framförallt byggde vi en skola som ger barnen utbildning 
och hopp in framtiden.  
 



Skolan invigdes 2009, och förra läsåret hade skolan knappt 300 elever. 20 elever gick ut vår 
grundskola förra våren, och 57 barn gick ut förskolan. De som avslutade grundskolan började sedan 
på en lokal High-School. 
 
Crame 
I stadsdelen Crame i huvudstaden Manila driver vi en liten förskola som förra läsåret hade ett 50-tal 
elever. Närmare 40 elever avslutade förskolan vi skolavslutningen våren 2018. I samma byggnad 
ligger Hoppets Stjärnas lokalkontor. Crame är ett fattigt och trångbott område, många familjer har 
det svårt och ser skolan som en liten oas för barnen. 
 
Högre studier 
Hoppet Stjärna stöttar sedan länge även studenter till studier på högskola, universitet och 
yrkesskolor. Det senaste läsåret var det cirka 40 ungdomar som stöttades finansiellt. Genom åren har 
hundratals elever som fått sin grundutbildning genom oss och sedan via stöd för högre studier 
kommit ut i arbetslivet. 
 
 
Övrigt 
Under hösten 2018 arrangerades vidareutbildning och seminarium för våra lärare i Taytay och 
Infanta.  
 
Inför skolåret 2018-19 höjde vi golven på den stora skolbyggnaden i Taytay för att klara av de årliga 
översvämningarna under regnperioden.  
 
Vi fräschade upp skolan i Taytay genom att fixa till taken och måla om dem. 
 
Vi delar regelbundet ut mat till behövande familjer. 
 
 

 
 
 
 



Ghana  
 
Inledning 
De senaste årens positiva utveckling för arbetet i Ghana fortsatte under 2018, även om vi 
står inför en rad utmaningar. De matprogram vi förbättrat inom flera områden sedan början 
av 2017 har börjat visa allt bättre långsiktiga resultat.  
 
Samarbetet mellan vårt lokalkontor, skolorna och familjerna har under året förstärkts och 
utvecklats vilket är positivt.  
 

• Under det innevarande skolåret tar vi emot 900 elever i våra sex projekt. En ökning 
med med 12% jämfört med föregående år. 

• De akademiska prestationerna bland eleverna förbättrades och personalens 
engagemang fördjupades.  

• Under året genomfördes flera byggnads- och renoveringsprojekt. 
 
 
2018 
Skolåret i Ghana börjar i september och avslutas i juli. Innevarande året har vi 900 elever 
uppdelat på sex skolor i södra delarna av landet.   
 
Våra skolor följer den nationella läroplanen, och förskolebarnen får de grundläggande 
kunskaper i matematik och språk som de enligt myndighetsdirektiv behöver bära med sig för 
att få börja grundskolan. Vid skolårets slut i juli 2018 avslutade 219 barn förskolan med de 
rätta kunskaperna och flyttades upp till grundskolan.  
 
När Hoppets Stjärnas nuvarande landschef, Charity, tog över i januari 2017 införde hon flera 
åtgärder och förbättringar. De olika insatserna har utvecklats än mer under 2018 och givit 
fina resultat. Kortsiktigt är det en succé, och de långsiktiga effekterna kommer märkas än 
mer inom några år.  
 
 
Utbildning och skolmat 
Att ansvara för utbildningen för 900 fattiga barn på Ghanas landsbygd är stort ansvar, 
speciellt som antalet barn på våra skolor ökade med 12% jämfört med året innan.  
 
Alla barnen får skolmaterial inför skolstarten och sedan löpande under året vid behov. 
Skolornas ledare är direkt ansvariga för att det sköts på bästa möjliga sätt inom 
budgetramarna. En ny viktig detalj inom det nya managementtänket är att involvera lärarna i 
olika beslutsprocesser. Detta har gjort lärarna mer motiverade att göra ett bra jobb, att 
utbilda barnen och se till deras välbefinnande.  
 
Metoderna att lära ut och böckerna vi använder i våra skolor har standardiserats vilket gör 
arbetet mer effektivt och alla arbetar på samma sätt. Vi ser också till så att lärarna får 
lärarmaterial i allt större utsträckning.  
 



En viktig del av arbetet i Ghana har alltid varit skollunchen. 2017 införde vi grötfrukost som 
komplement och det har medfört flera positiva effekter. Barnen är friskare, piggare och har 
lättare för att koncentrera sig. Dessutom har de blivit bättre på att komma i tid till skolan 
eftersom de inte vill riskera att missa frukosten. Det här innebär också en ekonomisk 
avlastning för barnens föräldrar, som kämpar för att kunna ge sina barn tillräckligt med mat. 
Allt detta har påverkat skolresultaten positivt på både kort och lång sikt. Om möjligt hoppas 
vi kunna införa ett enklare mellanmål i framtiden. 
 
De akademiska resultaten har gått upp, färre barn kommer sent till skolan och 
frånvarofrekvensen har gått ner. På prov tillåter en av våra skolor att lämna barnen redan 
klockan sex på morgonen, för att underlätta för arbetande föräldrar. 
 
 
Skolrenoveringar och byggnationer 
Hoppets Stjärnas skolor i Ghana byggdes på 1990-talet och renoveras regelbundet och vid 
behov. Dessutom uppgraderar och bygger vi ut  våra skolor.  
 
Under 2018 fick skolan i Gomoa Dominase en ny byggnad med två klassrum och lekrum. 
Lekrummet utrustades även med pedagogiskt utbildningsmaterial och leksaker. Det byggdes 
även en lekpark. 
 
Nya fina lekparker byggdes även i Osae Krodua och Kobeng, till alla barnens glädje. I april 
stod det nya lekrummet fyllt med leksaker i Osae Krodua klart.   
 
Skolan i Kobeng fick under året nya toaletter. 
 

 
 
 
 
 



Kenya 
Inledning 
Arbetet i Kenya utvecklades stabilt under 2018. All verksamhet bedrivs i fattiga eller utsatta 
områden och våra skolor är populära och eftersökta. Vi erbjuder mycket bra 
utbildningsmöjligheter till barn som lever i riskområden. 
 
Den lokala ledningsgruppen följer utvecklingen noggrant på samtliga barn och ungdomar 
som vi arbetar med. Skolresultaten och effekterna av det långsiktiga arbetet är mycket goda. 
Några effekter av arbetet för 2018: 
 

• Antalet barn och ungdomar inom Hoppets Stjärnas utbildningsenheter var 1 330, en 
ökning med 12% jämfört med året innan. 

• 100% av eleverna i avgångsklass åtta på vår grundskola klarade examensproven för 
gymnasiet (High School). 

• I Jimba färdigställdes en ny skolbyggnad med fyra klassrum, en ny toalettbyggnad, 
och hela skolan renoverades. 

 
Hoppets Stjärnas barnverksamhet i Kenya började genom moderorganisationen 
Tältmissionen. Hoppets Stjärna etablerade sitt arbete inom utbildning och byutveckling i 
början av 1980-talet. Vi ger kvalitetsutbildning till fattiga och utsatta barn runt kuststaden 
Mombasa där den kommunala skolan är undermålig och eftersatt.  
 
Förskolan i Mikindani 
Förskolan byggdes 1987 med stöd av SIDA, och erbjuder undervisning upp till grundskolans 
årskurs 3. Den är välskött och mycket populär. Familjer står i kö för att försöka få sina barn 
att komma in på skolan. Vi renoverar skolan löpande, och försöker utveckla klassrummen 
från år till år. De energiska lärarna är från närområdet och får kontinuerlig vidareutbildning. 
2018 välkomnades 503 elever till skolan, en ökning med 13% jämfört med året innan. Barnen 
får skoluniform och skolmaterial. 
 
Att hålla hungern borta är en av grundpelarna i Hoppets Stjärnas verksamhet. Alla barn får 
dagligen två måltider, dels gröt runt niotiden och sen en ordentlig lunch, vilken varieras över 
veckan. Barnen har tillgång till säkert dricksvatten och toaletter. Allt detta gör att barnen 
generellt har god hälsa.  
 
Utvecklingen med lite olika modernare undervisningstekniker har slagit väl ut. Det är 
populärt och är något som den lokala ledningen vill bygga vidare på.  
 
Under året renoverades skolan och nya skolmöbler köptes in. Med över 500 elever slits 
skolan, och ledningen gör allt man kan för att hålla skolan i fint skick. 
 
Under nuvarande starka ledning, de olika utvecklingsprogram och renoveringar är 
skolresultaten fortsatt mycket bra. Över de senaste åren har antalet elever ökat ordentligt 
och det är en utmaning i sig, och vill ge så många som möjligt chansen till en bra start i livet 
med bibehållen kvalitet.  
 



Utvecklingen med att erbjuda de minsta barnen komma till skolans dagis har slagit väl ut. 
Det är uppskattat av föräldrarna som nu kan arbeta. 
 
Alla barn i grundskolans årskurs tre klarade proven och kvalificerade sig för årskurs fyra och 
flyttades upp till vår grundskola Living Word. 
 
Living Word Primary School 
Vår grundskola Living Word tar emot elever från årskurs 4-8. Läsåret 2018 hade skolan 271 
elever vilket var lika många som året innan.  
 
Barnen får skoluniform, skolmaterial och två måltider per skoldag. Dels gröt runt nio och sen 
lunch. Måltiderna intas på vår förskola i närheten där alla mat tillagas. Barnen har tillgång till 
rent dricksvatten och toaletter.  
 
Skolan har en relativt nystartad scoutgrupp som har regelbundna träffar och aktiviteter.  
 
Skolan dans- och sånggrupp har funnits i ett par år. Den utvecklas hela tiden och under 2018 
kom den långt i en nationell tävling, tyvärr räckte det inte till final. De ställde upp med en 
sång från den etniska gruppen Marakwe. 
 
Vi de nationella examensproven vid skolårets slut gick det väldigt bra för våra 32 kandidater 
från årskurs åtta. 100% av eleverna kvalificerade sig för gymnasiet (high school). 
 
 
Jimba 
Hoppets Stjärna skola i byn Jimba startades 2008, först som förskola men år efter har skolan 
byggts ut. Förhoppningsvis kommer vi kunna erbjuda upp till årskurs åtta inom ett par år.  
 
Under 2018 kom 426 elever till skolan som då erbjöd från förskola upp till grundskolans 
årskurs sex. Det är ökning 14% jämfört med året innan. Alla barn får frukost och lunch. 
Vattenbrunnen som grävdes för några år sen är torr, och färskvatten köps in och lagerhålls i 
en reservoar på skolområdet. 
 
Det är långt mellan skolorna i Jimba-området och trycket för en plats på Hoppets Stjärnas 
skola är stort, som har mycket gott rykte. Regionen är fattig, många bor enkelt och 
undernäring bland barn är vanligt. Många barn hoppar av skolan för tidigt och börjar arbeta. 
 
Skolresultaten på vår skola är fortsatt bra och visionen är att de ska bli ännu bättre när vi 
kommer kunna erbjuda upp till årskurs åtta inom några år. Vi kommer då kunna erbjuda en 
helhetslösning för de fattiga barnens grundutbildning.    
 
Under slutet av året stod flera nya byggnader klara på skolområdet. En ny skolbyggnad med 
fyra klassrum byggdes klart nära skolköket. Det är ett välkommet tillskott till de befintliga 
klassrummen då det varit väldigt trångt. En ny separat toalettbyggnad med sammanlagt 14 
toaletter kompletterades också.  
 



Skolköket förbättrades även det. Tre stycken modernare energisnålare kokkärl installerades 
vilket även gjorde det enklare för personalen att laga måltiderna. Väggarna har målats, 
fönster installerats och lite annat har fixats. Förhoppningsvis bli hela köks- och 
matsalsbyggnaden klar under 2019.  
 
Även skolans originalbyggnad har renoverats inför nya skolåret 2019.  
 
100% av eleverna i årskurs tre klarade proven som gjorde de klara för grundskolans årskurs 
fyra. 
 
 
 
Yrkesskolan 
Hoppets Stjärnas yrkesskola i Mikindani startade 2001. Vi har sedan dess erbjudit kurser i en 
rad olika ämnen. Under 2018 kom 28 ungdomar och utbildade sig inom skrädderi, broderi, 
och klänningstillverkning. 20 stycken tog examen, fick diplom och nu fått anställning inom 
olika företag i Mombasaområdet. Åtta stycken fortsätter sin utbildning under 2019.   
   
 
Utvecklingsprojekt 
Förr att utveckla arbetet har vi startat upp en rad lokala utvecklings- och 
självförsörjningsprojekt för att förbättra arbetet på kort och lång sikt.  
 
Elva personer är anställda inom dessa projekt. Genom dessa utvecklingsprojekt fick sju 
ungdomar stöd till sina studier på gymnasiet (high school).    
 
Odlingar 
För att kunna ge barnen en mer varierad och nyttigare skollunch har vi start upp ett par 
frukt- och grönsaksodlingar. Vi odlar bland annat majs, bönor och bananer. Odlingarna ligger 
vid yrkesskolan och på skolområdet runt grundskolan i Mikindani. En del av de skördade 
produkterna säljs på lokala marknader för att sedan köpa in andra basprodukter till våra 
matserveringar. 
 
Djur 
Den lilla farmen med getter, kor, höns och grisar som startade för några år sen ger 
avkastning och barnen en mer varierad kost. Vi hoppas under 2019 utveckla detta projekt. 
 
Vatten 
För ett par år sedan startade vi ett vattenprojekt där vi renar brunnsvatten och säljer till 
befolkningen i och runt Mikindani. Från 2016 och framåt har detta projekt utvecklats 
ordentligt.  
 
HIV-smittade barn 
HIV-epidemin är svår i Kenya, och på våra skolor i Mikindani är 120 av barnen smittade. De 
får bromsmediciner från staten. Hoppets Stjärna ger dem extra mat, förutom de måltider 
alla barnen får. Familjerna får stöttning och rådgivning. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettland 
 
Inledning 
Hoppets Stjärna har arbetat i Lettland sedan 1991, främst med att förbättra situationen för 
barn och ungdomar med funktionsvariationer och deras familjer, samt familjer med stora 
ekonomiska och sociala svårigheter. Arbetet under 2018 omfattade 680 barn och ungdomar.  
 
Programmet ”Familjer i kris” är en annan mycket viktig del av arbetet där hundratals familjer 
i svåra situationer får hjälp på olika sätt.   
 
Vi samarbetar med lokala organisationen Velki. Tillsammans ger vi regelbundet stöd till 
dagverksamheter för barn med funktionsvariationer, vi anordnar utbildningsdagar, 
seminarium, och sommarläger för både familjer, lettisk vårdpersonal och myndigheter. Vi 
uppmuntrar och stöder bildandet av föräldragrupper. 
 

• 680 barn stöttades 
• 14 föräldragrupper i 13 städer möttes regelbundet 
• Sommarläger för 20 familjer anordnades. 

 
En del av barnen på skolorna åker hem varje dag. Andra, vilka har långt till skolan från sina 
hem stannar hela veckan på skolan och åker hem på helgerna.  
 
2018 
 
Studiehjälp 
Hoppets Stjärna stöttar 680 barn och ungdomar och med olika funktionsnedsättningar och 
deras familjer på fem statliga skolor i Lettland.   
 
Vi köper bland annat skolmaterial, skol- och sportutrustning för att hjälpa barnen till en 
bättre utbildning. Vi arrangerar utflykter till museum, musikevent, dansuppvisningar och 
teaterföreställningar.  
 
Barnen gör studiebesök på olika  arbetsplatser och får då även prova på olika saker. 
 
Liepaja Internatskola 
På skolan vd kuststaden Liepaja studerade fler än 260 elever med olika 
funktionsnedsättningar under 2018. Vi hjälpte till att utrusta skolan med olika 
terapihjälpmedel och skolutrustning.  
 
Många av barnen kommer från fattiga och utsatta familjer, och då de har svårt att ta del av  
kulturella aktiviteter så ordnas sådana regelbundet.  
 
Två gånger om året får barnen en extragåva i form av ett presentkort. De får följa med och 
handla för att lära sig hur det går till, värdet av olika saker för att i allt större utsträckning 
klara sig själva.  
 
Riga Internatskola nummer 5 



Under 2018 studerade drygt 200 elever med olika funktionsnedsättningar på internatskola 
nummer 5. Vi stöttar framför allt med utrustning för att förbättrautvecklingsmöjligheterna 
hos de barnen som studerar på skolan. Vi ger även regelbunden vidareutbildning till 
personalen. Under året gjordes flera utflykter vilket är en viktig del av barnens utveckling. De 
deltar i olika festivaler med musik, dans och teater. Barnen deltar aktivt i många aktiviteter 
vilket främjar självkänsla, utveckling, mod, samarbete och sociala beteenden.  
 
Internatskola nummer 5 är uppdelad på två skolor. Den som ligger på Stockholmsgatan fick 
en ny sportpark 2017 som Hoppets Stjärna var medsponsor till. Den är mycket populär och 
barnen älskar att använda den. Här fick basketbollkorg, mål som kan användas till fotboll och 
innebandy. är mycket populär. Den är ett värdefullt tillskott för barnens utveckling.  
 
Rudzati  
Under 2017 studerade 59 barn på skolan i Rudzati.  
 
Skolan har en stor fin gräsplan där det spelas framför allt fotboll men även andra spel som 
krocket.  
 
Barnen på skolan åker regelbundet på utflykter då de besöker bland annat museum, 
hantverksateljéer, teater.  
 
Zalite 
Under 2017 studerade 75 elever med olika funktionsnedsättningar på skolan i Zalite.  
Skolan ligger på landsbygden och ungdomarna får lära sig bland annat matlagning, träslöjd 
och utföra olika jordbruksarbeten. Under 2018 genomfördes seminarium för lärarna och 
föräldrarna för att ge dem bättre kunskap och förutsättningar. 
 
Spares 
Skolan i Spares tog under 2018 emot 76 elever med olika funktionshinder. Barnen har en rad 
olika aktiviteter att deltaga i. Dessutom arrangerar man regelbundet utflyter så att barnen 
får besöka museum, teater och annat. 
 
 
Familjer i kris 
Programmet ”Familjer i kris” innehåller ett par huvudaktiviteter som kompletterar arbetet 
och ger en helhet för att förbättra situationen för familjer vars barn har olika 
funktionsnedsättningar och utsatta familjer som har hamnat i kris på grund av olika orsaker.  
 
En viktig funktion har Velki’s psykolog Ilze Lielpetere som arbetar med 14 föräldragrupper i 
13 städer. Hon har möten med varje grupp en gång i månaden.  
 
Sen arrangeras möten med föräldragrupper på skolor eller möten med individuella familjer 
för att ge dem bästa möjliga stöd. Det arrangeras utbildningsdagar, seminarium och 
workshops för föräldrar, utbildare, socialarbetare. 
 
En mycket uppskattad återkommande aktivitet är sommarlägren dit barn med grava 
funktionsnedsättningar får komma och koppla av tillsammans med en förälder.  



 
Den årliga populära familjekonferensen i december blev 2018 uppskjuten till februari 2019, 
på grund av Lettlands hundraårsfirande som självständig stat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rumänien 
Inledning 
Hoppets Stjärnas arbete i Rumänien inleddes 1989. Det började med hjälpsändningar med 
förnödenheter efter kommunismens fall. Snart 30 år senare är arbetet indelat i flera 
fokusområden.  
 
Det ena verksamhetsområdet går ut på att förbättra situationen för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar, det andra nyare är ”Helhjärtat för romerna” som påbörjades 2014.  
Vi driver även två resurscenter i Husi och Botosani för barn som kommer från utsatta 
familjer.  
 
De kort- och långsiktiga effekterna för de olika grupperna i ett av Europas fattigaste länder är 
väldigt goda, och vi fortsätter utveckla arbetet. 
 
Några effekter av arbetet i Rumänien under 2018: 
 

• 300 barn och ungdomar med funktionsnedsättningar får hjälp på olika sätt. 
• 260 barn får stöd på våra fem center fokuserade på den romska minoriteten.  
• Satsningen på en entreprenörsskola är lyckosam och utvecklas löpande.  

 
 
2018 
Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar 
Det övergripande målet har sedan vi började arbeta i Rumänien att underlätta social 
integration av barn och ungdomar med olika funktionednedsättningar. Många förbereds för 
ett liv utan beroende av andra. 
 
Detta sker på många sätt. Vi arbetar kontinuerligt med att höja utvecklingsnivån bland de 
med funktionsnedsättningar. Vi utbildar föräldrar, och vi informerar samhället om de 
funktionsnedsattas situation och rättigheter på olika sätt. 
 
Utvecklingen hos de med funktionsnedsättningar följs noggrant upp och de individuella 
programmen justeras efter hand. 
 
Under 2018 kom cirka 300 barn och ungdomar med funktionsnedsättningar till våra center i 
Rumänien och Moldavien, cirka 100 av dem är integrerade i skolor och förskolor. 
 
Vi genomför en rad terapier, både individuella program och i grupp. De inkluderar bland 
annat utbildning, beteende, konst, lek, språk, kommunikation, och sensorisk stimulation. 
 
Några projekt och effekter under 2018: 
 

- Vårt nya center i Dorohoi öppnade. 
- Ett nytt pilotprojekt i Darabani för 15 barn startades.  
- Sportaktiviteter är en viktig del av arbetet. Till exempel i Suceava deltog fem barn i 

judotävlingar med stora framgångar. 



- Ungdomsklubben i Iasi är aktiv och socialt viktig. De arrangerar en rad aktiviteter för 
bättre social integrering.  

- Vidareutbildning för lärare och utbildare genomfördes i Iasi och Dorohoi. 
- Månatliga gruppmöten genomförs för föräldrar vars barn har funktionedsättningar.   
- Hantverksklubben i Barlad är aktiv och anordnar regelbundna utställningar. 
- I juli anordnades sommarlägret ”Steps towards light” för 350 föräldrar, barn med 

funktionsnedsättningar och deras syskon. 
- Hoppets Stjärna Rumänien är grundande medlemmar i två lobbyorganisationer 

(FONSS och FOPCD) och arbetar kontinuerligt via dem för att förbättra situationen för 
barn med funktionsnedsättningar och dess familjer.  

 
 
Helhjärtat för romerna 
Verksamhetsområdet ”Helhjärtat för romerna” startade 2014 med en rad olika insatser.  
Det är ett långsiktigt förändringsarbete med fokus på utbildning, hälsa, och strukturella 
frågor för en bättre integrering av utsatta romerna i samhället. 
 
2015 öppnade vi det första resurscentret i Valea Seaca och fyra till öppnades våren 2016. Till 
de fem centren kommer sammanlagt 260 barn och ungdomar. De får läxhjälp, 
extraundervisning, och lunch. På centren får barnen och dess familjer låna duschar och 
tvätta kläder i tvättmaskiner.  
 
På centren får barnen skolmaterial och böcker, och familjerna får materiellt stöd i form av 
skor, kläder och mat.  
 
Resultaten bland barnen som kommer till centren är mycket goda. Barnen integreras bättre i 
skolorna och deras självkänsla växer. 100% av barnen förbättrade sina grundkunskaper inom 
olika skolämnen, inklusive det rumänska språket.  
 
100% av barnen från förskolan flyttades upp till grundskolan. Nästan alla barn i grundskolan 
flyttades upp till nästa årskurs. De som inte flyttades upp hade intellektuella 
funktionsnedsättningar och inlärningsproblem.  
 
33% av alla barnen tilldelades olika skolutmärkelser, en elev i Dimacheni vann första pris i en 
lokal geografitävling.  
 
En viktig del i arbetet är att utbilda barnen i mänskliga rättigheter och jämlikhet. Ett fokus är 
att se till så flickorna avslutar grundskolan ordentligt. 
 
Resurscentren anordnar en rad extraaktiviteter för att utveckla barnen inom flera områden. 
Det anordnas läsklubbar, fotbollsträning, hantverkstillverkning, utflykter, museibesök, med 
mera. Födelsedagar och högtider uppmärksammas. Under sommarlovet 2018 arrangerades 
sommar- och fotbollsläger. 
 
Sedan starten 2014 har vi delat ut boskap i byarna. Under 2018 delades får, getter och kor ut 
i Dimacheni. En familj fick även en växthus. 
 



Sömnadskurserna i byarna fortsätter. Under 2018 fortsatte dessa utbildningar i Dimacheni 
och i Valea Seaca startade vi upp ett nytt projekt – ”I want to learn a handicraft” – och 10 
kvinnor började sömnadsutbildningen. Dessa kurser ger en möjlighet till självförsörjning och 
extrainkomster.  
 
 
Resurscenter 
I byarna Botosani och Husi driver vi resurscenter för barn med en utsatt social situation, där 
föräldrarna inte har möjlighet att hjälpa sina barn till en normal skolgång. Barnen som 
kommer till dessa resurscenter får hjälp med läxläsning och de får ett mål lagad mat. Barnen 
får även skolmaterial, böcker, kläder och skor. Resultaten i skolan är mycket goda och 
barnen känner en bättre självkänsla och visar ökat intresse för sin utbildning. 
 
Centret i Husi ingår i ett större projekt där vi samarbetar med ett halvdussin andra 
organisationer där Hoppets Stjärna övergripande ansvarigt. Det övergripande målet för detta 
projekt är att förbättra social integration och bekämpa fattigdom och diskriminering i 
marginaliserade områden i Husi genom att erbjuda integrerade tjänster för över 500 
personer som hör till målgruppen.  
 
 
Entreprenörsskola 
Under 2016 introducerade vi  en entreprenörsskola, Focus Business School. Rumänien är i 
stort behov av företagare och arbetstillfällen, och Focus Business School ger grundläggande 
utbildning i att starta och driva företag. Utbildningen är även en viktig del i vårt romerarbete, 
då den lär eleverna att tänka på ett nytt sätt inom ekonomi. Hundratals vuxna har deltagit i 
kursen och resultaten är mycket goda. 
 
 

 
 
 



Ryssland 
Inledning 
I Ryssland samarbetar Hoppets Stjärna med den lokala organisationen ”Help to Children 
Charity Foundation” baserad i St. Petersburg. Tillsammans ger vi stöd till både barn på 
institutioner och ungdomar/unga vuxna som väst på institution. Via ”Help to Children” ger vi 
även stöd till barn med olika funktionsnedsättningar. Arbetsnamnet för aktiviteterna är ”You 
are not alone”, eller du är inte ensam.   
 
Närmare 700 personer stöttas via detta samarbete. Mottagarna är främst barn och 
ungdomar, men även utsatta familjer.  
 
För ”Help to Children” är Hoppets Stjärna en mycket viktig partner. Vårt finansiella stöd är 
basen i deras budget.  
 
Den stora nyheten under året var att nya Camp Grace stod klar. Det är en byggnad som 
används främst för sommarläger men även andra sammankomster. 
 
2018 
Grace Center 
Grace Center i St. Petersburg är basen och huvudkontoret för Help to Children. Grace är ett 
familjecenter där föräldralösa ungdomar får hjälp att acklimatisera sig efter att de lämnat 
olika institutioner. De flesta av dem är unga ensamstående mammor. Vi hjälper dem på olika 
sätt att utvecklas till självständiga människor med stärkt självkänsla.  
 
Alla ungdomar kommer till Grace temporärt och de får en individuell plan för att utvecklas 
på bästa möjliga sätt. De får lära sig att sköta en hushållskassa, laga mat, tvätta kläder med 
mera. De får hjälp med husrum, mat, kläder och mediciner. Det hålls gruppseminarium, och 
de får individuell familjesupport. 
 
De ensamma mammorna får hjälpa att söka arbete, och hjälp med att aktivera deras barn i 
olika kulturella och sociala evenemang.  Det arrangeras grupputflykter till museum, och olika 
kulturevent. 
 
Grace är även basen för arbetet med familjestöd till utsatta familjer. På centret får de socialt 
stöd och det anordnas temakvällar och olika aktiviteter. Ensamma mammor i trångmål får 
hjälp med matpaket.  
 
Arbetet med dessa utsatta mammor och ungdomar sker långsiktigt och dedikerat. Målet är 
hela tiden att de ska klara sig själv efter en tids stöd. 
 
Under hela året firas högtider som jul, påsk och födelsedagar på centret så att familjerna och 
barnen ska känna sig extra uppskattade. 
 
De 20-tal ungdomarna som bor på centret får fyra måltider om dagen.  
 
 
 



Runt St.  Petersburg 
Tillsammans samarbetar vi även i städer och projekt runt St. Petersburg. De ligger alla mellan 
60-150 kilometer från basen Grace Center. För närvarande stöttas barn och ungdomar på 
följande internatskolor och statliga socialcenter: 
 

- Luga special school för  barn med mentala funktionsvariationer. 
- Mga special school med barn som är blinda eller har nersatt syn. 
- Nazia social rehab school för barn med svåra familjeförhållanden. 
- Primorsk special school för barn med mentala funktionsvariationer. 
- Sjsstroj College för föräldralösa ungdomar som inte bor kvar på barnhem. 

 
För dessa barn och ungdomar hålls det seminarium och aktiviteter för att stötta deras 
utveckling utbildningsmässigt, socialt och kulturellt. Högtider och födelsedagar firas så att de 
ska känna sig uppskattade. Barnen får mat och snacks med jämna mellanrum. Collegebarnen 
får mat och hygienartiklar så de kan sköta hälsa och hygien.  
    
 
Camp Grace 
Den nya byggnaden på Camp Grace stod klar i juli 2018, så det arrangeras bara ett läger i 
augusti innan sommaren var över. 25 personer, ensamstående mammor med barn, deltog  
på lägret för att stärka mammorna och barnen. Dels individuella samtal men även en hel del 
gruppaktiviteter genomfördes.  
 
Under hösten ordnades även ett antal dagsutflykter till Camp Grace.   
 

 
 
 
 
 
 



Trinidad 
 
Inledning 
Våra två förskolor i Trinidad välkomnade drygt 100 barn under 2018.  
 
Båda skolorna ligger i förorter till huvudstaden Port of Spain med många fattiga och utsatta 
familjer. Grundskolan i Trinidad är på pappret tillgänglig för alla, då den är både gratis och 
obligatorisk. Verkligheten är dock lite annorlunda då det krävs att barnen gått på förskola 
innan de gör börja grundskolan, och där fått grundläggande kunskaper. 
 
Arbetet i Trinidad påbörjades 1987 av Naomi Reid och hennes familj. Drygt 30 år senare är 
Naomi fortfarande verksamhetschef. 
 
56 elever sammanlagt avslutade sina förskoletid och började grundskolan. De kunde då 
alfabetet, skriva och läsa enkla meningar, identifiera färger och siffror och annat som krävs 
för att börja grundskolan. Moral och social färdigheter som också är viktiga klarades av. En 
elev fick gå om sisat året på förskolan på grund av mycket hög frånvaro.  
 
2018 
 
Maloney 
Förskolan i Maloney var vårt första projekt och den öppnade 1987. 35 barn avslutade sina 
förskolestudier på skolan 2018 och började grundskolan. 
 
Under året köptes nya skolmöbler in. Vi renoverade även lekrummet och la in nytt golvkakel. 
Löpande service av utrustning och faciliteter gjordes både inom- och utomhus för barnens 
trevnad och säkerhet. .  
 
 
St. Joseph 
I förorten St. Joseph öppnade vi en förskola 1997. Vid skolårets slut 2018 avslutade 21 barn 
sina studier och fortsatte i grundskolan.  
 
Skolbyggnaden målades om både invändigt och utvändigt under året, och löpande service av 
utrustning och faciliteter gjordes både inom- och utomhus för barnens trevnad och säkerhet.  
 
Träffarna på skolområdet med fattiga familjer som inleddes 2017 fortsatte under 2018. Vi 
stöttar dem på olika sätt. 
 
 
Övrigt 
Under 2018 gjordes flera utflykter med skolornas barn. De besökte bland annat Emperor 
Valley Zoo, en botanisk trädgård och gjorde ett restaurangbesök. 
 
Det ordnades en ”karriärsdag” då barnen fick klä ut sig till deras drömyrke. Så barnen klädde 
ut sig till bland annat läkare, sjuksystrar, brandmän, poliser. En kul dag men samtidigt 
påmindes barnen att allt är möjligt om man vill och kämpar hårt. 



 
Under sommarlovet anordnades Star of Hope Precious Summer Camp, temadagar då barnen 
kom till skolan för att leka, spela spel och olika inlärningsaktiviteter. Barnen fick också snacks 
och dryck. 
 
Självklart ordnades det ordentlig julfester på båda skolorna. Barnen dansade, sjöng, lekte 
och åt god mat. De fick också julklappar. 
 
En del familjer i är extremt fattiga och de fick under året bland annat hjälp med matpaket.  
 

 


