
 
 

  

 

  

    VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2021 
 

Informationen i årsberättelsen speglar en del av HOPE587s verksamhet. Ett år 
som tydligt visar att vi tillsammans kan göra så mycket. Styrelsen för HOPE587 
har under 2021 bestått av Anneli Johnsson, Eva-Lena Arnesson, Louice 
Håkansson, Robert Håkansson och Timmie Johnsson. Suppleanter har varit 
Maria Thelin- Hult och Cecilia Nilsson. Verksamhetens åtaganden har varit 
riktade till Ukraina och Zambia. Under året har händelser och nyheter 
publicerats på hemsidan, Facebook och Instagram. 
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UKRAINA 
 
SAMARBETSPARTNER 
Organisation Cerebral Pares, Kiev 
Ansvarig: Lydmilla Matsilyska 
 
MÖTESPLATS 
 
HOPE587 fortsätter och ger kontinuerligt ekonomiskt bistånd till Cerebral Pares. Vi 

har nu arbetat tillsammans i tjugoett år och vi hjälper över femhundra familjer där 

någon i familjen har cerebral pares. Organisationen har tidigare varit helt beroende av 

HOPE587s finansiering för att kunna bedriva verksamheten. Nu kan vi med glädje se 

på hur fler och fler aktörer tillsammans med oss hjälper organisationen. 

När ett barn med en funktionsnedsättning föds är det inte ovanligt att mamman blir 

ensamstående, samtidigt som fördomar i samhället är fortsatt utbrett mot personer 

med funktionsnedsättning. Ensamheten har alltid varit ett problem och självklart har 

det inte blivit bättre på grund av pandemin med coronaviruset.  

 
MAT OCH MEDICINER   
 
Ökande priser, en fortsatt svag valuta och oro för krig underlättar inte situationen för 

de familjer vi hjälper. Många är hungriga och utan de mediciner de så väl behöver. 

HOPE587 bekostar därför inköp av mat och mediciner som delas ut till behövande 

familjer.      

 

                        

 

  
 
 
 
 
 
 



LUDMILA RAPPORTERAR OM HUR VERKSAMHETEN FUNGERAT I UKRAINA 
UNDER 2021 

 
Organisationen Cerebral i Darnotskiy region:  
7/1-21- Julfirandet, besökare: 280 personer 
Köpt julklappar till alla besökare, samt mackor, fika, jultomten kom på besök och vi hade 

en riktigt fin julkonsert.  
 
14/1-21- Nyårsfirandet besökare: 150 personer.  

Hade ordnat mackor, fika och Julklappar.  
 
19/1-21- Lördagsmöte 140 personer. Hade ordnat mackor till dom, köpt fika och frukt.  
 

25/1-21- Matkassar utdelning med hembesök av 300 personer.  
Matkassar innehöll olika basvaror.  
 

14/2-21- Alla Hjärtans Dag, besökare: 200 personer.  
Köpt gåva till gäster, ordnat mackor och fika.  
 
21/2-21- Lördagsmöte, besökare: 50. 

Vi hade ordnat pyssel, mackor och fika.  
 
8/3-21- International Women's Day.  

Köpte presenter till alla besökare, mat och fika. Samt hembesök av samtliga familjer 
som inte kunde komma på mötet.  
 
19/3-21- hembesök hos 50 familjer.  

 
1/4-21- och 2/4-21- Första April firandet.  
Vi hade möte under två dagar med 75 personer på varje möte. Gåvor till varje besökare, 

mackor och fika och clowner med program för barnen.  
 
20/4-21- Hembesök av olika familjer.  
 

2/5-21- Påskfirandet med tre möte med 100 personer på varje möte.  
Köpte påskbröd, presenter, mackor och fika till 500 familjer.  
 

10/5-21- Mors Dag, besökare 200 personer på mötet den dagen utomhus.  
Vi bjöd på mat och fika + cirkusunderhållning.  
 
15/5-21- 30/5-21- hembesök hos familjer med matkassar.  

 
1/6-21- The day of protection of disabled children.  
Hade två möte och ordnade presenter, mackor och fika till alla besökare.  
 

20/6-21- Båttur på Dniper floden, besökare:150  
Vi beställde en stor buss och bokade en båt som tog med barnen med 
funktionsvariationer på en liten tur kring Kiev. Alla bjöds på mat, fika och dryck.  

 
14/7-21- Utomhusmöte. Besökare: 150-170 personer  
Vi köpte presenter, mat och fika till alla besökare och hade cirkusunderhållning med djur 
och studsmattan.  



19/8-21- Utomhusmöte. Firandet av den ortodoxa högtiden "Herrens Dag". Besökare: 
150-200 personer.  

Köpt mackor och fika till alla.  
 
20/8-21- Hembesök av samtliga familjer. Köpte 200 matkassar.  
 

1/9-21- Firandet av Skolans dag. Vi hade två  möte och en underhållningsshow för 
barnen med mat och presenter till alla.  
 

24/9-21- En picknick där vi hade ordnat två bussar, köpte mat, dryck och fika till alla.  
 
14/10-21- Thanksgiving Day Utomhusmöte med 200 personer. Hade ordnat presenter till 
alla, köpte mat och fika, samt firade Gudstjänst tillsammans.  

 
7/11-21- Hade köpt 250 matkassar som delades ut vid hembesök.  
 

3/12-21- Invalid's Day  
Köpte presenter till 500 personer och bjöd på mat och fika.  
 
12/12-21- Lördagsmöte för barn  

 
19/12-21- Saint Nicklas Firandet.  
Vi hade tre möte med 90-100 personer på varje möte. Hade ett underhållningsprogram, 

köpte presenter, mat och fika till alla besökare.  
 
24/12-21- Julfirandet med tre möte med 100 personer på varje. Jultomten var där och en 
underhållningsshow. Vi hade köpt julklappar till alla besökare.  

 
29/12-21- Nyårsfirandet. med två möte med 150 personer på varje. Vi bjöd på mat och 
fika. Vi besökte också 55 familjer med jultomten och hade en matkasse till varje familj 

med oss. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ZAMBIA  
 
SAMARBETSPARTNER  
 
Mwandi Hospital  

Ansvarig: Harold Haamumba 

Skolor i Kabanze och Kabwe  

Ansvarig: Harold Haamumba och Namangolwa Ngonda 

 

   
På bild: Harold och hans familj.  
 
 
Pandemin har förändrat mycket och inga resor har varit möjliga till Zambia under året 

som varit. Samtidigt har vårt samarbete inte stoppats och under 2021 har vi fått vara 

med och hjälpa på följande vis: 

FEBRUARI 

ETT PAKET MED BINDOR 

 

     



 
Hundra paket med bindor har delats ut till unga flickor på landsbygden i Mawombo 
och i Kabwe. Ett paket med bindor gör det möjligt för unga flickor att gå till skolan. 
Projeket är en tvådelat eftersom det förbättrar situationen för en fattig men 
egenföretagande kvinna som tillverkar bindorna och därmed stärker i henne i hennes 
situation. 
 
I en väska ligger det två par underbyxor, åtta bindor, två hållare till bindorna och en 
tvål till en kostnad av 20 kr per paket 
 
 
 

 
RÖKT KÖTT - SMOOKER PROJEKT 
 

Vår samarbetspartner Harold har föreslagit att vi startar en verksamhet där kvinnor 
lär sig att röka kött som de sedan kan sälja för att på så vis få en inkomst. Detta kan 
utföras i deras hem och då många tar hand om sina barn är ett arbete som kan 
utföras i hemmet extra viktigt. 
 
Rökt kött är lättare att förvara utan att behöva någon kylanläggning. På så vis hjälper 
också projektet samhället genom att fler kan köpa och förvara kött även när de inte 
har råd med ett kylskåp.  
 
Ett startpaket kostar cirka 850 kronor och består av en rökare med kapacitet att röka 
femton kycklingar. Kvinnan får också utbildning i hur hon röker köttet. Då många inte 
har råd att handla in sitt först kött så får hon också kött så att hon kan påbörja sin 
verksamhet. Hitintills har tjugosex personer fått ett startpaket. 
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
MARS 
 

I byn Kaloma har vi kunnat gräva en en brunn med rent vatten. Den drivs med 
solceller. Brunnen tjänar hundra hushåll. 
 

     
 

 
JULI 
 
När coronaviruset började spridas stod sjukhuset i Mwandi snabbt utan syrgas då 
priset fördubblades på grund av efterfrågan. Här hjälper HOPE587 med syrgas till 
sjukhuset.  
Sjuksköterskorna och lokalvårdare som jobbade på sjukhuset fick inte lämna 
sjukhuset på grund av Covid-19. Detta resulterade i en mycket svår situation då inte 
hade pengar till att köpa mat och då hjälpte HOPE587 med mat under trettio dagar. 
 

      
Bild: Sjuksköterska på Mwandi Hospital 
 
 



COVID-19 OCH HUR SJUKHUS FÅTT HJÄLP UNDER PANDEMIN 
 
Bakgrund 
Harolds reflektioner över pandemin som varit under året:  
Effekten av covid var kända över hela världen, även om den påverkade länder olika. 
Det var en mycket svår situation för vårdpersonalen världen över. På landsbygden 
ligger sjukhuset Mwandi Mission Hospital, och där kämpade de också med 
grundläggande behov som mat eftersom det för närvarande inte finns någon matsal 
för att tillgodose personal som arbetar långa dagar samtidigt som de tar hand om 
covid-patienter. Detta scenario ledde oss till att be våra vänner i HOPE587 om hjälp 
med mat till sjukhusets personal.  
 
Med matresurserna vi fick från HOPE587 kunde vi hantera covid-patienter vid 
infektionstoppen förra året eftersom sjuksköterskorna kunde stanna på sjukhuset 
längre på grund av tillgången på mat. Detta motiverade dem att arbeta mer samtidigt 
som det hindrade dem från att överföra smittan till sina familjer och samhällen.  
 
I slutändan resulterade detta i färre dödsfall i samband med covid eftersom vi kunde 
hantera de sjuka med bästa möjliga omsorg, samtidigt som vi förhindrade ytterligare 
smittspridning eftersom vi minimerade kontakten. 
 
Avslutande tankar 
Låt mig slutligen på uppdrag av UCZ Mwandi Mission Hospital avsluta med citat från 
Första  Korintierbrevet 15:58 ”Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, 
och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är 
förgäves.” 
 
 
 
HÖSTEN 2021 

SKOLPROJEKT 

Våren 2020 presenterade Harold ett projekt för HOPE587s styrelse: att färdigställa 
tre klassrum i landsbygdsskolan i Kabwe.  

Nu är klassrummen klara och de har nya fina skolbänkar. Skolbänkarna är 
tillverkade av lokalbefolkningen, av en man som kan snickra och sätta ihop 
skolbänkar. Ett mål är uppfyllt som vi jobbat efter, att bryta fattigdom på landsbygden 
genom att ge elever förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning i en främjande 
skolmiljö. Grund- och gymnasieskola i Kabwe har över 800 elever fördelat på åtta 
klassrum. HOPE587 har varit med att färdigställa 3 klassrum för totalt 120 elever.  

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Brev från Harold 
 

Three Classrooms, Three Offices, one Storeroom and 120 Desks 

Hope 587 
Investments in Children 

 

Background  

HOPE587 embarked on one of the biggest projects in rural Zambia, Kabwe Village in 

Southern Province. They joined Hands with the community which had struggled to finish 

building a Classroom block composed of Three Classrooms, three offices and a Storeroom, 

thanks to the donors in Sweden, the project was finished and ready for use. However, they 

were reminded of one more challenge; where the school children will sit comfortably and 

within recommended space in line with covid guidelines. Given the economic situation of the 

villages, it would take ages, if not not forever for them to buy school furniture- desks 

Appreciation  
HOPE587 was on hand to buy school desks, 120 desks, 40 desks for each classroom. These 

desks compose of a chair and a desk. These desks were made at the nearest town, thus 

empowering the local community.  The community is so grateful to HOPE587 for the gift, 

especially that these children will be sitting for national examinations. The desks puts them 

on the same level with children in town who are likely to have desks in classrooms  

 

Last word 

May the Almighty God bless you as you serve people who can’t give anything in return. May 

you find joy in the words of; 

Matthew 25:40 “And the King will say, ‘I tell you the truth, when you did it to one of the 

least of these my brothers and sisters, you were doing it to me!’ 

 

 

 
 
 



GENERELL INFORMATION 
 
HOPE587 är en hjälporganisation på kristen grund. Vi värnar om människor- de 

trasiga, de fattiga, de ensamma och barnen är viktiga för oss. Vi arbetar i två 

geografiska områden: Ukraina och Zambia. Vi jobbar tillsammans med människor som 

bryr sig om barns rättigheter och har ett hjärta för de som är drabbade av fattigdom 

och orättvisor.  

 
BUTIKER OCH PLATSER MED INSAMLINGSBÖSSOR 2021 
 
Willys, Älmhult   

ICA nära, Strömsnäsbruk  

Jeansbolaget, Älmhult  

 
  
KYRKOR OCH ORGANISATIONER VI BESÖKT UNDER 2021

Planerade besök har blivit inställda på grund av pandemin. 
 
 
AVSLUTANDE ORD FRÅN ORDFÖRANDE 
 
Låt oss aldrig tröttna på att göra det som är gott och låt oss påminna varandra om att 
inte ge upp den goda kampen i vår värld. Vi från HOPE587 vill visa på Guds kärlek i 
handling och jag vill rikta ett stort tack till er alla som är med oss.  
 
Vänliga hälsningar, Anneli Johnsson 
 
 

           
   
 

 

 
 

FÖR EKONOMISK REDOVISNING HÄNVISAS TILL ÅRSREDOVISNINGEN 

 
Adress: Kråkeryd 7819, 343 96 Hallaryd 

Telefon: 070 541 21 07 
E-post: info@hope587.se 

www.hope587.se 

mailto:info@hope587.se
http://www.hope587.se/

