VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2016
Under 2016 har HOPE587 bedrivit en omfattande verksamhet. Informationen i årsberättelsen speglar en
del av verksamheten. Styrelsen för HOPE587 har under 2016 bestått av Anneli Johnsson, Maria Thelin,
Louice Håkansson, Timmie Johnsson och suppleanter är Cecilia Thuvesson och Robin Thuvesson. Anställd
under året har varit Maria Thelin med 20 %. Verksamhetens åtaganden har varit riktad till Ukraina och
Zambia. Under året har det skett regelbundna utskick till medlemmar i form av Nyhetsbrev.

HOPE587
HOPE587 har arbetat aktivt sedan år 1999 med start i
Ukraina. Idag utgår vårt arbete från Kiev där vi hjälper
barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar via
samarbetspartnern Cerebral Pares. Vi hjälper till med
mat, mediciner, sjuk- och tandvård och är med och
skapar en mötesplats för gemenskap. Det är en daglig
kamp att ha en funktionsnedsättning i Ukraina, både
vad gäller överlevnad men också för acceptans i
samhället.

Både i Ukraina och Zambia fokuserar vi också på att
stötta mammorna. De är en utsatt grupp och blir ofta
övergivna av sina män när ett barn med
funktionsnedsättning föds.

HOPE587 tror på samarbete hjälporganisationer
emellan. Fattigdom och utsatthet är aldrig något vi
kan konkurrera om utan något där vi istället sluta
samman och skapa möjligheter för utveckling och
förbättring. Våra samarbetspartners finner ni på vår
HOPE587 påbörjade ett nytt samarbete i Zambia år hemsida www.hope587.se
2013, då HOPE587 hade potential att växa. Vi
samarbetar med barnsjukhuset Beit Cure i
huvudstaden Lusaka som erbjuder livsomvandlande
operationer till barn som fötts med olika typ av
funktionsnedsättningar. Många barn som får hjälp på
sjukhuset kommer från extremt fattiga förhållanden.

GENERELL INSAMLING
HOPE587 arbetar aktivt med att sprida reklam och information om vårt arbete via hemsida och sociala
medier, föredrag hos kyrkor och organisationer och ansökningar hos stiftelser och fonder. På så vis har vi
löpande intäkter av gåvogivare, vi har stående intäkter i form av månadsgivare och medlemskap samt kyrkor
som varit med sedan start av organisationen.
BUTIKER OCH PLATSER MED INSAMLINGSBÖSSOR 2016
Willys, Älmhult
Shell, Strömsnäsbruk

Jeansbolaget, Älmhult
Mataffären, Arkelstorp

Team Sportia, Älmhult

EVENT 2016

MEDLEMMAR

Konsert i Markaryd insamling till HOPE587

År 2016: 64 medlemmar
Medlemsavgift: 100 kr/år

AMBASSADÖRER
Under år 2016 har HOPE587 haft två ambassadörer som arbetat aktivt med att sprida information om
organisationens arbete.
Anna Ström: Utbildad undersköterska och aktoriserad tolk
Hannah Gustafsson: Utbildad undersköterska
BESÖK KYRKOR OCH ORGANISATIONER 2016:
Centrum kyrkan Skånes Fagerhult
Saron trånget Hishult

Missionskyrkan Älmhult
Betelkyrkan Hallaryd

Svenska kyrkan Hallaryd

UKRAINA 2016
Under år 2016 har HOPE587 tillsammans med Cerebral Pares stöttat cirka 500 medlemmar där en eller flera
i familjen har någon funktionsnedsättning.
HOPE587 har under år 2016 bidragit med cirka 90 000 kr till verksamheten som bedrivs i Kievs förort.
Pengarna har gått till omkostnader för att skapa en mötesplats dit barnen och föräldrarna kan komma och
äta, umgås och fira gudstjänst tillsammans.
Det har anordnats ett flertal högtidsfester som exempelvis vid påsk, invalidernas dag, jul och nyår.
Under året har extra matpaket delats ut eftersom krisen i landet har gjort att dagliga utgifter har tredubblats.
Hyrorna har gått upp, elen stigit och matpriserna ökat. Behoven är stora.

På fotot till vänster ser ni Andrii och Vitja som är medlemmar i Cerebrel Pares. De packar matpaket
som delas ut till behövande.

Utbildning är viktigt Med hjälp av HOPE587s ekonomiska bidrag har det
under året bedrivits engelska- och datorundervisning för medlemmarna i
Cerebral Pares. I engelska har det funnits både en nybörjarkurs och en
avancerad kurs. Totalt under året har det medverkat cirka 40 elever per
vecka. För de som önskat har det funnits möjlighet att delta i
bibelundervisning.
Läraren i den avancerade klassen i engelska heter Yura Poloz. Han är 29 år och själv medlem i Cerebral Pares.
Yura har en universitetsutbildning men på grund av sitt handikapp så får han inte jobb.

Från dagcentret där det var helg anordnas en träff för Cerebral Pares medlemmar. Mammor till barnen hjälper till,
de förbereder mat och serverar.

ETT HÄNDELSERIKT ÅR MED NYA KONTAKTER

UNDERVISNING INOM HÄLSA- OCH SJUKVÅRD
HOPE587 har i år påbörjat ett samarbete med en sjukvårdsorganisation som består av 300 nationella
frivilligarbetare, allt från lekmän, sjuksköterskor och läkare. Tillsammans har de skapat en mobil klinik som
reser runt i Ukraina och erbjuder gratis sjukvård till fattiga.
HOPE587 håller i ett undervisningsprogram för volontärerna. I augusti i år var det premiär för
diabetsundervisningen typ 2 och hjärt-lugn-räddning. Totalt deltog 36 stycken elever.

Till vänster ser ni Anneli som är utbildad diabetessjuksköterska och arbetar som vårdlärare på vård- och omsorgsprogrammet på
Haganässkolan i Älmhult. Hon tolkas av Anna Ström som är från Ukraina. Anna är utbildad tolk och undersköterska och bor och
arbetar idag i Sverige.

Den mobila kliniken besökte i utbyte Cerebral Pares i somras med ett internationellt läkarteam med
specialistläkare och ett nationellt team med tandläkare och gav barnen gratis vård. HOPE587 bidrog med mat
till personalen. Det är den ersättning de önskar för sitt arbete. Den här insatsen planeras som en årlig
återkommande insats.
KLÄDINSAMLING
Bristen på kläder har återigen blivit ett problem för fattiga människor i Ukraina på grund av landets kris.
HOPE587 har under året startat upp en klädinsamling som packas i Hallaryd där Inger Thuvesson står som
ansvarig. Leauge, en organisation etablerad i Kiev har under många år arbetat med att transportera begagnat
sjukvårdsmaterial, exempelvis maskiner som de svenska sjukhusen inte längre använder och hjälpmedel som
rullstolar och rollatorer. De kommer kostnadsfritt hämta upp kläderna och leverera till Ukraina. Leauge har
under många år försett både den mobila kliniken och Cerebral Pares med hjälp och stöttar även andra
organisationer i Ukraina. Kläderna planeras att delas ut till Cebarel Pares, ett statligt barnhem för
funktionshindrade i Poltava och till ett soppkök för hemlösa via en ortodox kyrka i Poltava.
BIBELSKOLA- WORLD OF LIFE
Ett ytterligare samarbete som startades upp under år 2016 var med bibelskolan World of Life som grundades
av baptisterna i USA. De befinner sig cirka 45 minuter med bil från Kiev ut på landsbygden. De har ett
naturnära område med möjlighet till att bada, en fotbollsplan och andra aktiviteter. Cerebral Pares är varmt
välkomna att anordna utflykter för sina barn till denna plats. En möjlighet för de HOPE5587 hjälper att få byta
ut Kievs grå vardag till en härlig plats i det gröna. Mattias Radziwiluk som är ansvarig för bibelskolan erbjöd
sig även att sända ungdomar som kan hjälpa till under gudstjänster som Cerebral Pares anordnar för barnen
och deras familjer.

ZAMBIA 2016
Zambia ligger i södra Afrika. Ett land som blev
självständigt för 52 år sedan. De lider inte av
inbördeskrig och konflikter utan det finns goda
möjligheter för en ljusare framtid. Dock så lider
befolkningen av extrem fattigdom och många kämpar
för mat för dagen och för sin egen överlevnad. Hur
kan vi hjälpa till?
Förändringar gör vi inte på egen hand utan HOPE587
samarbetar med barnsjukhuset Beit Cure Hospital. De
hjälper barn som föds med olika form av
funktionsnedsättningar som klumpfot och vattenskalle. Barn som ofta är utstötta i samhället och redan

i tidig ålder har fått möta mycket förtryck på grund av
sin funktionsnedsättning och i vissa fall hålls barnen
gömda för de anses vara en skam för familjen. En
fruktansvärd sanning, men på
Beit Cure Hospital får de hjälp.
Sjukhuset har varit verksamt i
10 år och förra året gjorde de
1571 operationer. Det är ett
fint sjukhus i jämförelse med
många sjukhus i landet, men
det finns mycket kvar att göra
för att skapa en säkrare vård.

PROJEKT TILLSAMMANS MED BEIT CURE HOSPITAL

UTBILDNINGSCENTER INOM SJUKVÅRD
Ett av Zambias stora problemområden är bristen på utbildad vård och sjukvårdspersonal, vilket även
sjukhuset kämpar med. Därför vill sjukhuset bygga upp ett utbildningscenter där personalen kommer få
vidareutbildning och djupare kunskap. Sjukhuset besitter kontakter som kan bedriva utbildningen och de
äger land på sjukhusområdet, men det saknas lokaler.
Syftet med utbildningscentret är att skapa en mer kvalitativ vård som kommer bidra till en tryggare miljö för
sjukhusets patienter. Skolprojektet kommer hjälpa landets invånare att införskaffa sig utbildning och bidra
till Zambias hälso- och sjukvårdssektor genom utbildning och yrkesträning.
Utbildningsområden- Sjukhuset vill vidareutbilda nyexaminerade
sjuksköterskor och förbereda dem för sjukhusmiljön. Exempelvis är
sjuksköterskorna duktiga på att dokumentera och följa en patients
värde, men de har inte förståelse för hur det påverka patientens
allmänna tillstånd och hur de bör agera. Detta tar vi för givet om vi
ser till en europeisk standard, men utbildningsnivån brister i
Zambia. I lokalerna kommer det också bedrivas en utbildning för
vårdbiträden. Det är den första utbildningen i Zambia som
startades år 2013 av två kvinnor från Zambia som såg stora brister
i att ta in outbildad personal på sjukhusen för att assistera
Från sjukhuset Beit Cure i Zambia
undersköterskorna, vilket skapade stora negativa konsekvenser.
Skolan heter Arbourcare och har samarbetet med Beit Cure
Hospital sedan utbildningen startades. Arbourcare bedriver sin verksamhet på sjukhusområdet idag.
Sjukhuset vill även bjuda in läkare runt om från Zambia och vidareutbilda dem inom barnhälsovård, neurologi,
ortopedi och öra- näsa och halssjukdomar.

INSAMLING UTBILDNINGSCENTER
HOPE587 är en av huvudsponsorerna till byggnationerna av centret tillsammans med den engelska stiftelsen
Beit Trust.
Beit Trust stiftelse bidrog med pengar år 2006 till uppbyggnaden av sjukhuset. Det är en stiftelse med lång
erfarenhet som har arbetat med välgörenhet riktad mot utbildning och det allmänna samhället under många
år i Afrika i länder som Zambia, Zimbabwe och Malawi. De har sitt huvudkontor i staden Woking i England
och ett kontor i Zimbabwe.

HOPE587 har åtagit sig ett bidrag på cirka
400.000 kr som kommer användas till
byggnationerna. Vid årsskiftet har HOPE587
235 000 kr avsatt för projektet för en första
utbetalning och arbetar aktivt för att samla in de
resterande 165 000 kr.
Under hösten 2016 har HOPE587 ansökt om
ekonomiskt bidrag hos två kyrkor och en stiftelse.
Besked kommer först under år 2017.

STATUS INSAMLING ÅR 2016
Av insamlade medel på 235 000 kr så ser insamlingen ut som följande:
100 000 kr av Stiftelsen Sven Höök (skriftlig ansökan)
30 000 kr av Lagadalskyrkan i Strömsnäsbruk (besök hos styrelsen)
105 000 kr avsatt från insamlade medel till HOPE587 av privata
gåvogivare samt bidrag från flertal kyrkor och mindre organisationer.

EMPOWERING WOMEN
Utöver skolprojektet har HOPE587 startat ett pilotprojekt med sjukhusets pastor Namangolwa Haamumba.
Hon är en zambisk kvinna som själv kommer från mycket fattiga förhållanden. Hon har en stark tro på Gud,
ett gott mod och hopp om en ljus framtid. Idag är en av hennes främsta arbetsuppgifter på sjukhuset att
styrka och lyfta de kvinnor som kommer dit med sina barn. Namangolwa brinner för att hjälpa dessa mammor
genom att finna vägar till en inkomst så de kan betala sina barns mat och skolgång.
I höstas bidrog HOPE587 med 12 000 kr för inköp av stickemaskiner.
Syftet med projektet är att ge kvinnorna utbildning i att använda
maskinen för att skapa kläder och andra saker som de kan sälja. Vid
uppstart får kvinnorna betala halva maskinen för de första
pengarna de tjänar in, innan den kommer helt i kvinnans ägo.
Namangolwa säger att ”Vi vill motivera och samtidigt säkerställa att
maskinen inte bli såld eller inte används”.
Pengarna som kommer in för maskinerna återinvesteras i arbetet
med att styrka de kvinnor som Namangolwa Haamumba kommer i
kontakt med via sjukhuset.

Pastor Namangolwa Haamumba

NYHETER I ORGANISATIONEN
ANSTÄLLNING
Under år 2016 anställde HOPE587 sin första medarbetare. Ordförande Anneli Johnsson skriver:
”Ukrainahjälpen bytte namn till HOPE587 under våren 2013 och blev samtidigt en fristående organisation.
Ett bibelord som har följt mig genom åren är ”var trogen i det lilla så ska jag anförtro dig mycket” och nu är
det med stor glädje HOPE587 anställt sin första medarbetare.”
Maria Thelin med ursprung från Göteryd utanför Älmhult är utbildad textilekonom.
År 2013 lämnade hon Stockholm och ett jobb med stora framtidslöften inom
modebranschen med en längtan att följa Jesus ord om att hjälpa människor i
utsatta situationer. I två år har hon arbetat ideellt för HOPE587 som
ekonomiansvarig och projektansvarig för Zambia. Idag jobbar hon 80 % på MT
Thelins Redovisningsbyrå och 20 % på HOPE587 sedan 1 januari 2016.
SAMARBETE SVENSKA KYRKAN
År 2016 inleddes ett fint samarbete med Svenska kyrkan och vi välkomnar Linda Persson in i missionsarbetet.
Hon är anställd av Svenska kyrkan i Göteryds pastorat och i hennes tjänst ingår det en arbetsdag i veckan
(som betalas av Svenska kyrkan) då Linda arbetar för HOPE587. Hon hjälper bland annat till med
klädinsamlingen, hon ansvarar för HOPE587s insamlingsbössor och deltar på marknader i närområdet för att
sprida information om HOPE587s arbete.

PLANERING 2017
KOMMANDER RESOR
Ukraina i februari 2017- Avstämning av år 2016 och planering för år 2017. HOPE587 kommer år 2017 bidra
med sin årliga ekonomiska insats till Cerebral Pares till stöd för de fester, utflykter och gudstjänster som
anordnas för att skapa en mötesplats med möjlighet till ett mål mat. HOPE587 kommer fortsätta stödja
utdelning av matpaket och mediciner till familjer i behov. Vi kommer arrangera utbildningsdagar tillsammans
med den mobila kliniken och Cerebral Pares kommer få besök av läkar- och tandläkarteamet.
Zambia i april 2017- Avstämning kring utbildningscentret och uppföljning av pilotprojektet med
stickemaskiner. Planerar outreach på landsbygden för att undervisa mammor i ”How to feed your child in a
right way” och bibelundervisning för barnen. Överlämning av stickade tröjor och leksaker av kvinnor från
organisationen Inner Wheel i Älmhult.
LÄGER- EN ANNAN DEL AV HALLARYD
År 2013 anordnade HOPE587 ett läger i Sverige för 20 unga vuxna från organisationen Ceberal Pares. Det
blev en succé och i år 2016 togs det ett beslut att anordna ett liknande läger för ett gäng nya ungdomar under
sommaren 2017. Lägret kommer hållas med utgångspunkt i Hallaryd. Ungdomarna ska bo hos värdfamiljer
och på dagarna anordnas det olika aktiviteter.
KONFERENS:
År 2017 den 16 september kommer HOPE587 hålla sin första konferens i Älmhult med Lena Helgesson som
huvudtalare. Hon är mamma till författaren, komikern och artisten Jonas Helgesson som föddes med en CPskada. Lena kommer berätta om livet som mamma till ett barn med funktionsnedsättning.

AVSLUTANDE ORD AV ORDFÖRANDE ANNELI JOHNSSON OM ÅRET 2016
Så många gånger jag har tänkt på hur mycket goda saker som görs av helt vanliga människor. Människor som
varken syns eller hörs i media men deras handlingar syns och hörs i hela vår värld för de som får deras hjälp.
Guds ord är fyllt med härliga löften om vilka vi är och hur mycket underbart vi kan åstadkomma med våra
liv då vi medvetet väljer att göra det goda. Ett liv som stäcker sig ut mot andra för att tillsammans nå vår
gemensamma potential och en bättre värld att leva i.
HOPE587 är en av många organisationer som visar på Guds kärlek i handling.
Ett stort tack till er alla som är med oss i HOPE587 Today for Tomorrow!
Vänliga hälsningar,
Anneli Johnsson

MAT FÖR DE HUNGRIGA
HELANDE FÖR DE TRASIGA
HOPP FÖR DE VILSNA
FRAMTID FÖR DE UNGA

För ekonomiskredovisning hänvisas till årsredovisningen

Adress: Kråkeryd 7819, 343 96 Hallaryd
Telefon: 070 541 21 07
Epost: info@hope587.se
Webbsida svenska: www.hope587.se
Webbsida engelska: www.hope587.org

