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25 gånger mer järn än spenat.
17 gånger mer kalcium än mjölk.
15 gånger mer kalium än banan.
10 gånger mer A-vitaminer än morot.
9 gånger mer protein än yoghurt.
GRATIS
Lösningen heter MORINGA,
ett litet träd som med sina löv kan lösa alla svältproblem på jorden.

?

Kan man rena vatten med sand gratis?
Kan man bygga en skola på en vecka?
Kan man skapa fred genom en fotboll?
Kan man starta mikrolånsföretag som fungerar?

SESAM ÖPPNA DIG
Vi önskar oss mirakellösningar men så sjunker vi ner i missmod igen. TV visar
bara konflikter. Tidningarna är överfyllda med våld och pekar på att allt bara blir
värre tills Harmagedon är över oss.
Åter ett år med Ankarstiftelsen har fyllt oss med hopp och glädje.

FÖRÄNDRINGAR KAN
VERKLIGEN SKE MYCKET
SNABBT.
. PANAMERIKANSKA KYRKAN AMAZONAS (Peru, Colombia och Brasilien). Carlos
Gomez

Tre skolor byggda under året med tillsammans 9 salar med plats för 540 barn.
Reparationsarbeten har gjorts på några skolor som hade
besiktningsanmärkningar. Bl.a. har en av våra skolor i Arara fått nytt tak.
Ytterligare en skola har fått stormskador vilket gör att vi sett över konstruktionen
för att stärka den ytterligare. Utvecklingsarbetet har sedan fortsatt vilket innebär
att skolor från och med 2014 kommer att byggas på ett lite annorlunda sätt.
Detta betyder att nya formar fått anskaffas. Grundorsaken till detta är att vi
måste minimera risker under byggtiden. Utvecklingen i denna del av Amazonas
är att behoven för skolor i Colombia har minskats. Brasilien har skärpt sina
passbestämmelser vilket gör det svårare att bygga där. I Peru har oroligheter
ökat på grund av mer kokaodling varför AS tvingas avstå byggandet av skolor.

VATTENRENING. Ansvarig Ingrid Brauer
Vi har tagit stora steg framåt och är mycket nöjda med utvecklingen. Vi räknar
med att nå målet att erbjuda tjänlig vattenrening till alla samhällen längs floden (
13 mil från Leticia) till slutet av 2016. 52% av byarna har nu tillgång till vatten.
Ankarstiftelsen har försett 12 % ( 1009 personer av 8464) av befolkningen med
renat vatten. 40% kommer från kommunalt vatten.
Speciellt uppmuntrande är utvecklingen inne i Leticia där ett vattenprojekt
startades förra året. Nu finns en ny fungerande brunn i Pachu Vela, den stora
skolan med 1300 elever i Leticia.
Ett samarbete har inletts med en lokal NGO Entropika som stödjer vårt
mätprogram och som aktivt kommer att införa vattenrening med 2--eller 3-stegs
metod eller brunnar i de tre byar de fokuserar på ( Mocagua, San Martin samt
Chineria (Peru.))
Under 2013 vidareutvecklades 2 stegsanläggningen för hushåll. Entropika hade
under hösten tagit fram en prototyp baserad på skiss från Jennifer Ringsby och
Karin Bladh’s examensarbete vid Chalmers Tekniska Högskola. Vår
teknikansvarige Lennart Holm gjorde en del justeringar och sedan installerades
dessa direkt i köket i fem hem i Mocagua.
Vi har under året byggt framförallt i 12 Octobre, Villa Andrea och Fantasia. I 12
Octobre och Villa Andrea byggdes anläggningarna av kvinnor och med kvinnor.
Tanken var att de som ska använda anläggningen också ska ha varit med om att
bygga sin egen anläggning för att bättre förstå hur den fungerar och därmed ta
bättre hand om den. Handhavandet är ju nämligen den svaga punkten i en
hushållsanläggning.
SJUKVÅRDSINSATSER har gjorts under en intensivvecka i januari med svensk och
colombiansk personal. Glädjande är att vi nu har med Keren Diaz som fick
utbildningsstöd för sin läkarutbildning från Sverige. Hon är ansvarig för alla våra
insatser. Denna gång hade vi med stora mängder tandborstar tack vare en av
deltagarna.

FADDERBARNsstödet fortsätter som tidigare och har under året utökats med
ytterligare en grupp barn som bor på ett barnhemmet La Albaja. Nämnda
barnhem har varslats och barnen blir hemlösa snart. AS har beslutat att bygga
ett nytt hem med skollokaler, sovsalar, kök, matsal samt kontor. Detta har blivit
möjligt tack vare konserten i Habo.
STIPENDIATER. Allt fler barn från ”våra” byar vill studera och just nu är det 30
elever som studerar i Leticia och Puerto Narino. Detta ställer frågan hur vi
lämpligen fördelar fadderbarnspengarna.
Tre studenter från Göteborgs och Lunds universitet har under året gjort
betydande insatser för arbetet med våra vattenprojekt.
Årets VOLONTÄRSRESA hade 75 deltagare i olika grupper och de byggde under
sina veckor i Amazonas tre skolor . En skola byggdes i KM 11 med deltagare
främst från Långviksmon som även hade samlat in pengarna. De andra skolorna
byggdes i Puerto Narino.
INFOmöten om betydelsen av rent vatten har hållits i Leticia i fyra olika kvarter
med god tillslutning. Kanske berodde det på att alla barn fick hamburgare.
PLANERING för ytterligare skolsalar i Patio Vela har gjorts. Denna skola önskar 8
nya salar för att tillgodose anstormningen av barn.
Samarbetet med Carlos Gomez och hans kyrka har fungerat mycket bra och är
nog en stor orsak till framgången i detta område.

CHRISTIAN UNION SPORTS CLUB Medellin Colombia. Mark Witting
Samarbetet fortsätter med stöd till tre tränare samt medel till material. Årets
höjdpunkt var den stora samlingen på deras stadion med över 1000 barn. Med
fanns Lemonar som tidigare var ett svårt konfliktområde. Nu spelade barnen
fotboll tillsammans och inte ett enda skott har avlossats.
JUCUM Medellin. Enith Diaz
Barnhemmet fortsätter som tidigare men har satts på svåra prov på grund av nya
regler för barnhemsboende. JUCUM har på grund av detta börjat bygga om sin
fastighet. Tanken är att här inrymma alla 40 barnen och personalen. Tyvärr kan
man inte bygga snabbare än medel flyter in men glädjande nog ser det ut att
fungera bra och invigningen är planerad till mars 2014. I feb. anordnades som
vanligt en badfest i centrala parken. AS brukar anslå 30 000 kr till detta och det
brukar räcka till både resa, inträde samt mat. För barnen är denna dag årets
höjdare.

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE COLOMBIA Medellin. Lacides Hernandes

REHABILITERING av fångar är kärnverksamheten i organisationens arbete. Man
bearbetar just nu 93 olika fängelser i landet med omkring 1 000 medarbetare.
Några av dem är avlönade men de flesta besöker anstalterna helt ideellt med
övertygelsen att misslyckade människor kan upprättas och förvandlas. Colombia
har nu omkring 140 000 interner som sitter av längre och kortare straff. Knappast
någon av dem kan undvika att beröras av det budskap som framförs. Flera tusen
bestämmer sig för att förändra sina liv och de flesta går det bra för både i och
utanför fängelset.
Ett stort antal FÖRSONINGSMÖTEN har hållits mellan offer och förövare. En
medarbetare arbetar heltid med detta.
Tre GOMSPALTOPERATIONER har bekostats under året och vi tror att vi på detta
sätt ger barn ett ansikte och ett nytt liv.
FADDERBARNSstödet omfattar lika många som tidigare. (Totalt 600 000 kr har
under året förmedlats). Stödet går inte till enskilda barn utan förmedlas av
ansvarig ledare vilket innebär att stödet fördelas ojämnt under året. Stödet kan
också omfatta gemensamma projekt som läger och utfärder. Totalt berör stödet
här omkring 250 barn.
STARTHJÄLP för kvinnor har fortsatt med framgång under ledning av Nohemi
Quinones . Beslut har av styrelsen tagits att utöka detta arbete med en
avdelning i Barranquilla och där anställa ytterligare en person. Målsättningen är
att i första hand få upp samma volym som i Medellin. På längre sikt hoppas vi
kunna mångdubbla verksamheten men än saknas medel. Efterfrågan är dock stor
från alla håll. Nohemi räknar med att av 10 företag fortsätter 8 att fungera vilket
vi är mycket nöjda med. Återbetalningen är över 90 %.

FOTBOLLSSKOLORNA GRÖNA SIDAN
Under året har ytterligare 2 skolor startats i Bogota men med bara en lön i varje
område. Totalt har vi här nu 4 skolor under Nelson Rondons ledning.
I Medellin har ett ny skola startats i Cassilla. Här kämpade 5 ligor om makten. Vi
mötte dem i okt. och de fem gruppledarna försäkrade att om vi startade en
fotbollsskola skulle samtliga skriva under en fredsuppgörelse. Vi lovade på
stående fot en lön med förhoppning att kunna utöka stödet. De övriga grupperna
fungerar bra men viss förändring på ledarsidan kan inte undvikas. Under året har
Mariano Zea gått in som ansvarig för Gröna Sidan och William gått vidare till
andra uppgifter. Önskemålen är många att starta nya grupper eftersom ryktet
sprider sig att Gröna sidan skapar fred i områdena.
FREDSarbetet fortsätter. Under året har f.d. gerillaledaren Francisco Galan fått lön
via fängelsemissionen och hans råd påverkar alla från gerillasoldater till

presidenten.
Vårt speciella sändebud Mariano Zea fick i början
av året rycka ut och ”släcka bränder” både natt och dag. Terrorbalansen var inte
klar. Vem uppbär utpressningsavgifter i de olika delarna av staden? Vem
bestämmer över traderna som för drogerna ut över världen? Pistolen fick avgöra.
I slutet av året var det lugnt i 90% av Medellin. Hade det varit det utan Mariano
som fredsapostel?
Under våren
alarmerade Mariano på nytt. Barnen som sett mord, tortyr och grymma
våldsamheter får svåra psykiska skador. Kan vi anställa Marie Isabel Mesa för att
om möjligt läka sår omgående?. Efter beslut är hon igång med pensel och duk.
Märkligt nog sker mirakel igen. Barnen visar hopp om tillfrisknande. ”Det hemska
som fanns i mitt hjärta sitter på duken” säger en liten flicka. Idag finns över 300
barn i verksamheten och planer finns på att utöka den. Marie Isabel som en gång
var gatubarn har nu fått en viktig uppgift.

SKOLA i slummen. Ansvarig Deisy Caavera.
För något år sedan fick området 8 Marco medel till att dubbla
skolverksamheten. Tyvärr lade skottlossning hinder i vägen. För några år sedan
visade TV en dokumentär som hette La Sierra. Filmen handlade om maktkampen
mellan två områden i Medellin. Områdena var 8 Marco och La Sierra.
Vi tror att läget nu är så lugnt att man snart kan börja bygga. Svenska gruppen
på besök kunde se kulor som fastnat i väggarna. Många barn står på kö och
undrar när man kan flytta in. Vi beundrar Deisy att hon orkar hålla fast vid sin ide
om att ge dessa barn en bra start i livet. Förutom skolverksamhet pågår på
kvällstid vuxenundervisning.
BLUMENAU i södra Brasilien fortsätter sitt barndaghem med uppsökande
verksamhet tack vare svenska faddrar. I vissa fall fortsätter stödet upp till 18 års
ålder för att hjälpa dem med studier.

CONFRATERNIDAD CARCERLARIA DE COLOMBIA. Magdalena German Roldan
MAGDALENA och LA GUAJIRA är Colombias två nordligaste delstater. Under året
har här byggts 5 skolor med 15 salar. Totalt får här plats 900 barn. Vi ger även ett
mindre stöd till barnhemmet Providencia. På detta barnhem har tidvis tre svenska
volontärer jobbat. Under året har vi bytt kontaktperson här och nu jobbar
German Roldan för oss. Vi konstatera att ett par av våra skolor har haft
bekymmer och inte fungerat. Vi hoppas att de med ny ledning skall kunna
fungera igen. Många byar har svårt med att få fram rent vatten varför vi nu inlett

ett samarbete med en lokal organisation. Inspektionsresor har gjort till ett stort
antal platser och vi är inbjudna att bygga 100 skolor i bara La Guajira. Vår
kontaktperson har nära kontakt med skolmyndigheten och all byggnation sker i
samråd med dem.
Våra insatser i Colombia har alltmer uppmärksammats och vi kan här nämna
högsta utmärkelsen i guld för humanistiska insatser som Medellins stad utdelade
i nov. till Börje Erdtman. Vi kan även nämna flera stora artiklar i landets
tidningar. En halvtimmars medverkan i direktsändning i TV samt ett inspelat
inslag som sändes senare.
Ytterligare en kontaktperson arbetar nu för oss i Colombia nämligen kongressman
Giuseppe Creazzo. Han har varit oss till stor hjälp när det gäller kontakten med
massmedia och myndigheter.
Två RESOR har under året genomförts. Volontärsresan med 75 personer gick till
Leticia tre veckor med skolbyggen, vattenrening och sjukvård. Fortsättning i
Medellin med fängelsebesök, barnfest, fotbollsturnering och mycket annat. Sista
veckan besök i norra Colombia med bl.a. skolbyggen och bad. Stor hjälp under
resan var Bengt Albertsson som samlat ihop en stor grupp från Växjö. De byggde
en skola i Taganga. En annan grupp kom från Stockholm med Stefan Segerberg
som ledare. De byggde skolan i Brisal delRio. Sponsorresan med 20 personer
besökte samma resmål och detta resulterade i löften om flera skolor.
STYRELSEN har 2013 haft 5 sammankomster med god uppslutning. Roland
Palmér som varit med från starten och nästan hela denna tid skött ekonomi och
bokföring har under året avgått. Berit Larsson har också avgått men vi hoppas att
även i fortsättningen få hjälp av henne med översättningar. Jan Segerberg har
tillkommit. Sven Bergholm har ofta deltagit som adjungerad. Björn Söderberg och
Michael Rosenthal Feigin har även deltagit på några möten.
Livlinan är namnet på två second handbutiker i Örebro och Ljungby. Tyvärr har
inte Ljungby motsvarat våra förväntningar utan kommer att avvecklas i början
av 2014.
I juli anställdes Alexandra Gómez med lönebidrag. Hon kommer att arbeta med
bokföring och ekonomi. Till ekonomi ansvarig efter Roland Palmér har Ingrid
Brauer valts.
INFORMATION och aktiviteter i Sverige har skötts i första hand av Börje Erdtman
och Daniel Kindbom, men många av våra resenärer har på många håll haft
informationsmöten vilket vidgat vår kontaktyta. Under mars – dec. hade Börje
258 olika möten och sammanträden för att på så sätt sprida information om AS
verksamhet. Här kan nämnas konserter med Lill-Babs i Falköping och Löttorp och
Lasse Holm, Lotta Engberg och Magnus Johansson Lerum. Gladys del Pilar i Habo.
De fina resultaten har i hög grad berott på de duktiga lokala personer som samlat
sponsorer.
I slutet av september firade BE sin sjuttioårsdag med många inbjudna gäster.
Insamlingen inbringade mer än en halv miljon.

Efter hemkomsten från resor har många av våra resenärer fått in artiklar i
lokaltidningar ibland helsidor. Även konserterna har gett eko i lokalpressen och
lokalradio. BE har även under året medverkat i olika lokalradiosändningar. Lill
Babs och Lasse Holm har i olika massmedia gjort reklam om oss vilket ökat
intresset för vårt arbete.
Under våren besökte fd. gerillaledaren Fransisco Galan och Lacides Hernandes
Sverige. Resan började i Lunds med föreläsningar på universitetet av de båda
Colombianerna men även av Börje Erdtman. F Galan föreläste även på Örebro
universitet. Rikstadsmännen Desiree Pethrus (KD) och Christer Winbäck (FP) hade
också ordnat så att F Galan fick tala i riksdagens utrikesutskott. Här medverkade
även Börje Erdtman. Västnytt och Tvärsnytt uppmärksammade detta med
interjuver.
Under en sommarmånad besöktes Sverige av Carlos Gomez som medverkade på
ett flertal möten. Även Enith Diaz besökte vårt land och medverkade i en
insamlingsturne tillsammans med Lasse Andersson.
Engagerade svenskar blir allt fler och vi vill här nämna vatten, bygg och
fadderbarnsgrupperna. Planer finns att få till arbetsutskott alla områden i vår
verksamhet. Lennart Svensson, Berit och Bertil Larsson har under året lagt ner
ett betydande antal timmar med tolkning beroende på Börje Erdtman svaga
språkkunskaper.
Två nyhetsbrev har under året kommit ut. Upplagan har varit 2 000 st. Via e-post
får ytterligare ett tusental nyhetsbrevet. Magnusson Media har även i år hjälpt
oss med produktionen. AS blogg har stadigt 50 besökare dagligen och ibland
mångdubbelt. Många gånger under året har AS förekommit på Face book. Oftast
har det varit spontana reaktioner efter resor eller möten.
Hemsidan håller på att bearbetas och översättas. Ansvariga för detta är Louisa
och Ingrid Brauer.
Det EKONOMISKA resultatet har legat i nivå med de senaste åren. Imponerande
summor har kommit in från våra stora understödjare men betydelsefullt har även
hundralapparna varit från faddrar som totalt gjorde att vi kunde sända ut ca 800
tusen till detta ändamål. En intressant gåva. 750 frankerade kuvert som kom väl
till pass när nyhetsbrevet skulle sändas ut.
Allt tyder på att 2014 lovar att bli ett intressant år. Per Olof Allerth kommer att
anställas på heltid. Björn Söderberg och Michael Rosenthal Feigin kommer att
tillskapa oss resurser. Kontakter i Tyskland lovar gott. Marika Griehsel undersöker
om möjligheten av att göra en dokumentärfilm om Gröna Sidan.
Guiseppe Creazzo avslöjar att Colombia regering planerar att tilldela oss en
nationell utmärkelse som uppmuntran för våra insatser i landet. Om detta blir av
får vi möjlighet att tala i landets kongress.

AS har fortfarande mycket låga omkostnader tack vare alla dessa människor som
jobbar gratis för oss. Ta emot belöningen: DU HAR VARIT MED OCH GJORT
VÄRLDEN BÄTTRE.
Börje Erdtman ordf.

