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Beslutet att grunda Ankarstiftelsen togs 1996.
Förste ordförande var Sven Bergholm och några
år senare tog Börje Erdtman över. Här tar han
ordet och berättar om åren med Ankarstiftelsen,
alla resor, minnen, upplevelser och strapatser.
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i får ofta frågan: Hur många misslyckas efter
omvändelsen? Tyvärr måste jag erkänna att
det händer och smärtan är lika stor varje
gång. Jaiver har suttit i fängelse under halva sitt liv.
Efter mer än 20 års erfarenhet av livet som intern hade
han misslyckats igen. Han uttrycker stor tacksamhet
över att varje gång han fallit så har vännerna varit där
och rättat upp honom. Med vad händer med dem som
inte får stöd från vänner och familj? Det är svårt att få
arbete som f.d. intern och utan arbete får man heller
inga pengar och ingen bostad. Vad gör man? Den
”vän” som ställer upp är kanske kompisen från fängelset som redan har misslyckats. Sedan är det kört.
Av 10.000 människor som lovat inför Gud och
medfångar ”Aldrig mer kriminalitet och droger” - hur
många faller igenom? Vi frågar och frågar och hoppas
snart på svar. Vi pressade en medarbetare: Hur många
klarar sig? Svaret blev: Mer än 80% minst. Vi hoppas
att det är sant men sörjer ändå över dem som försöker
och faller tillbaka. Ett universitet från USA arbetar
just nu med frågan och några kriminologistudenter
från Högskolan i Gävle fortsätter med sina studier i
Colombia. Vi väntar med spänning på att vara med
när resultatet av deras arbeten skall redovisas.
En fånge i Colombia kostar ungefär 9000
kronor i månaden. Merkostnaden för offer kan vara
mångdubbel. Inget samhälle har råd med onödigt
misslyckade individer. Därför är det lönsamt att
hjälpa dem på fötter. Medellíns befolkning skall vara
glada över att Jaivers krokiga väg blir allt mera rak.
Vi samtalar mycket med föreningen Livskraft och
gläds över att de kunde räkna upp 70 personer som

”räddats”. Läs gärna Bara ljuset kan besegra mörkret
av Sebastian Stakset och Vem kan laga en trasig själ?
av Peter Ahlman. Vi gläds över deras framgång och
hänförelse.
Bello är ett av Medellins allra fattigaste och
värst drabbade områden. Här bor människor som
flytt undan krig och svält, under mycket knappa
förhållanden. Många av dem är barn som bär på
svåra trauman. På Ankla Center tar man väl hand
om dessa barn. Här kan de äta ett mål mat, kanske
det enda på hela dagen, de får hjälp med skola
och läxläsning och lär sig sunda värderingar som
hjälper dem till en trygg framtid långt ifrån droger,
gängliv och kriminalitet. Man håller också på med
skaparverksamhet där barnen får ”måla av sig” allt

det där som känns jobbigt. Den här fina tavlan är ett
resultat av projektet. Den kommer att auktioneras ut
under maj månad, via vår hemsida. All vinst går till
Ankla Centers verksamhet för barn och unga i Bello.
https://ankarstiftelsen.se/tavelauktion/

iradora letar efter sin försvunna sten
Mañana som hon tror är magisk. Sagan
om indianflickan utspelar sig långt inne i
Sierra Nevadas regnskog i norra Colombia. Bilderna
i boken är autentiska och tillsammans med texten
passar de barn från tre år och upp till nioårsåldern.
Bokidén kom från en kontakt mellan Börje
Erdtman och författaren och journalisten Yamile
Lindgren som är adopterad från Colombia och som
följde med på stiftelsens volontärresa i år. Före resan
skrev Yamile sagan ”Miradora och den försvunna
stenen” men utan att utgå från bilder.
– För att fånga barnens intresse tänkte jag att det
måste finnas ett slags äventyr och budskap i boken.
Att följa sökandet efter en magisk sten och samtidigt
få se och höra saker om hur det ser ut i en indianby
kändes exotiskt för både stora och små.
På plats i Colombia bokades ett besök i en indianby i syfte att ta bilder till boken och Ankarstiftelsens representant, German Roldan, ordnade tillstånd
från byhövdingen.
– Timmarna i Katanzama är ett minne för livet.
Det kändes som att tiden stod still. När vi anlände på
kvällen kom vitklädda flickor på rad mellan hyddorna
med kokosnötter i händerna. Några killar i 8-årsåldern
satt sedan med stora macheter för att öppna frukterna.
2016 byggde Ankarstiftelsen en internatskola
i Katanzama för indianbarn som bor långt bort.
Barnen var skygga men nyfikna och bodde i sovsalar
med våningssängar. Yamile och hennes sällskap på
tre personer fick sova i hängmattor till ljudet av de
höga vågorna som sköljde in mot land då byn ligger
precis vid havet. Morgonen efter väcktes de av att
flickorna sopade under hängmattorna och krattade
bort löv och vissna palmblad framför skolan. Yamile
rörde sig sedan bland barnen för att hitta en flicka
som kunde passa som hennes Miradora.
– Det var något med Yeiris som fångade både
mitt intresse och hjärta. Hon var avvaktande. Hon

såg allvarlig ut men när jag fick henne att le såg jag
både en tandglugg och glitter i ögonen.
Yeiris är åtta år och ett av barnen som bor på
internatskolan och som bara träffar sin familj när
det är möjligt på helgerna. Hon lät sig fotograferas
bland bananträd och grönska men när det bara var
ett motiv kvar ville hon inte längre.
– Jag ville inte pressa henne men hade en sak att
ge henne. Jag berättade att jag och min åttaåriga dotter Miranda hade gjort en sak som jag ville ge henne.
Jag la en ängel av pärlor i hennes hand. Lyckan i
hennes ögon när hon såg vad det var gjorde mig så
varm inombords.
Men plötsligt började Yeiris springa och ignorerade förvånade kompisar som kom i hennes väg.
Hon gömde sig i ett hörn och tittade på ängeln med
ett stort leende. Sedan visade hon den för sin fröken.
Efter detta gick flickan med på att bli fotograferad
lite till. Hon hade ju fortfarande inte hittat den
försvunna stenen…
Miradora och den försvunna stenen kan beställas
via e-post till yamile.lindgren@yamile.se eller genom
en förfrågan i bokhandeln. En del av intäkterna går
till ett nytt skolbygge i Colombia.
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pågår i många interners liv. Tusentals människor har
lämnat kriminaliteten bakom sig och lovat inför Gud
att de skall påbörja ett nytt liv. Här görs ett fantastiskt
arbete och jag ser fram emot att få läsa om alltihop i
kommande avhandling.
Det blev även en hel del besök hos de projekt som
vi stöttar i Medellín. Vi tog oss ända upp till bergsbyn
Anorí som ligger fyra timmar norr om staden, i svår
terräng. Här träffade vi borgmästaren som berättade
om stadsplaneringen som gjordes på 1800- talet av en
svensk ingenjör. Vi passade såklart på att träffa vårt
Gröna Sidan-lag och besökte La Plancha som är ett
läger för demobiliserade FARC- soldater.
Tillbaka nere i staden hjälpte vi JUCUM med
utdelning av mackor till gatubarnen, besökte Bellavistaanstalten och Ankla Center där vi hjälpte ansvarig,
Maria Isabel, med utdelning av två ton kött i området
El Pinar. Vi fick även kika in på vad som kommer att
bli Ankla Center 2, besökte barnhemmet och såg en
fotbollsmatch där Nacional förlorade sin plats i Copa
Libertadores (Sydamerikas motsvarighet till Champi-
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lockan två på natten den 9 februari startade resan från Mölltorp. Framme på Arlanda möttes
Delér och Blåhuset-Sollentuna-gängen som
var glada och taggade på att komma iväg fast klockan
inte var mer än sex på morgonen. Efter en lång flygresa
landade vi i Bogotá där vi satte i oss varsin pizza innan
vi äntligen fick krypa i säng efter att ha varit igång i 26
timmar. Morgonen därpå spenderade vi med att lära
känna Bogotá och den vackra utsiktsplatsen Monserrate
innan vi flög vidare till vår slutdestination: Riohacha i
nordöstra Colombia och Sydamerikas nordligaste spets.
Måndagen den 11 februari var det ett nytt gäng
från Sverige som gjorde sig redo att påbörja sin resa
till Colombia medan vi i Riohacha startade bygget
redan vid 05:30. Fyra dagar senare stod skolan färdigmålad och klar för invigning. Två byggnader med
totalt åtta klassrum. Vilket team!
Samtidigt hade ytterligare en skola påbörjats
några kilometer bort av en annan volontärgrupp i
samarbete med två anställda från DXC Technology.
Engagemanget hos alla medresenärer berör oss på
Ankarstiftelsen men även lokalbefolkningen som
stirrar på dessa galna ”gringos” som sliter i solen för
att förverkliga deras största dröm: att få en skola!
Det är inte konstigt att invigningen fylls av tårar.
Det är både glädjetårar för förverkligandet av en
dröm men även tårar av längtan till dessa fantastiska

människor som vi lärt känna och fattat en enorm
kärlek och respekt för. Människor som lärt sig att
skratta och uppskatta livet fast de lever under mycket
svåra omständigheter.
Bengt Albertson var också iväg med en grupp som
byggde en skola i Leticia, Amazonas i södra Colombia. Den skolan sponsrades av Sjökumla Missionsförsamling. Och en i Santa Marta i norr som sponsrades
av Patrik Åkesson. Totalt blev det 16 skolsalar byggda
under januari och februari på fyra olika platser. Parallellt med skolbyggarna hade vi en grupp studenter
som reste runt med Börje Erdtman till olika fängelser
i landet för att forska om den förändringsprocess som

ons League) mot Libertad från Paraguay, m.m., m.m.
Vilken resa!
Vidare hade vi flertalet möten om båda våra
Sida-finansierade projekt med vår partnerorganisation Fängelsemissionen. Dels är det full fokus på att
slutrapportera det kapacitetsbyggande projekt vi arbetat med under 2018 där vi stärkt deras arbete med
personal- och kommunikations frågor samt organisationskultur (jämställdhet och demokrati). Och
dels startade vi upp vårt nya projekt som skall pågå
2019-2021 där vi skall skapa ett center för återställande av rättvisa vilket är en del i fredsavtalet mellan
regeringen och FARC-gerillan. Arbetet handlar om
att få till försoning mellan förövare och offer.
Tre veckor, massor av film och över 10.000
bilder tagna av Elena Oulia, Oskar Gummesson och
Anton Hilling, en barnbok av Yamile Lindgren som
publicerades under mars månad, massor av intryck,
tacksamhet för hur bra vi har det i Sverige, glädjen att
få vara med… Listan är lång. Tack till alla sponsorer
och medresenärer. Allt detta har ni gjort tillsammans!

Våra medarbetare

Möt personerna bakom vår organisation
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en här gången presenterar vi Lena som
arbetar med översättning av texter mellan
spanska och svenska. Hennes arbete är av
stor vikt i kommunikationen med våra spansktalande
medarbetare och förmånstagare.

Vem är du Lena?
Lena Johansson heter jag och har haft förmånen att
få arbeta som missionär i norra Argentina under
ganska många år

Varför arbetar du för Ankarstiftelsen?
Jag besökte Colombia bjuden av faddrar (inom Ankarstiftelsen) för att hjälpa till med tolkning. Reste då från
Argentina. Colombia berörde mig. Nu som ”hemmavarande” missionär fick jag frågan om att hjälpa till
med översättningar. Det knöt an till vad jag kände vid
besöket flera år tidigare så det var bara att svara ja.

Vilket är ditt starkaste minne med AS?
Tyvärr har jag inte hunnit få så många minnen än
eftersom jag är ganska ny i sammanhanget men det
jag hittills upplevt genom översättningsarbetet från
fängelseevangelisterna har varit oerhört starkt och
uppbyggande.
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Vi söker 100 nya faddrar!
www.ankarstiftelsen.se
Idrottsvägen 14
546 72 Mölltorp
vx 0505-59 50 50
Kontakt Sverige:
Ordförande, grundare &
ansvarig utgivare

BÖRJE ERDTMAN

borje.erdtman@ankarstiftelsen.se
0733-439 898
Projektansvarig

PER-OLOF ALLERTH

per-olof.allerth@ankarstiftelsen.se
0505-59 50 51
Informatör

DANIEL KINDBOM

daniel.kindbom@ankarstiftelsen.se
0505-306 03

Kontaktpersoner spanska:
Lennart Svensson
trannelnossnevs@gmail.com
Bertil Larsson
bertil.larsson@telia.com

Livlinan Second hand butik
Boglundsgatan 3, 703 74 Örebro
www.livlinansecondhand.se

Stöd oss via Swish
123 901 4010 Märk din gåva
med det projekt du vill stödja.

Gåvobutik

www.ankarstiftelsen.com/gavobutik
Ankarstiftelsens arbete bedrivs i
huvudsak i Colombia och bygger på
frivilliga insatser. Våra omkostnader
är mycket låga och våra räkenskaper granskas av godkänd revisor.
Vårt plusgiro är underställt Svensk
Insamlingskontroll och Länsstyrelsens tillsyn.
Vid adressändring mm kontakta
Per-Olof Allerth (se ovan)

En dag för många år sedan var sjuksköterskan Enith Diaz på väg hem från
jobbet, när en hemlös pojke kom fram och tog hennes hand. Han fick följa
med henne hem och sova där för natten. Nästa dag tog han med sig sin
kompis. Det blev starten till barnhemmet i Medellín som drivs och sköts av
JUCUM med eldsjälen Enith i spetsen. Här bor föräldralösa barn och barn
vars föräldrar inte längre kan ta hand om dem. JUCUM erbjuder ett hem
och allt runt omkring, såsom skola, läxhjälp, måltider och fritidsaktiviteter,
för att barnen ska få en så bra uppväxt som möjligt. För att ha råd att hjälpa
så många barn som möjligt måste man hålla en strikt budget och det är
sällan man har råd att ge barnen något utöver det allra nödvändigaste. Som
fadder till ett barnhemsbarn hjälper du till med
det där lilla extra som så
många gånger saknas för
att vardagen ska bli ännu
bättre. Det kan vara en julklapp, en egen leksak eller
ett födelsedagskalas, kanske det första någonsin.
Området 8 de Marzo
är en av Medellíns största
förorter. Platsen är hårt
drabbad av lokala konflikter och som alltid är det
barnen som råkar värst ut
Hilary är 9 år och bor i området Parte
Alta i Medellin. Pappan sitter i fängelmed våld och övergrepp.
se och familjen har det mycket svårt
Projektet Pa`mi Barrio
ekonomiskt.
(För vår förort) drivs på
volontär basis av Deisy
och Ronny samt ett gäng volontärer och fungerar som en fristad mitt i det
svåra. Barnen får komma dit efter skolan och de serveras lunch, får tillgång
till språklektioner (portugisiska och engelska), IT- kurser, dans, musik,
teater, hantverk och samtalsstöd, bland mycket annat. Ankarstiftelsen stöttar idag driften av verksamheten med 7 000 kronor i månaden. Men mer
behövs. Om vi skulle få en fadder till varje barn som regelbundet besöker
verksamheten skulle vi kunna öka vårt bidrag med över 20 000 kronor varje
månad. Vilken förändring vi skulle kunna skapa!
Var med och stötta våra fadderprojekt i Medellíns förorter. Som fadder
får du rapporter i form av brev, teckningar och bilder från ditt fadderbarn
två gånger om året. Kontakta fadderbarn@ankarstiftelsen.se för att bli fadder idag. Det kostar bara 8 kronor om dagen och gör enorm skillnad. Tack!
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