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Center i
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Möt vår medarbetare
Maria Isabel Mesa

Skola 194 - Escuela de Hilda y
Amanda i Bonda,
Santa Marta, Colombia. Tre salar.
Gåvogivare: Patrik Åkesson

Skola 196 - Los Ninos son Nuestro Futuro
i Paraver, Riohacha, Colombia. Fem salar
för 337 barn ur Wayuu-befolkningen.
Gåvogivare: Lillemor Färnestav

Skola 197- Pua & Ulla Skola i
Persuamana, Riohacha, Colombia.
Tre salar åt Wayuu-befolkningen.
Gåvogivare: Per Uno & Ulla Hafström

kronor plus transport. Det blev mycket ringande till
släkt och vänner. Bäst lyckades Kennet och snart var allt
betalt och containern på väg mot Pakistan.
Mönsterintrånget polisanmäldes och importören
dömdes att bränna 20 000 par fabriksnya skor. Hemsk
rök steg upp och spred sig i omgivningen. Det sved i
ögonen på förbränningschefen och det sista partiet
hamnade via grumliga vägar i Mölltorp för att sedan
försvinna vidare i Pakistan och Colombia. Barnen blev
glada och vi har inte sett röken av skorna sedan dess.

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.

Börje Erdtman

Ordföranden
berättar
T ILLFÄLL IG HE T E R ?
– Nej och åter nej! Jag vill inte köpa långkalsonger!
Försäljaren fortsatte tjata och jag lyssnade inte så noga.
Så hörde jag ordet ”Pakistan” och frågade: ”Sa du
Pakistan?”
Då berättade uppringaren om jordbävningen i
Himalaya. Alla barnen var i skolan när katastrofen inträffade. Deras by låg mellan två höga berg. Vid hemkomsten var bergen hopslagna till ett och byn var ett
minne blott.
– De barnen behöver långkalsonger. Tar du hela
partiet kostar de en krona paret.
Jag hörde mig själv säga att jag slår till och köper
samtliga i lager. Varför frågade jag inte först hur många
det handlade om? Slutsumman hamnade på 40 000

– Hej. Jag heter Sara och läser till vatteningenjör. Vi har
kollat med fyrtiosex olika hjälporganisationer och det
är bara ni som renar vatten.
Jag svarade att vi inte alls arbetar med vattenrening
och Sara sa emot. Jag bestred men hon envisades. Jag
kollade igenom hemsidan och skämdes över att en skiss
över en vattenreningsanläggning råkat hamna där. Så fel
det kan bli. Robert som hade hjälpt oss med första hemsidan hade råkat publicera den av misstag.
Resultatet blev att Sara och kompisen Katarina
reste med till Amazonas och invigde den första vattenreningen som har betytt så mycket för så många.
Senare träffade jag Robert på tåget på väg till Stockholm. Jag passade på att tacka honom. Hur hade det
sett ut i byarna efter Amazonfloden om han inte
gjort detta ”misstag”?
Under ett besök på ett barnhem i Medellin frågar en
liten flicka om det verkligen inte finns någon i gruppen som vill bli hennes fadder. Daniel och Åsa Kindbom accepterar. Över 20 år senare hjälper Maria Isabel
tusentals barn som ingen annan bryr sig om.
Tornseglaren låg hjälplös på marken. Mina händer
lyfte den varligt upp i luften och snabba vingarna bar
den vidare.
Några rader i en tidning om världens värsta fängelse:
Nu förvandlas tiotusentals fångar tack vare stödet från
Sverige genom Ankarstiftelsen.
Listan kunde bli till en bok. Är det tillfälligheter
eller är det någon som lägger pussel? Hela livet består av
dessa möten och tillfälligheter. Ibland missar vi öppet
mål men glädjande vinner vi ofta matchen. Vi tänker
fortsätta. VILL DU HJÄLPA OSS?

Sänd ditt bröd
över vattnet...

M

edellín är en stad med ett minst sagt
befläckat rykte. Under Pablo Escobars
storhetstid på 80- och 90-talen var den
metropol för världens kokainhandel och epicentrum
för det extrema våld som utspelades mellan olika aktörer som slogs om makt och pengar. I desperata försök att undkomma våldet fördrevs mängder av
människor till stadens utkanter där de fick tacklas
med arbetslöshet, fattigdom och utsatthet. Under
den här tiden föddes Maria Isabel och hennes syster
Johana av en kvinna utan varken framtidsutsikter eller möjlighet att ta hand om flickorna som kom att
växa upp i en minst sagt besvärlig miljö; de kastades
runt mellan stadens olika barnhem.
Några år senare gjorde Daniel Kindbom en av sina
första resor till Colombia. Gruppen hade bokat in ett
besök på barnhemmet Talita Kumi i Medellín. Besöket
blev lyckat och resulterade i faddrar åt nästan alla barn
på barnhemmet. En av dem som blev utan hette Maria
Isabel. Hon var då sex år gammal och väldigt livlig, men
också, på många sätt en vilsen själ. Daniel konsulterade
med sin fru Åsa och tillsammans bestämde de sig för att
bli faddrar åt flickan.
De besökte henne årligen och tog med henne ut för
att handla kläder och andra nödvändigheter. Det var en
stor upplevelse för alla inblandade och glädjen lyste i

flickans ögon när hon provade olika plagg. Efter shoppingturerna gick de ut och åt hamburgare, ett mycket
populärt inslag i besöken.
– Åsa och jag känner enorm tacksamhet för att vi
tog henne som fadderbarn och vi har fått stor glädje av
att lära känna henne. I Bibeln står det: Sänd ditt bröd
över vattnet, för med tiden får du det tillbaka. Vi har
fått uppleva det i verkligheten. Maria Isabel har fått vara
till stor välsignelse för oss och för andra, säger Daniel
Kindbom.
ANKLA CENTER - EN FRISTAD I TUMULTET
Högt upp i bergen i El Pinar, Medellín ligger Ankla
Center i en stadsdel med mer än 26 000 invånare som
lever i utsatthet och extrem fattigdom utan tillgång till
de mest basala resurserna såsom dricksvatten, vägar eller gatubelysning. Här såg vi behovet och möjligheten
att göra något konkret för områdets barn. Ankla Center fungerar som en fristad med konstnärligt fokus.
Här vill man ge barn och ungdomar möjlighet att
uttrycka sina känslor genom konsten som ett sundare,
alternativt uttryckssätt. Majoriteten av de barn som
kommer till centret tillhör familjer som blivit tvångsförflyttade på grund av våldet runt om i landet. Detta är
ett vanligt fenomen i Colombia där man räknar att det
finns omkring sex miljoner interna flyktingar. Ankla
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Ankla Center i Medellín

Stöd oss

Av de 500 000 kronor vi har investerat i Ankla Center under 2019 har Maria
Isabel och hennes medarbetare genererat ytterligare ekonomisk finansiering
för totalt 1 275 642 kronor. Här kan vi tala om fantastisk förvaltning av Ankarstiftelsens resurser. Hjälp oss och Maria Isabel att utveckla verksamheten
på Ankla Center i Medellín till dess fulla potential. Märk din gåva med ”Ankla Center.” Vill du veta mer om arbetet? Eller vill du träffa Maria Isabel under
hennes kommande Sverigebesök?
Kontakta per-olof.allerth@ankarstiftelsen.se för mer information.

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

Livlinan Second hand-butik
Boglundsgatan 3 i Örebro
https://ankarstiftelsen.se/
livlinan-second-hand

Starta en insamling
via Facebook
https://www.facebook.com/pg/
Ankarstiftelsen/fundraisers/
?ref=page_internal
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.

På gång under hösten
18/10-3/11

Albertsongruppens höstresa

26 oktober

Ankarstiftelsens ordförande talar i
Diö Missionskyrka kl 18-20

9 november Träffa oss i Korsberga Missionskyrka
17 november Håller vi konsert med Jan Johansen och
Jenny Nyqvist i Immanuelskyrkan i Skövde.
Läs på https://ankarstiftelsen.se för mer information.

Stöd oss via

SWISH!
på nummer

123 901 4010
Skriv Ankaret Gåva
eller skriv Ankaret Vatten
eller skriv Ankaret Barn
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