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MÖT BQ REDOVISNING AMAZON HIKE DROG IN 184 680:-
TILL VÅRA VATTENPROJEKT



Nu är det mycket spännande på gång. Efter en lång väntan på bevil-
jat bygglov har vi äntligen kunnat sätta igång bygget av ”Undan-
tagsstugan”. Huset där jag och min fru bott i över 40 år är

överlåtet på dottern och hennes familj och snart kan vi flytta in i den
mindre, nybyggda stugan på samma gård. Det blir en omställning men
förhoppningsvis en positiv sådan.

Omställningar i positiv bemärkelse sker också i Colombia. Läget
börjar stabiliseras i pandemins spår och nu ser det äntligen ut som att
vi ska komma i väg på en höstresa. Den 3 oktober åker vi och börjar
med ett uppehåll i Bogota där vi besöker kongressen ochhoppas
möta såvälministrar somguvernörer.Menmest av allt längtar
vi förstås efter att återse alla barn i de byar där vi byggt skolor
och renat vatten under åren. I LaGuajira stannar vi till för att
presentera vår ”Rocket Stove”- vedspisen utan rök. Vi drar
igång Moringaprojektet och kommer även att besöka Buena
Vista, en by som är byggd på pelare ute i sjön. Vi hoppas även
kunna ta med vårt nya koncept inom vattenrening och introducera vatten-
maskinen som producerar 10 liter vatten per dygn.

Den 17 juli hade jag och kollegan Sebastian Bojassen från Saturnus-
stiftelsen äran att få sitta med i TV4 Morgonsoffan där vi pratade om våra
fotbollsskolor i Colombia. Klippet heter ”De mäklar fred genom fotboll”
och går att se på TV4 Play.

Den26/9 fyller vi 25 år somstiftelse.Detta kommer såklart att firas stort
med träff och konsert i Örebro. Maria Isabel besöker oss från Medellín och
prataromverksamhetenpåAnklaCenter.Vihoppas fåmötamångagamla
ochnyavännerochhar skickat inbjudan till självasteHMDrottningSilvia.
Hoppas hon och många andra dyker upp.

Börje
Erdtman
berättar

Värdparet Lotta och Thomas Erdtman möter upp oss för lunch på Conventum
Kongress i Örebro, söndagen den 26 september.

Hedersgäster är Börje Erdtman, grundare och Senior Advisor på Ankarstiftelsen och
Maria Isabel Mesa, ordförande för vår samarbetsorganisation Ankla Center i

Colombia.

Tillsammans äter vi, minns och delar berättelser. Klockan 18.00 bjuder vi in till
konsert under regi av Söderberg & Partners och Rotaryklubbarna i Örebro.
Uppträder gör Lasse Holm, Gladys del Pilar, Magnus Johansson, Eddie Oliva,

Rebecca Peterson, Per-Erik Hallin, Micke Bäcks band och New Season.

När: Söndagen den 26/9 klockan 13.00.

Var: Conventum Kongress Fabriksgatan 19 i Örebro.

Mer information om bokning & prisuppgifter kommer snart på hemsidan.
Anmäl er via mail till info@ankarstiftelsen.se

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller

Vi jubilerar!
Välkommen att fira 25 år med Ankarstiftelsen.



Sveriges tryggaste
redovisningsbyrå
…så presenterar sig BQ Redovisning; Bokföringsfir-
man somhjälper kundermed allt från bokslut till löne-
administration och starta eget-stöd. Sedan ett par år
tillbaka sköter BQ Ankarstiftelsens bokföring – helt
ideellt!

Vilka ärBQ?
Allt startade en regnig sommarkväll på Stockholms
Universitet när de två engagerade ekonomerna Hadil
Qatanani och Luis Botero började bygga på en affärs-
idé. Vi hade en vision om att hjälpa våra kunder med
sina bokföringsprocesser med digitalisering, personlig
kontakt och att kunna ge tillbaka som tre viktiga
grundpelare. Vi ville uppnå en helhetslösning som in-
kluderar allt från löpande redovisning, bokslut och lö-
ner till ekonomisk rådgivning med syfte att hjälpa våra
kunder in i framtiden.

Resultatet blev BQ Redovisning med ett tjugotal
anställda som tillsammans harmer än 45 års branscher-
farenhet. Företaget ligger på Kungsgatan i Stockholm
och erbjuder en modern hemsida översatt till svenska,
engelska, spanska och arabiska. Att erbjuda service på
flera språk är ett sätt att närma sig kunden och erbjuda
service på dennes villkor, något som är viktigt på BQ.

En av anledningarna till att BQ grundades är viljan
att erbjuda nära och personlig kontakt med våra kun-
der. Om det så handlar om ett brådskande ärende eller
rådgivning vill vi finnas där. Vi vill kännas som en na-

turlig del av våra kunders organisation där det ska vara
nära till att komma över på en kaffe, slå oss en signal
eller bjudaöver oss på enfikapåkontoret, berättarLuis.
Vi på BQ tror på entreprenörskapet som en viktig driv-
kraft i vår verksamhet, enskilt ochgemensamt.Att lyck-
as möta kunders behov handlar om att se och skapa
möjligheter, om att vara handlingskraftig, innovativ
och om att ta eget ansvar. Entreprenörskap handlar
även om mod att prova nya saker och viljan att ständigt
förbättra, fortsätter han.

Varför har ni valt att hjälpaAnkarstiftelsen?
För oss på BQ står engagemang på två grundpelare –
Engagemang för våra kunder och engagemang för om-
världen. För oss är det viktigt att ge tillbaka till samhäl-
let. Vi gör det genom att stötta olika ideella
organisationer, bland andraAnkarstiftelsen sompåoli-
ka sätt hjälper människor i behov och bidrar till en
positiv förändring i samhället.Genomengagemang för
omvärlden vill vi bidra till ett bättre samhälle och en
hållbar värld. Därför engagerar vi oss genom att stötta
ideella organisationer som främjar barn och barns väl-
mående i omvärlden. Vi involverar hela personalstyr-
kan i arbetet med de organisationer vi stödjer. Genom
engagemang för varandra vill vi också hjälpa vår perso-
nal att utvecklas och nå sin fulla potential. Ett starkt
och kunnigt team skapar förutsättningar att bättre och
med större kvalité hjälpa våra kunder att nå framgång.
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Stöd oss
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 insamlings-

kontroll och Länsstyrelsens tillsyn.

Vi vill ha en
värld i balans

Ankarstiftelsens fokus ligger som bekant på att hjälpa människor i nöd. Men vi ser det som vår uppgift
att ta hand om hela skapelsen. Därför har vi valt att stötta Entropika och den lokala partnerorgani-
sationen Misión Gaias djurhälsoklinik i norra Tangangaområdet. Sjuka, lösspringande djur är ett

stort problem i många områden i norra Colombia. Genom att genomföra steriliseringar och hålla kurser i
sund djurhållning hjälper man till att hålla nere populationen, förbättra djurhälsan och därigenom skydda
den biologiska mångfalden. I detta nummer utmanar vi våra läsare att hjälpa Misión Gaia med en insamling
till detta viktiga ändamål.

Märk din gåva med "Misión Gaia". Tack för ditt stöd.

U T M A N I N G E N

Vår samarbetspartner Anclando Corazones som
verkar i norra Colombia fick nyligen tillträde till
2300 m² lokaler och 1 ha mark. Här kommer man
att starta ett så kallat halvvägshus som är ett första
boende för en nyfrigiven fd fånge, där han eller hon
kan få hjälp och stöd för att bli en produktiv del av
samhället.Enviktigdel iprocessenärattden frigivne
uppmuntras till arbete. I halvvägshusen kommer
man därför att starta ett bageri som ska drivas av de
boende själva. (Utbildning sponsras avRotary Santa
Marta).Markenruntomkringkommeratt användas
till att odla frukt och grönsaker för självhushållning.

Prison Fellowship Sweden och Ankarstiftelsen har
medverkat i en intervjustudie om12-stegsprogram-
met och klosterverksamheten inom kriminalvår-
den. Studien genomfördes av Klara Parneborg och
Jeni Johnson, kriminologistudenter på Högskolan i
Gävle under handledning av Jerzy Sarnecki. Resul-
tatet visar på att metoden kan ha stark påverkan för
att förändra liv och styradem intagna till ett liv utan
missbruk och kriminalitet. Hela studien finns att
ladda ner på: www.diva-portal.org/smash/record.
jsf ?pid=diva2%3A1576195&dswid=6002

Fångvård i
Colombia

PFS



Nu är vi i mål!

Ankarstiftelsen
Idrottsvägen 14
54672 Mölltorp

Tack vare alla som engagerat sig i
Amazon Hike-eventet har vi till-
sammans vandrat 684 mil på mind-

re än två månader. För detta skänkte våra
generösa sponsorer totalt 184 680 kronor
som kommer att gå till våra vatten- och mil-
jöprojekt i Amazonasområdet. Tusen tack
till alla deltagare och sponsorer!


