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Nyhetsbrev till vänner och understödjare      Vårvintern 2017 
                                 

Kära Vänner och Understödjare! 
 

Under år 2016 fick stiftelsen inte in lika mycket pengar som 

de två föregående åren. Det är nog inte så konstigt med 

tanke på att det är många nya ändamål på olika håll i världen 

som också är i behov av hjälp och stöd. Men vi är desto 

tacksammare för våra trogna gåvogivare, vars bidrag har 

gjort det möjligt inte bara att driva våra tre skolprojekt under 

hela år 2016 – i Floresti och Voivodeni i Rumänien samt 

Blindskolan i Västbengalen i Indien – utan även att kunna 

göra ytterligare några insatser. 
 

Julfirande vid blindskolan i Cooch Behar, Indien 

   
I den 110 år gamla kyrkan intill blindskolan samlas en van-

lig söndag en trogen liten skara av församlingens 240 med-

lemmar. Men vid jul och påsk händer något väldigt märkligt. 

Då strömmar hinduer och muslimer dit i väldiga skaror – 

över 10 000 kom i julas och polisen måste komma för att 

övervaka trängseln. Kyrkan ordnar så de som kommer får 

lyssna till julevangeliet och julsånger eller tända ljus. 
 

Läkarutbildning i Indien 

 
            Nisha Yadav undersöker en liten pojke 
Under flera år har Stiftelsen Brödet bl.a. tillsammans med 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd/Världsböndagen betalat 

utbildningskostnaderna för en ung indisk kvinna, Nisha 

Yadav. Den 28/2 blir Nisha färdig med sin grundutbildning. 

Här sitter hon vid en hälsomottagning – så stor att den kom 

in i Limcas rekordbok, Indiens motsvarighet till Guinness. 

Härligt att veta att de pengar vi varit med om att plöja ner, 

nu ger rikt igen för tusentals människor. Nisha vill fortsätta 

ytterligare ett år för att bli specialiserad inom medicin. Det 

kostar 11 000 kr. Är några villiga att hjälpa till med det? 

Laptops till blindskolan i Bhutan 

    
När stiftelsens styrelsemedlem Arne Wikström fyllde 70 år 

önskade han inga presenter för egen del utan i stället en gåva 

antingen till EÖM Evangeliska Östasienmissionen eller 

Stiftelsen Brödet. De blev ungefär 10 000 kr till vardera och 

Brödets gåva skulle gå till att försöka hjälpa blindskolan 

Muenselling Institute i Bhutan att kunna köpa några laptops 

till eleverna. Det visade sig vara lite krångligare än tänkt 

eftersom datorer inte kan köpas i landet. Men till vår stora 

glädje har nu Raj Chhetri vid blindskolan i Västbengalen i 

Indien hjälpt till. Han har köpt in fem stycken till skolan i 

Bhutan. Tack Arne och alla som varit med och bidragit, och 

tack Raj! Vi hoppas de blir till stor nytta och glädje. 
 

Skolprojektet i Floresti, Rumänien  

 

I samband med skolprojektet i Floresti var det en flicka i 1:a 

klass, Alexandra Capusan, som med tårar i ögonen sa att hon 

önskade att hon kunde vrida tillbaka klockan och få sin 

mamma tillbaka. Hennes pappa dog redan då hon var 2 år, 

och mamman avled av en stroke år 2015. Hon bor nu hos sin 

mormor. Hennes klasskamrater bildade en vänskapskrets 

runt henne. Genom projektet ska vi försöka stödja Alexandra 

lite extra både materiellt och emotionellt. Tänk på och be för 

Alexandra, vädjar våra samarbetsparterners Dana och Nuti. 

En vid cirkel av kärlek och omtanke behövs omkring 

Alexandra liksom runt varje barn. 
 

Stiftelsens gudstjänster i Gustaf Adolfskyrka i Stockholm 

våren 2017 hålls kl 11 följande kommande söndagar: 

5/2, 5/3, 2/4, 28/5 och 11/6. Programmet finns på hemsidan. 

Där finns även detta brev med bilderna i färg. 
 

Varma hälsningar  

från Stiftelsen Brödet och hela styrelsen 

Lena, Roger, Arne, Bo, Elisabeth, Ivar 
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