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Understödjare! 
 

     
 

    
Pojkarna vill skänka sina sparade slantar så Isabella kan opereras.            Isabella i sin rullstol kunde på detta sätt vara med. 

 

Förra månaden bestämde vi oss för att göra två workshops, berättar Dana: Vad betyder kärlek till ett barn? och Jag 

vill vara självständig och det kan jag också. Dana berättar vidare: 
 

Jag måste lära mig!!! – Även om det verkar vara ett tabubelagt ämne frågade jag barn och vuxna vad kärlek är. 

Det blev alldeles tyst… Jag sa till dem att kärlek lär man sig allra först i familjen. Kärlek är vänliga ord, harmoni 

inom familjen, mild ton, kramar, gemensamma aktiviteter. Allt sådant visar på kärlek, det betecknar kärlek. Även 

om man ibland grälar inom familjen, är det viktigt att efter meningsskiljaktigheterna förlåta varandra, sådant ser 

de som är runt omkring. Barn lär sig inte kärlek perfekt, men det leder till frid och säkerhet. Acceptera dig själv 

som du är, uppmuntra dem omkring dig. Även om man inte kan ge varandra gåvor, så plocka blommor och ge 

varandra. Och sist men inte minst, kärleken visar på en ekonomisk modell – ju mer du ger desto mer får du!!!  

Om du utövar denna kärlek, så gör den dig självständig, det kommer du att lära dig både i familjen och i skolan.  
 

Vi presenterade också en science fictionsaga Charlie and the Chocolate Factory, 1964, skriven av den brittiske 

författaren Roald Dahl. (Boken finns även på svenska och heter då Kalle och chokladfabriken.) Sagan handlar om 

ett fattigt barn, Charlie, som älskar choklad. Han får en chokladkaka på sin födelsedag varje år. Han vill besöka 

chokladfabriken i staden där han bor. Det var en dröm som verkade ouppnåelig, men Charlie ger inte upp. Så små-

ningom realiserar han denna dröm och ännu mer än så. Genom sitt goda uppförande får han till slut denna fabrik 

som en gåva. – Jag samlade gruppen utanför Isabellas hus när jag ömsom läste, ömsom berättade den här sagan. 

Isabella sitter i rullstol. Hennes dröm är att gå i skolan, att kunna gå och att ha vänner. Jag gav henne lite glädje 

genom att andra barn samlades framför henne. Det var spännande att 

se hur de andra barnen som lyssnade började tänka på Isabella. 

Pojkarna i gruppen sa att de skulle samla in pengar för att hon skulle 

kunna opereras och gå i skolan. 
 

Lite senare fick vi se byns yngsta invånare, Alexia. Hon var klädd i 

den dräkt hon fick av oss för några månader sedan. Kära Stiftelsen 

Brödet-vänner, det känns att framtiden ljusnar, att drömmar och liv 

förenar oss och vi kan hoppas att allt vi gör i samhället är värt det.   
 

Vi delade även ut kläder, medicin- och hygienpaket. Tack kära vänner 

till Stiftelsen Brödet, varje månad lär ni oss läxan om Kristi kärlek. 
 

Kärleksfulla hälsningar från Stiftelsen Brödet och oss i styrelsen, Arne, Elisabeth, Ivar, Lena, Roger 
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