Föreningen Bokhjälpens
verksamhetsberättelse 2021
2021 blev ännu ett år präglat av Corona och stängda skolor. Trots detta har vi, med stöd från
Bokbörsen, säljare på Bokbörsen och enskilda givare, kunnat fortsätta hjälpa. Stödet från oss
har ofta detta år ofta gått till bibliotek i olika former; mobila bibliotek i båtar och på
åsneryggar, små boklådor som vandrat bland bergen i västra Kenya och bibliotek inrymda i
containers. Under pandemin har biblioteken fått ännu större betydelse för att låna böcker,
få en plats att läsa på eller hjälp med skolarbetet.
I Colombia stöttade vi Biblioburro - det
vandrande åsnebiblioteket, som under
året inte bara kommit med böcker utan
även med livsförnödenheter till de mest
behövande. Colombia har drabbats hårt
av viruset men även av svåra stormar,
politisk oro och översvämningar.

I Laos har vi gett stöd till Library on Boat (eller Båtbiblioteket) som besöker byar utmed
Mekongfloden.
I Ghana fick Project Nima stöd för att inreda ett
bibliotek i en container, där ungdomar kan hitta
en fristad och stötta varandra. Project Nimas
fokus ligger på att motarbeta människohandel
och bygga självkänsla, egenvärde, glädje och
livskvalité. Under kommande år hoppas Project
Nima kunna anordna Sagostunder för slummens
yngsta barn.
Sponsor Light i byn Nyaksusu i Kasese, Uganda, har ett biblioteksprojekt vi stöttat.
organisationen hjälper också barn i byn att kunna gå i skolan och få lunch varje dag. Under
nedstängningen blev biblioteket en mycket viktig plats för att kunna fortsätta studera.
I västra Kenya har Friends of Kabondo, en ideell förening som bedriver utvecklingsprojekt i
området, fått pengar till ett litet vandrande bibliotek i form av boklådor.
I byn Yalambojoch i Guatemala har vi också stöttat bybiblioteket samt läsecirklar.
Vi har också samarbetat med ALEF som stöttat studiegrupper i östra Kongo-Kinshasa där
männen ofta lämnar byarna för arbete och kvinnorna tar hela ansvaret för familjen
samtidigt som de ofta helt saknar skolutbildning. Genom studiegrupperna ges de möjlighet
att lära sig läsa, skriva och räkna.

Compas Project – London – Bokhjälpen gav ett engångsstöd till projektet Silence Heard
Loud av filmaren och författaren Anna Konik. Hennes film och bok presenterades under
Refugee Week i London och belyser situationen för ungdomar på flykt som tvingats avbryta
sina studier och hur det kan se ut när de vill återuppta dem igen.
Till sist vill vi nämna Beco, en skola i Afganistan som förutom undervisning i att läsa och
skriva, även drev yrkesutbildningar, bland annat inom skrädderi. När talibanerna tog över
stängdes skolan, men vi hoppas att verksamheten ska kunna återupptas igen i framtiden.
Möten
Styrelsen har under 2021 haft åtta möten, alla digitala.
Vi har haft besök av Per Bylund Andersen som berättade om utvecklingen i byn Jalambojoch där vi på
olika sätt stöder byns studiecirklar.
I början av året berättade Mats Klockljung från Hopp för Livet samt hans kontakter i Afghanistan Reza
Hassani och Sayed Mohammad Reza om organisationen BECO och deras arbete med utbildning i
Kabul. Kort efter mötet tog talibanerna över och verksamheten har pausats.
Till vårt årsmöte 2021 kom Hélène Boëthius från ALEF och Arina Stoenescu från Barnens Romska
Bibliotek i Rumänien.
2021 delade vi ut två julgåvor, det ena till ALEF och det andra till båtbiblioteket i Laos.
Bokmärken
Under hösten fick Bokhjälpen sitt eget bokmärke som kan
användas till att göra reklam för föreningen. Designen har
Magda Korotynska gjort.
Bokhjälpens styrelsen 2021
Lotta Damstedt, ordförande
Halina Hylander, sekreterare
Siv Svensson, kassör
Magda Korotynska, ordinarie ledamot
Kristofer Wikstad, ordinarie ledamot
Janiche Opsahl, ordinarie ledamot
Medlemmar
Föreningen hade vid slutet av år 2021 6 medlemmar.
Till sist
2021 blev återigen ett år där pandemin påverkade skolor och utbildningar över hela världen. Vi har
även under det här året sett hur viktigt det är hitta nya sätt att nå ut med stöd och det har varit
tydligt att även små insatser kan göra stor skillnad. Under 2022 fortsätter vi vår verksamhet och
hoppas även kunna vidga vårt verksamhetsområde till fler projekt inom Europa.

projekt vi fått

Bokhjälpen tackar de säljare på www.bokbörsen.se som väljer att
skänka en krona vid genomförda försäljningar, och Bokbörsen som
skänker motsvarande belopp. Vi tackar också för tips om intressanta
projekt vi fått via säljare och köpare på Bokbörsen.

Följ Bokhjälpen på Facebook eller www.bokhjalpen.se Kontakt: info@bokhjalpen.se
Bidrag kan lämnas via Swish: 1235776703, bg 5176-6582 eller pg 825372-6.

Resultatrapport för Bokhjälpen
Räkenskapsår 2021-01-01 – 2021-12-31
BOKHJÄLPENS INTÄKTER
3900 Medlemsintäkter
3901 Bidrag från Bokbörsen
3902 Privata gåvor

1 700,00
202 036,00
1 661,70

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

205 397,70

BOKHJÄLPENS KOSTNADER
4012 CLI – Laos Library Boat
4015 Guatemala
4016 Friends of Kabondo
4019 Study pass org. Kambodja
4025 ALEF
4030 Happy Day School, Malawi
4021 Biblioburro, Colombia
4034 Sponsor Light, Uganda
4035 Compass Project Anna Konik
4036 Projekt Omid Afganistan

-28 529,93
-36 000,00
-7 500,00
-10 031,88
-42 000,00
-10 038,00
-23 028,16
-10 000,00
-8 000,00
-18 040,00

SUMMA

-193 168,21

BRUTTOVINST

12 229,49

Övriga externa kostnader
5420 Programvaror
5460 Förbrukningsmaterial
5710 Frakter, transporter och förskringar
vid varudistribition
6570 Bankkostnader
6991 Övriga externa kostnader

-1 165,10
-1 375,00
-2 900,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-204 899,86

Årets resultat

-497,84

Beräknat resultat

0,00

-2 907,80
-3 383,75

