Nyårshälsning från Bokhjälpen!
Föreningen Bokhjälpen ser tillbaka på året som gått och tackar för bidragen, stora som små!
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. Under 2021 har
stödet ofta gått till bibliotek i olika former. Det har varit mobila bibliotek på båtar och
åsneryggar, eller stationära, några inrymda i containers. Med er hjälp har vi kunnat göra
skillnad i några av världens fattigaste länder. Där internet inte fungerar har möjligheten att
låna böcker, eller få en plats att läsa på, stor betydelse.
I Colombia stöttade vi Biblioburro - det vandrande
åsnebiblioteket, som inte bara kommit med böcker utan
även med livsförnödenheter till de mest behövande.
Colombia har under året 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.
I Uganda har vi stöttat ett biblioteksprojekt i byn Nyaksusu i Kasese. Där är Sponsor Light
aktiva och hjälper barn i byn att gå i skolan och få lunch varje dag. Under nedstängningen
blev biblioteket en mycket viktig plats, där man kunnat få hjälp att fortsätta studera. I västra
Kenya har Friends of Kabondo, en svensk ideell förening med syfte att bedriva
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 initierat studiegrupper i östra Kongo-Kinshasa. Där
flyttar männen ofta ifrån sina familjer för att arbeta. Kvinnorna som lämnas kvar med hela
ansvaret för familjen saknar ofta helt skolutbildning, och får genom studiegrupperna
möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna.
Till sist lämnade 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 håller kontakten och hoppas att deras verksamhet ska kunna
återupptas igen.
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.

