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Var med och bygg
Diggiloo-skolan!

Foto: Held MGMT

JESSICA ANDERSSON

”SJUNGER IN”
SKOLOR

4000

Barn och ungdomar MED!

VÅRA FOTBOLLSKOLOR RÄDDAR LIV
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Lill-Babs egna

– 30 smutsiga men glada barn
från gatan följde med oss till simbassängen på hotellet, säger
Barbro ”Lill-Babs” Svensson.

Gerillakommendanten Mariano

P

Medlar fred

Mariano Zea blev barnsoldat vid 13 års ålder. Idag medlar han fred bland Medellins värsta gäng och är ansvarig för
fotbollsskolorna där barnen får komma in i en trygg miljö.

N

är sex av Marianos bröder blivit mördade av
paramilitärer var hatet och hämndlusten så stor
att han vid 13 års ålder gick med i motståndarrörelsen FARC. Stora delar av sitt liv har han arbetat för

colombianska gerillarörelser och1995 blev han dömd till
60 år fängelse.
Många av er läsare fick under april månad träffa honom
och lyssna till Marianos mirakulösa väg från gerillan till arbetet för fred med Colombias viktigaste personer – barnen.
Som ansvarig för Ankarstiftelsens fotbollsprojekt brinner
han passionerat för att inspirera barnen till att fullfölja skolan, värna om varandra och våga drömma stort.
Som resultat av Marianos vistelse i Sverige samlades det
in 216 420 kronor. Wow vad ni är underbara! Era gåvor
kommer göra stor skillnad för barnen. Tack för att ni gör
skillnad!
Emelie Waxin

Lill-Babs steker hamburgare till gatubarnen i staden
Leticia.

Tack Sebastian ”Livbojan”
Bojassen!

4000 barn i våra
fotbollsskolor

För ditt professionella sinne för fotboll och enorma stöd i vårt
arbete med fotbollsskolorna. För ett par år sedan räddade du
Bajen från kval till division ett, idag räddar du barn och ungdomar från kriminalitet och prostitution, ingen enkel match men
det är vad vi kallar match-hjälte!

Gröna Sidan är ett fotbollsprojekt som idag
omfattar 4000 barn har resulterat i otroliga
resultat! Färre barn begår brottslighet och barnen som deltar i Gröna sidan går till skolan, till
skillnad från många andra barn i området.
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ta emot våra beställningar. Stojiga barn och Börje (Ankarstiftelsens grundare) som inte kunde vare sig spanska eller
teckenspråk blev för mycket för gatukökets ägare så han satte
sig på en stol och bara skrattade. Jag kände då att här var det
tid att ingripa och som ni ser på bilden behärskar jag konsten
att steka rätt bra. Att träffa alla dessa underbara barn, besöka
Ankarstiftelsens olika arbeten och få se Lill-Babs skola är en
upplevelse jag aldrig glömmer.

Foto: Ankarstiftelsen

Paramilitärerna kom till hans
far som var jordbrukare: ”Ge
oss din mark”. När fadern
vägrade började dödandet. En
son i taget och efter varje liv
de tog ställde de frågan igen:
”Ger du oss din mark nu?”.

Gu
s

Foto: Ankarstiftelsen

ersonalen rynkade på näsan åt de 30 gatubarnen
och ville hindra dem att komma in. Vi påpekade att det inte fanns något undantag angivet för
barn från slummen. Skratt, bus och lek skrämde bort alla
andra från bassängen men barnen var överlyckliga över att
få bada i en riktig bassäng.
Några timmar senare var vi på väg till djungelstaden
Leticias bästa gatukök. Vi skulle bjuda barnen på deras första hamburgare. Ordinarie stekare var döv och hade svårt att
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Colombiaminnen

Lill-Babs skola är idag byggd med hjälp av konserter som LillBabs gjort i Ankarstiftelsens regi.

Den Faluröda
skolan står klar!
Faluröd med vita knutar står nu
skolan klar hos urinvånarna Kogi
högt uppe i berget Sierra Nevada de Santa Marta. Tack Falu
Rödfärg för ert givmilda bidrag!
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Jessica Andersson har
tillsammans med Lasse
Holm deltagit i en rad
av Ankarstiftelsens
välgörenhetskonserter
där medlen direkt har
gått ut till de behövande
barnen.

Ser man Jessica uppträda
tänker nog de flesta ”vilken
lycklig tjej. Hon har allt. Utseende, karriär och sångröst”.
Urtypen för den vackra
svenska flickan. Stora skaror
beundrar denna förebild.

L

äser man hennes bok När kalla nätter plågar mig
med minnen av hur det var ser man en mycket
mörk sida med en svår uppväxt i Skövde med en
besvärlig familjesituation. Jessica visar genom sitt liv att
man med en maskroskraft kan spränga gränser och ta sig
upp. Tack vare Lasse Holm fick Ankarstiftelsen kontakt
med henne och med stort engagemang medverkade hon
på flera artistgalor som resulterade i miljoner för Colom-

DU VACKRA MASKROSBARN
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Företagsresa i
välgörenhetens tecken

I

januari kom ett meddelande till vår Instagram ”Vi
skulle vilja bygga en egen skola, hur går vi tillväga?”
Några månader senare står det nu klart att Delér
måleri sponsrar en skola med 8 salar plus toaletter i
Riohacha i norra Colombia. Som om det inte var givmilt nog så reser personalen själva dit i oktober för att
tillsammans med urinvånarna bygga, måla och inviga
skolan. En hjälteinsats för urinvånarna och ett minne
för livet för personalen på Delér måleri!

Gör som företaget
DELÉR MÅLERI: Satsa på både
personal och gör en stor insats för
barnen bland ursprungsbefolkningen i
Colombia. Kontakta oss i Ankartältet
eller gå in på hemsidan:
www.ankarstiftelsen.se
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bias barn. Flera tusen barn kan nu gå i skolan på grund
av hennes insatser. Vi hoppas snart kunna bygga Jessicas
skola och överlämna tavlan med hennes bild och ett tack
från barnen. Vi beundrar henne och lyckönskar henne
till all framgång i sommar på Diggiloo och allt annat hon
företar sig,.

Måleriet
med bra

åle

Jessica Andersson
”sjunger in”
1000 barn
till en ljus
framtid
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B

örje Erdtman träffade Maria Isabel för första
gången 1996 då hon försökte försörja sig genom att sälja egentillverkade halsband. Hon
och systern Joanna levde i misär men fick hjälp av Börje
och Ankarstiftelsen genom fadderbarnsverksamheten.
Det blev hennes räddning. När hon blivit lite äldre uppmuntrade Börje henne att börja arbeta med barn som lever under en liknande situation som hon själv har varit utsatt för en gång. Maria Isabel antog utmaningen och idag
har hon tillsammans med Ankarstiftelsen hjälpt hundra-
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Ordförande, grundare &
ansvarig utgivare

BÖRJE ERDTMAN

borje.erdtman@ankarstiftelsen.se
0733-439 898

per-olof.allerth@ankarstiftelsen.se
0505-59 50 51

Ankarstiftelsen är en hjälporganisation baserad
på frivilliga insatser med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige (mellan 5-7%
de senaste tre åren).

M

Kontakt Sverige:

PER-OLOF ALLERTH
Mamma och barn från indianstammmen Arhuaco i norra Colombia.

Oväntat besök

Idrottsvägen 14,
546 72 Mölltorp

Projektansvarig

ed en stark övertygelse
om alla människors rätt
till ett liv i frihet och
värdighet genomför vi långsiktiga
insatser för behövande människor
i framförallt i Colombia och Bra-

Fo

tals barn genom sin verksamhet på Skaparverkstaden, en
plats där barn kan få stöd att bearbeta sina trauman och
ångest från våldtäkter och misshandel.
Verksamheten drivs i ett område med mycket misär
och utbrett sexuellt våld. Men på Skaparverkstaden blir
barnen lyssnade på och får möjlighet att uttrycka sina
smärtor genom konsten. Skapandet och måleriet hjälper
barnen att sätta ord på svåra upplevelser, i en miljö där de
känner trygghet.

L

asse som under många år har stöttat vårt arbete har
i år bjudit in oss att delta på Diggilooturnén.
För något år sedan på en Karibisk strand kunde man se Lasse springa med en liten flicka i sin hand.
Samanta hette hon och var född med gom- och läppspalt
men hade nu opererats tack vare Lasse. Samantha fick ett
ansikte och ett mycket bättre liv. GRACIAS!

amma valde ut sämsta
rucklet i kvarteret och
lämnade sin son där,
hon kom aldrig tillbaka. Pojken Johan Jesus tittade storögt på svenskarna som var på besök. Nu får han
ekonomiskt stöd tack vare Ebba och
Agneta. Kanske maten räcker till den
gamla damen som tog hand om pojken
och som på detta sätt fick oväntat besök.

går
till
omkostnader

Foto: Gustav Magnusson

Idag har Maria Isabel studerat på
högskolan och hjälper barn som
bär på fruktansvärda upplevelser.

Endast
5-7%

Foto: Privat

karstiftelsen
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Maria
Isabel
föddes på gatan

Lasse Holms
skola i norra
Colombia

silien.
Projekten vi driver är många.
Bland annat har vi byggt över 170
skolor åt urbefolkningen som tagit
stor skada av det långa inbördeskriget. Vi har renat vatten åt 22 byar som
inte haft dricksvatten. Vi mäklar fred

bland kriminella gäng och har varit
delaktiga i Colombias fredsprocess.
Vi har gett mikrolån till 337 utsatta
kvinnor som annars inte fått en chans
att visa vad de går för. 4000 barn i kriminella områden går i våra fotbollsskolor för att vägledas till ett liv utan
kriminalitet och prostitution. Ja listan
kan göras lång och våra insatser är små
droppar i havet. Vi inser att vi inte kan
förändra livet för alla människor, men
vi vet att vi gör stor skillnad för de
människor som får hjälp.

Växelnummer:
0505-59 50 50

Email:

info@ankarstiftelsen.se

Sociala
medier

Följ vårt arbete på
Facebook och
Instagram
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Pablo Escobar vs
Börje Erdtman
Foto: Ankarstiftelsen

Visste du att..

Ankarstiftelsens grundare Börje Erdtman satte sin fot första gången på colombiansk mark
den 2:a december 1993, samma dag som den
välkände knarkbaronen Pablo Escobar blev
hittad och skjuten. Två inflytelserika män,
båda med en otrolig påverkan på landet men
med helt skilda agendor.

ESCOBAR

Var med
och bygg
Diggilooskolan
Sedan det 50 år långa inbördeskriget har
urbefolkningens stammar haft svårt att
återhämta sig. Många har blivit berövade
på sin mark, männen har tvingats in i gerillan, kvinnorna har blivit sexuellt utnyttjade
och få av barnen har fått gå i skolan.

V

i tror att utbildning för våra barn är grundstenen för en fredligare framtid och därför
bygger vi skolor till dessa stammar för att
hjälpa dem tillbaka på fötter, för att hjälpa dem ta tillbaka
det som är deras.
Vi vill att fler barn ska få gå i skolan, och då vi fått förmånen att medverka på samtliga av Diggiloo-turnéns
22 orter i sommar så hoppas
vi på att kunna bygga minst
en egen skola i Diggiloos
namn.
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1:a december 1949

ERDTMAN

Född:

1:a oktober 1943

Sysselsättning:
Knarkbaron
Pensionär /Grundare
av Ankarstiftelsen
Boende:
Hacienda Napoles,
Mölltorp,
Medellin.
Västergötland.
Inkomst:
3 500 000 000 kr /vecka 4000 kronor / vecka
Mest köpta produkt:
125 000 gummisnoddar 2000 menskoppar
per månad för att bunta som han delade ut till
alla sina sedlar.
flickor i Medellin som
inte hade råd med
mensskydd.
Urval av prestationer i Colombia:
• Sprängt flygplan med
110 civila passagerare

• Gett 22 byar med urbefolkning rent vatten.

• Sprängt en tidning
som skrev artiklar till
hans nackdel.

• Byggt 170 skolor
åt urbefolkning och
flyktingar.

• Dödat presidentkandidater, senatorer, poliser,
domare och civila som
”kom i vägen”.

• Gett 336 kvinnor mikrolån för att försörja
sina familjer.

• Har totalt ca 10 000
liv på sitt samvete.

• Hållit 4000 barn
borta från kriminalitet
genom fotboll.

