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Idrottsvägen 14
546 72 Mölltorp

Maria Isabel och hennes ledarstab berättade
om arbetet med Ancla centret allt ifrån de
stora jordrasen till känsliga barnahjärtan
som fått tröst och läkedom.

Kontakt Sverige:

Ordförande, grundare &
ansvarig utgivare

BÖRJE ERDTMAN

Skolorna får el
från Amazonfloden

borje.erdtman@ankarstiftelsen.se
0733-439 898

Projektansvarig

PER-OLOF
ALLERTH

D

per-olof.allerth@ankarstiftelsen.se 0725-519 293

DANIEL KINDBOM
daniel.kindbom@ankarstiftelsen.se 0505-306 03

Kontaktpersoner
spanska:

Lennart Svensson
trannelnossnevs@gmail.
com
Bertil Larsson
berit.larsson@alingsas.se

Livlinan

Secondhand butik

Boglundsgatan 3,
703 74 Örebro
www.livlinansecondhand.se
Lotta Bergholm
0706 785363  

Sociala
medier

Följ vårt arbete
på Facebook, sök
Ankarstiftelsen
eller @ankarstiftelsen
på Instagram.
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Ges ut 6 gånger per år.
Tryck: Skilltryck,
www.skilltryck.se
Layout: Gustav Magnusson

SPONSORER

Invigning av

ANCLA CENTER
Trots skumpig väg somnade jag stilla in och vaknade först när bussen stannade. Tre ynglingar förlängda av styltor tittade in genom fönstret. Yrvaket
kom jag ut från bussen och såg att hela gatan var avspärrad med band
ända fram till Ancla Center.

P

å varje band kunde man läsa motton som visade målsättningen. Jag ”saxade” mig igenom banden och de täta skarorna upp
till byggnaden. Musiker spelade på allehanda instrument och
vi svenskar var mäkta imponerade. Valda personer fick plats inomhus
och kunde se och höra programmet. Resten fyllde gatan utanför. Maria
Isabel och hennes ledarstab berättade om arbetet med centret allt ifrån
de stora jordrasen till känsliga barnahjärtan som fått tröst och läkedom.
Med på mötet fanns Lacides Hernandez från Confrate Cancilaria
de Colombia med flera representanter. Med fanns även ”aboela” (farmor eller mormor) som var den som räddat Maria Isabel från ”gatan”.
Hon var med rätta mycket stolt.
Festklädda barn dansade och sjöng och vi svenskar var mycket
imponerade. Sedan följde en rundvandring i huset. Våning två med
kök, kontor och studierum. På våning tre och fyra lägenheter avsedda för flickor och kvinnor som inte kan bo hemma. Vi drömmer om

Kokain & vapen

ningar för bostäder som
framtidens energikrav
att lösa bostadsbristen.
Byggelement för energisnåla klimatskal

www.elementumeco.se

Bert Berndtsson är en av uppfinnarna från JabeEnergy som
sjösatte elriggen i Amazonfloden.

G

angsterledaren hade en fin och rymlig bostad i fängelset Bella Vista i Medellin. Han välkomnade oss med
en vit boll som luktade kaffe. ”Hundarna känner inte
lukten om vi blandar i kaffe” blev svaret. Efter en stunds bollande frågade jag: ”Om vakten och hundarna ändå hittade bollen
hur långt straff får man?” ”Åtta år minst”. Lämnade tillbaka bollen och ledaren berättade då att han inte behövde varken ko-

att de inte kommer till användning utan skall kunna hyras ut och på
så sätt tillföra inkomster. Varje rum har magnifik utsikt över Medellindalen.
Verksamheten är redan igång med skaparverkstaden, läxhjälp, fotbollsskolan, hygienundervisning och mycket annat. Snart hoppas vi
på att kurser i engelska och dator skall kunna starta. Byggnaden är en
riktig prydnad i det slitna slum- och flyktingområdet.
Framför allt hoppas vi att centret skall kunna vara en skyddande
”refug” i livets hårda trafik.
Särskilt tack till Erikshjälpen Växjö. Ulriksbergskyrkan, Svenska
Kyrkan Värends Nöbbele, Sven Hööks stiftelse, Prisma Teknik, Julia
Svanberg, Lotta och Thomas, Jan och Zenitha, Ulf, Hanna med familj och många andra. Slicka i er glädjen över något som blev riktigt
bra.
BE

kain eller vapen längre. Allt överlämnades. Fängelseledningen
berättade att denna märkliga trend hade uppstått efter det att
man börjat med kursverksamheten La Pererginacion. Massor
av vapen inlämnades på de flesta av landets fängelser.
Ledaren gav mig ett litet slitet häfte som
var skrivet av en viss Markus. Märkligt:
ett litet häfte på 56 sidor hade påverkat
mer än alla hårda straff, alla psykologer,
domare och advokater. MIRAKEL.

Barnen hade dansuppvisning i färgglada dräkter.

et göteborgsbaserade innovationsföretaget JabeEnergy
har sedan 2014 åtföljt Ankarstiftelsens volontärresor till
Leticia i Colombia och lagt ner ett omfattande arbete för
att anpassa elriggars konstruktion för de specifika förutsättningar
som gäller i Amazonfloden. Två examensarbetare från universitetet
i Karlstad har utfört ett antal analyser och undersökningar i Amazonas och i Magdalenafloden. Anläggningarna är tänkta att tillverkas i
Colombia för att vara ett led i fredsbevarande åtgärder.
Delstaten Amazonas har erhållit medel från Colombias regering
för att i en 5-årsplan bland annat ordna elektrifiering av byar med
ursprungsbefolkning.
I Sverige står man nu i ”startgroparna” för att börja tillverka de
första riggarna för de skolor Ankarstifelsen har byggt i Amazonas
området. I diskussionerna ligger att delstaten skall svara för en flytande plattform samt för sjösättning, service och övervakning av
elriggarna.
Som medfinansiering till produktion av elriggar har man bland
annat hållit föredrag inför Rotaryklubbar i Göteborgsområdet och
andra professionella nätverk och för insamlade bidrag öronmärkt
dessa till Ankarstiftelsen ”Energi”.
Gustav Magnusson

Möte på riksdagen om fångvård och fredsavtal

I

I mitten på bild ambassadör Sonia Duran Smela, t h
om henne Elisabet Svantesson, f d arbetsmarknadsminister, samt längst fram, Beatric Ask, f d justitieminister.

mitten av november hade vi förtroendet att få berätta om APAC
för några av våra folkvalda riksdagsmän. Bland annat f d arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M), f d justitieminister
Beatric Ask (M). Med på mötet var också Colombias ambassadör
Durán Smela samt Carlos Manby, Colombias handelskammare.
APAC är en metod på kristen värdegrund som utvecklats i Sydamerika och som Ankarstifteslen börjat anamma med mycket gott
resultat. Man räknar med att nära 80 % av de intagna förbrytarna
inte återgår till brottets bana efter fängelset då de gått igenom APAC.
Wales och Tyskland använder APAC med samma resultat. Något för
Sverige? Återstår att se.

Utmaningen
A
ÅRETS JULKLAPP!

A

nkarstiftelsen fortsätter sitt arbete att skänka ljus
hos dem som drabbats av världens mörker och
denna jul kan du hjälpa oss att sprida ljuset genom att ge bort en julklapp som stödjer barn och familjer
vi arbetar med.
Låt årets klappar under granen sprida ljus i världens mörker!

SKOLBÄNK 200 kr
Alla har rätt att gå i skolan! Därför
har Ankarstiftelsen med sina givares
givmilda hjälp byggt över 150 skolor
till Colombias urbefolkning. Två skolor ska byggas i januari. Hjälp oss fylla
dem! Nu kan du ge som julklapp att
ett barn får egen skolbänk och skolmaterial!

RENT VATTEN 450 kr
Runt Amazonfloden råder stor brist
på rent vatten. Familjer tvingas dricka
flodvattnet som orsakar allvarliga magsjukdomar. Med en mycket enkel metod har Ankarstiftelsen renat vatten åt
hundratals hushåll. Magsjukdomarna
försvinner i samma takt som vi installerar reningsverken och nu kan du köpa
i julklapp att en familj får eget reningsverk!

MIKROLÅN 4000 kr
Vi tror på kvinnors kraft i företagandet! Tack vare mikrolån har idag över
330 kvinnor i Medellins slumområden
fått möjlighet att starta eget företag
och kan nu försörja sina familjer. Företagen har varit mycket framgångsrika och många har idag flera anställda.
Förändra någons framtid – ge bort ett
företag i julklapp!

AHöstresan

H

östens resa omfattade 18 personer,
med första besök i Bogota och fotbollsprojektet i Bossa. Ett mönsterarbete som gladde oss mycket. Därefter några dagar i Amazonas med resa på floden och besök i
byar med skolor med anknytning till gruppens
deltagare. Hemresan berikades av delfiner, motorhaveri, påsegling av stora krokodiler eller
möjligen stockar. Inte lätt att se i beckmörker!
Invigning av skolan La Aljaba i Leticia som bekostas av Bert Karlsson och Tingsryd-konsert.
Sedan Medellin med sprängfyllda dagar.
Fängelser, gatubarn, barnhem, fotboll, mikrolån, Ancla Center och mycket annat. Intensivt program som Per-Olof lyckades hålla ihop
på ett bra sätt trots förseningar och punkteringar.
I Santa Marta var det bad och avkoppling
före intensivdagen i La Guajira med långa resor

AGe en gåva!

Bg/Pg-betalning

Du kan ge en engångsgåva på valfri summa.
Du kan välja att öronmärka din gåva genom
att i meddelandefältet uppge vilket projekt
du önskar stödja.
Bankgiro 901-4010
Plusgiro 90 14 01-0

Stöd oss via SMS!

Genom att skicka sms till nummer
72970 skänker du 100 kr/sms. Av dessa
går 90 kr till Ankarstiftelsen och 10 kr till
operatör/leverantör.
Du kan även ge din gåva
via SWISH
på nummer 123 901 4010

och massor av skolor.
Sista dagen i Colombia badade och vilade vi
oss, men Per-Olof Allert hoppade in som ledare för nästa grupp om sex personer från Stockholm som byggde Familjen Lunds skola mellan
havet och berget.

Skriv Ankaret Gåva
eller Ankaret Vatten
eller Ankaret Barn

Gåvobutik

www.ankarstiftelsen.com/gavobutik
Ankarstiftelsens arbete bygger på frivilliga insatser. Omkostnaderna är mycket
låga. Våra girokonton är underställda
Svensk Insamlingskontroll och Länsstyrelsens tillsyn. Våra räkenskaper
granskas av godkänd revisor. Ankarstiftelsens arbete bedrivs i huvudsak i Colombia och Brasilien. Vid adressändring
m.m. kontakta Per-Olof Allerth

UTMANINGEN! ÅRETS JULKLAPP!

Swisha din julklapp till 123 90 14 010 eller använd Bankgiro 901-4010 och märk din insättning
med vilken julklapp du vill köpa samt din mailadress så får du ett gåvobevis att ge bort i julklapp.
Exempel: ”SKOLBÄNK eva@hotmail.com”

Jag vill hjälpa till med:
o Utmaningen: ÅRETS JULKLAPP
o Skolbänk 200:o Rent vatten 450:o Mikrolån 4000:o Annat: ______________________________

