STIFTELSEN BRÖDET
Nyhetsbrev till vänner och understödjare

God Jul och Gott Nytt År!
Vi har flera glada nyheter att berätta. En är att Stiftelsen
Brödet fått s.k. 90-konton, vilket innebär att stiftelsen
granskas och godkänns av Svensk Insamlingskontroll.
Det ger våra bidrags- och gåvogivare ytterligare visshet
om att förvaltningen sköts tillförlitligt. De nya kontonumren är PG 90 04 20-1 och BG 900-4201. Det gamla
PG-numret gäller visserligen fortfarande, men vi
rekommenderar att man använder något av de nya
kontona och helst BG-kontot, som underlättar
hanteringen.
En annan glad nyhet är att Handelsbankens Fadderbarnsfond beviljat oss ett bidrag på 50 000 kr – mycket
välkommet inte minst nu inför jul. Varmt tack säger vi.
Tack även till Kalix pastorat och Åhls församling för
fina kollekter. Tack vill vi också rikta till Göran Udd
som vid varje jämn 5-årig födelsedag ber sina vänner
att i stället för presenter ge en gåva till Stiftelsen
Brödet. Och tack alla andra som ger födelsedagsgåva
eller minnesgåva via stiftelsen, som då skriver ut ett
”telegram” och skickar till mottagaren. Och tack alla
trogna gåvogivare som gång på gång sänder in en gåva.
Glada är vi också
över att kunna konstatera att våra hjälpprojekt i olika länder
gör stor nytta och är
framgångsrika. Vi
låter bilderna illustrera vårt senaste
projekt i byn Floresti
i Rumänien, vilket vi
startat för att förbättra romernas situation
i hemlandet så att
barnen får skolutbildning. Det rör sig om
182 romska elever
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som nu är integrerade bland skolans totalt 455 elever
och de är fördelade
på 17 klasser i
åldersklasserna 0-IV.
Vår kontaktperson
Dana Nandrea som
syns på bilderna är
tillsammans med sin
kollega Nuti helt
fantastisk när det
gäller att driva projektet.
Vi glömmer naturligtvis inte heller
våra andra projekt
utan skickar som
vanligt julklappar till
barn i Indien, Moldavien, Vitryssland och
i år även till Estland.
Den 10 jan. 2015 firar ”vår” blindskola i Cooch Behar i
Indien 50-årsjubileum. Stiftelsens ordförande Lena
Åkerlund planerar att (på egen bekostnad) närvara och
kunna rapportera därifrån i nästa nyhetsbrev.
Välkommen till Stiftelsen Brödets gudstjänster våren
2015, kl 15 i Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm:
25/1, 15/2, 15/3, 12/4, 24/5. Kollekterna härifrån går
oavkortat till hjälpverksamheten.
Tack för Din juloch nyårsgåva som
blir en god investering i barnens framtid i de projekt som
stiftelsen stöder.
Vilken glädje att
kunna satsa på
dessa barn!

Varma nyårshälsningar
från Stiftelsen Brödet och hela styrelsen
Lena, Arne, Bo, Roger, Elisabeth, Ivar, Marianne
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