
SENSOMMARHÄLSNINGAR 
FRÅN HIRUSARA DAYCARE CENTER 

GLÄDJANDE NYHETER FRÅN CENTRET 

GYMNASIESTUDIER OCH YRKESSKOLA 

 

Flera av de barn som kommit till centret sedan starten 2011 

har nu tagit nästa steg på sin livsresa mot en ljusare framtid 

med utbildning och arbete. Två av våra äldre pojkar,  som i år 

fyller 18, har börjat första årets studier på gymnasienivå och 

en 17-årig flicka har nyligen tagit examen i sin 6 månaders 

yrkesutbildning inom textil och sömnad. 

Två andra pojkar, som också de vill gå en yrkesinriktad skola, 

har nu påbörjat en utbildning inom plåtslageri och målning.  

Vi känner en oerhörd stolthet över våra fina ungdomar som 

kämpar på och önskar dem STORT LYCKA TILL vidare!! 

                   

                ”Barnen är tillbaka från skolan, lunchen har ätits och nu är det dags för idrott och lek”! 

 

Då och då får Hirusara besök av gäster..som på bilden till vänster där vi ser Jordan, barnbarn till senior pastor 

Christie Kohomban och hans fru Rita, som hälsat på och även tillbringat en eftermiddag med barnen på centret. 

 

På väg till sin första dag på 

VTA Yrkeskola för plåtslageri 

och målning.  Hirusara 

dagcenter bekostar 

kursavgifterna samt övriga 

utgifter i samband med 

skolgången, exempelvis nya 

skoluniformer.

  

 

[Klicka här om du vill lägga till en beskrivning] 



Verksamheten fortsätter 

Arbetet på Smyrna, Hirusara Daycare center drivs vidare med samma målsättning som tidigare, 

att ge utsatta barn och ungdomar nödvändigt stöd för att de skall känna sig trygga, hålla sig 

friska, engagerade i sina studier och få bättre möjligheter till ett framtida bra liv. 

Våra barns väg är oftast inte spikrak framåt utan många gånger både krokig och backig! 

Vi vet att det krävs mycket engagemang, hårt arbete och kärlek från alla inblandade i detta 

projekt för att motivera och leda våra barn och ungdomar framåt och sakta förändra de invanda 

sociala mönster som dessa barn växer upp under.  

Tack vare vår fantastiska personal och andra vuxna som brinner för att stötta och finnas där 

som vägledare under resans gång, och som gör allt för att barnens framtid skall bli så bra som 

möjligt, kan vi nu börja se frukten av detta arbete! 

Allt detta hade dock inte varit möjligt utan stödet från alla godhjärtade givare. Tillsammans gör 

vi detta möjligt!! 

Avslutningsvis vill vi dela med oss av några foton från Hirusaras dagliga verksamhet, tagna under 

våren och sommaren. Bilderna får tala för sig själva!   

   

      

 

 



 

 

   

    

  

 
VI ÖNSKAR ER EN FORTSATT SKÖN SOMMAR 

 OCH EN KOMMANDE FIN HÖST! 
 

 
CHILDRENS WELFARE FUND 

Energi, glädje och hopp! 


