
Nyårshälsning från Childrens Welfare Fund (2020-21) 

Kära vänner!  

Det finns mycket saknad och längtan just nu. Saknad efter att allt skall vara som vanligt. Saknad efter den aktivitet som 

vanligtvis äger rum på Smyrna, Hirusara Daycare. Längtan efter att pandemin skall klinga av. Längtan efter att åter få öppna 

till centret. Höra barnens röster och skratt. Se dem leka. Hjälpa dem iväg till skolan. Känna doften av currygrytorna 

när husmor lagar middag. Att återigen få mätta hungriga små magar.  

Detta år har varit annorlunda på många sätt. Pandemi. Restriktioner och lock down. Hirusara har mestadels varit 

stängt sedan mitten av mars, liksom landets skolor, förskolor och extraundervisningar. Den fattiga befolkningen 

lider. Förutom en kort period under hösten då det lättades på restriktionerna har all gatuförsäljning varit 

förbjuden. Denna kommers som man annars livnär sig på. Ingen inkomst, alltså inga pengar till att köpa mat och 

andra förnödenheter. När behoven upplevs oändliga känns det tillsynes hopplöst.  

Våra medarbetare i Smyrna Church, Galle har vänt denna hopplöshet till hoppfullhet. Tack vare de extra 

insamlingar som skett här i Sverige och gåvor från våra trogna givare under året har vi kunnat inhandla och 

distribuera hundratals matpaket till de mest behövande i Galle och Smyrnakyrkans utposter.  

I skrivande stund är vissa områden i Galle distrikt åter under lock down. Pastor Mark Nanayakkara har dock 

regelbunden kontakt med Hirusarabarnen och deras familjer, i dagsläget ett tjugotal, vilka får matpaket med 

basvaror en gång i veckan för att räddas från svält. Ja det är en svår tid. Bekymmersamt. Men vi börjar se ljuset i 

tunneln, det är dock en bit kvar.   

Vi ser fram mot den dag när verksamheten kan starta upp igen även om allt kanske inte fungerar exakt som förut. 

Svåra tider brukar föda bra idéer. Det finns potential att utveckla verksamheten och ge nytt sorts stöd till de 

familjer som är mogna för det. En idé som sattes i verket under den period i september då restriktionerna lättades 

under några veckor. Dessa de fattigaste fattiga i samhället hade då i princip ingenting efter månaders stängning av 

samhället. Tre familjer har visat ambition och vilja att förändra sitt levnadssätt. De fick ett litet startkapital på 

motsvarande 500 kr för att kunna köpa in utrustning och basvaror vilket möjliggjorde uppstart av 

affärsverksamhet . Det handlade t.ex om att köpa material till ett litet bord, ett parasoll, en juicepress, frukter och 

muggar till försäljning av färskpressad juice till förbipasserande vid busstationen. 

En annan familj kunde köpa en liten gasoldriven spis och ugn för att baka kakor som sedan såldes vidare till affärer 

i Galle. En relativt liten summa för oss men för dem öppnades en möjlighet till självförsörjning. Vi ser att denna 

”hjälp till självhjälp” är något vi vill fortsätta med så snart det blir möjligt, ett stöd som gör att familjerna stärks i 

sin självkänsla och ökar deras tro på en bättre framtid för sig själva och sina barn.  

Tack vare det ekonomiska bidraget kunde denna och två andra familjer köpa in utrustning och starta affärsverksamhet.     Förhoppningen är 

att de framöver kommer att bli självförsörjande.  

 

Med de bifogade bilderna vill vi försöka illustrera året som gått. Från normaltillståndet med full aktivitet på 

Hirusara daycare till stängd verksamhet och alternativt hjälparbete innefattande organisering och distribution av 

förnödenheter till de behövande familjerna.  

Varmt tack till alla er sponsorer och fadderföräldrar för det gångna årets stöd. Tillsammans kan  denna 

verksamhet fortsätta och göra stor skillnad nu och i framtiden. 

Med förhoppning om ett lugnt och mer positivt år 2021 önskar vi er Guds rika välsignelse och allt gott under det 

nya året!  
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