”Ja, men nu har vi räddat
livet på några till.”

En droppe i havet!

Stormen spolade upp snäckorna på stranden.
Barnen bar dem tillbaka till havet. De vuxna påpekade det meningslösa med arbetet: ”Här ligger
ju miljontals!” Men barnen fortsatte, med orden:
”Ja, men nu har vi räddat livet på några till.”

Våra droppar i
havet...
Ankarstiftelsens arbete bygger på frivilliga insatser. 2010
förmedlades gåvor för 6 miljoner. Omkostnaderna är ofta under 1%.
Vi har kontroll PG 901401-0
och är underställda Länstyrelsens tillsyn och räkenskaperna
granskas av godkänd revisor.
Arbetet bedrivs i huvudsak i
Colombia men vi har även gjort
insatser i Bolivia, Brasilen, Peru,
Costa Rica, Kenya, Malaysia,
Pakistan och Afghanistan.
Gåvogivarna är företag, föreningar, kyrkor, skolor, stiftelse
samt privatpersoner.

Kontakta oss:
Börje Erdtman
Ordförande
Tel. 0733-439898
borje.erdtman@ankarstiftelsen.com

Daniel Kindbom
Informationsansvarig
Tel. 0708-940737
daniel.kindbom@ankarstiftelsen.com
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Stöd oss i arbetet med människor i nöd

Detta arbetar vi med
Skolor
Skolan - en grund för livet.
Ankarstiftelsen bygger varje månad enkla skolor för
att så många barn som möjligt ska få skolgång.
Skolorna byggs i cementplank med hjälp av lokalbefolkningen. Priset för en färdig skola är så lågt
som 100 000 kr tack vare att alla hjälps åt.

Mikrolån
Kvinnor förändrar sina liv. Denna
verksamhet har betytt att hundratals kvinnor startat egna företag.
Lånen är små men försörjer ändå
familjen.

Fotboll
Spelet som låter barnen leka tillsammans.
Ankarstiftelsen driver fotbollsskolor för barn och ungdomar i
hög- riskområden. Där rekryteras ungdomar till kriminalitet,
droger och krigsaktioner. Fotbollsskolorna drivs med hjälp
av tidigare kriminella som fått ny livsinriktning och kan nu
inspirera barnen och ungdomarna till ett bättre liv.

Vattenrening
Vatten är det viktigaste livsmedlet!
Ankarstiftelsen borrar brunnar och renar vattnet så
det kan användas till dricksvatten. Reningen sker
med hjälp av sandfilter. Driften är nästan gratis.

Fängelse
Utmaningen på djupet.

Gatubarn

Sjukvårdsinsatser
Ankarstiftelsen stöder uppsökande verksamhet i Amazonas. Med hjälp av tandläkare, sjuksköterskor och
läkare besöker vi byar utefter
floden och erbjuder folket
sjukvård. Flera tusen får hjälp
årligen.

Några kvällar i veckan möter våra
medarbetare gatubarnens svåra
situation. De är trasiga på alla sätt
men en kopp choklad och några
vänliga ord kan vara början till förändring.

Volontärer
För den som vill pröva sina
vingar förmedlar Ankarstiftelsen uppgifter för gymnasie- och
högskoleungdom. Resultaten
har varit mycket goda.

Fadderbarn
Istället för gatan. När föräldrarna
hamnar i fängelse förstör det samtidigt barnens liv. Många av dem
hade varit gatubarn om inte våra
medarbetare gett dem stöd.

Flyktinghus
Hjälp till fattiga och krigets offer.
Ankarstiftelsen bygger enkla hus
för fattiga familjer i Colombia.

Barnhem
Sista utvägen. Ankarstiftelsen
stöder två barnhem i Medllin.
Varje barn har sin tragedi. Några
har levt på gatan. Några har mist
sina föräldrar. I landets långvariga konflikt. Andra har föräldrar
som inte klarar sin uppgift.

Ankarstiftelsen stöder en organisation som genom det
kristna budskapet förändrar fångar ända in i själen. Detta
leder till att familj, omgivning och hela samhällen påverkas.
Fångarna Ankarstiftelsen har arbetat med räknas nu i 10
000-tals och är en maktfaktor i det sargade Colombia.
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