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Mer info eller frågor: kontakt@svensk-etiopiska.se eller via vår hemsida: https://svensk-etiopiska.se/ 

Svensk-Etiopiska Föreningen startade hösten 2017 ett nytt stödprojekt i Addis Abeba 

Projektet som vi kallar ”Ett mål om dagen”, riktar sig till 165 barn i kindergarten (förskolan) 
tillhörande skolan Firehiywet i Addis. Bakgrunden är att många barn kommer från så fattiga 
förhållande att de inte har råd med mat under skoldagen och det förekommer att barn svimmar av 
utmattning.  
Barnen får i vårt projekt ett glas mjölk och ett bröd varje skoldags morgon. Kostnaden per barn och dag 
beräknas till 8 Birr, eller cirka 3 kr. Totalt cirka 81.000 kronor per år. 

Skolan Firehiywet, för årskurserna från kindergarten till klass åtta, bildades 1951 och har 728 barn. 
Förutom de 165 barnen i kindergarten går 251 pojkar och 322 flickor i årskurs ett till åtta. Regeringen 
bidrar med ett mål mat per dag för ett hundratal elever. 

Vill du bli månadsgivare åt projektet?     
Vi behöver samla in cirka 9 000 kronor i månaden för att 
finansiera projektet.  

Vill du bli månadsgivare, gör så här: 

Skicka ditt bidrag till följande bankkonto (Swedbank, 
Svensk-Etiopiska Föreningen) 

Clearingnummer 8381-6  kontonummer 693 500 629-3 
Ange ert namn som meddelande (OBS max 10 tecken). 

Bidraget skall helst vara månatligt men naturligtvis går det 
bra med engångsgåvor.
Bidraget kan vara hur stort eller litet som helst, men gärna 
jämna hundratal så att summeringen blir enkel. Hittills har 
givare valt att bidra med 100 till 500 kronor månaden. 

Alla medel som samlas in går oavkortat till projektet! Inga administrativa kostnader. Vi kommer 
kontinuerligt att visa information om projektet på hemsidan och i tidningen Tenaestelin. 

Stort tack för ditt stöd! 

Biniyam Wondimu 
Ordförande Svensk-Etiopiska Föreningen 

________________________________________________________________ 

Svensk-Etiopiska föreningen är en opolitisk, religiöst obunden vänskapsförening som bildades i 
Stockholm 1952. De breda och djupa kontakterna mellan Sverige och Etiopien, som grundlades 
redan på 1950-talet, är basen och den gemensamma bakgrunden för föreningens medlemmar. 
Även etiopier bosatta i Sverige har tillfört föreningen ökad kunskap och förståelse för Etiopien, 
dess land och folk. 
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