
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattelektion på Socialcentret i Mocha Arcadia 

(Inget av barnen på bilden är Shawn) 

SHAWN KAN NU SAMARBETA MED DE ANDRA I KLASSEN 

ANSVARS- 

VECKAN  

20-28 OKT 2018 

Ansvarsveckan är en riksomfattande människorättskampanj som stöds 

av alla kyrkor och samfund och många kristna organisationer i Finland. 

Under veckan anordnar Frikyrklig samverkan egen insamling som varje 

år går till något av medlemsorganisationernas utlandsprojekt. 

 

 

 

Ett varmt tack för Ditt stöd 
till barn och ungdomar i Guyana 

 

missionskyrkan.fi  

frikyrkligsamverkan.fi 
 

Stöd barn i Guyana 

Sjuåriga Shawn från Mocha Arcadia 
hade mycket svårt att lära sig ens de 
mest grundläggande saker. Han kunde 
inte kopiera av bilder från tavlan eller 
hänga med de andra barnens tempo. 
Han började förra hösten på centret i 
Mocha Arcadia och när han började få 
enskild stödundervisning blev han 
mycket ivrig att lära sig och 
undervisningen blev rolig. Han 
utvecklade koncentrationen, började 
hänga med de andra och förbättrade 
rejält sin tal- och skrivkunskap. 
Dessutom kan han nu samarbeta med 
de andra i klassen. 

I Guyana, kustlandet i norra 
Sydamerika, behöver många barn och 
ungdomar hjälp med att kunna bygga 
sin framtid. Även om landet har 
fungerande grundskolor finns inte 
mycket hjälp för svaga elever som i 
många fall hamnar utanför och slutar 
skolan med droger och kriminalitet 
som följd. Shawn är ett exempel på 
ett av de många barn som berörts, 
förändrats och fått en möjlighet p.g.a. 
stödet till Guyana. 

Socialt missionsarbete i Guyana har 
fått stöd av Missionskyrkan i Finland 
ända sedan 70-talet. Det har gått till 
uppbyggnaden av fem sociala center 
på olika platser i landet samt ett 
snickeri i Hauraruni och en hälsoklinik 
i Wakapoa. I nuläget får två sociala 
center stöd genom det gemensamma 
utvecklingssamarbetet i Frikyrklig 
Samverkan.  

Insamlingen i år går till de båda 
sociala centren - i Mocha Arcadia och 
Haslington - båda förorter till 
huvudstaden Georgetown. Centren 
arbetar med stödundervisning i 
grundskolans ämnen för elever som 
har svårt i skolan samt ordnar 
hantverkarkurser, främst för kvinnor 
och flickor. 
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