
– Abrigo    Rainha    Sílvia – 
ett hem för unga mammor och deras barn i Rio de Janeiro 

 
 

Kollektcirkulär 
Genom en gåva i dagens kollekt är du med och förändrar framtiden för unga 
mammor och deras barn.  
Abrigo Rainha Silvia arbetar sedan 1989 bland hemlösa gravida kvinnor från 
Rio de Janeiros gator och kåkstäder.  
I år kommer vi förstärka våra insatser för barn med funktionsnedsättningar. 
Barn som drabbas av samhällets fördomar och okunskap. Som göms undan 
och stängs in i hemmet. De blir det på grund av skam och vaneföreställningar 
om att det kan smitta. Detta vill vi konfrontera och förändra.  
Med hjälp av din gåva kan vi stötta och hjälpa barn och unga mammor till en 
tryggare framtid. Vårt arbete bygger på en tydlig idé och långsiktighet, och din 
gåva tar inte långa omvägar utan verkar direkt och med konkreta resultat.  

Nyhet! Nu kan du skänka via Swish. Helt avgiftsfritt för dig – och för oss! Det 
betyder att pengarna går direkt dit de ska, till verksamheten på Abrigo. Vårt 
Swishnummer är 904 04 52 och vi får din gåva inom några sekunder. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vårt arbete.  

Itaborai, Rio de Janeiro, den 15 mars 2016 
Kalle Larsson 
Insamlingsansvarig   

 

 
 

   

Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia  
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På Abrigo finns: 
- Internat för gravida kvinnor, unga mammor och deras barn. 
- Utbildningscenter med bibliotek, datasal och studierum.  
- Förskola med 34 platser, för barn till ensamstående mammor. 
- Ett projekt för pojkar från kåkstäderna runt Abrigo. 
- Mottagning med tandläkare, socionom, psykolog och advokat. 
- S:ta Maria Magdalena kyrka, vår lutherska församling.  
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