
Älskade församling!

Här kommer ett litet informationsbrev från Ankarstiftelsen.
Först och främst vill vi tacka er för ert fortsatta stöd under svåra tider.
Ingen kunde förutse vad som väntade 2020. Och som vi alla vet så har COVID/19 drabbat hårdast länder i utveckling
främst de allra fattigaste. Förutom viruset så är arbetslösheten och avsaknad av mat den största utmaningen som vi
kommer att kämpa med närmsta åren.
Ankarstiftelsen har försökt att hålla den utlovade budgeten däremot har vi omfördelat några resurser så att vi kunnat
skicka humanitärt stöd till Colombia. Självklart önskar vi att vi kunnat göra mer, men vi är otroligt tacksamma att vi
kunnat fullfölja våra åtagandet samt hjälpa med punktinsatser där behoven varit som störst.

Nu till era frågor:

Kontaktruta med information:
1. Organisationens namn: Insamlingsstiftelsen Ankaret eller mera känt som Ankarstiftelsen.
2: Projektet namn: Rehabilitering och försoningsprogram inom colombianska fängelseanstalter.
3. Kontaktperson: Per-Olof Allerth.
email: per-olof.allerth@ankarstiftelsen.se
tel: 0505 595051
4. Länder vi arbetar: Colombia och Brasilien
5. Vad är er huvudsakliga uppdrag:
Ankarstiftelsen genomför långsiktiga och hållbara insatser med rättighetsperspektiv för behövande människor i
Colombia, närliggande länder och i Sverige. Ankarstiftelsen arbetar med insatser som syftar till att stärka egenmakten
för barn, ungdomar och kvinnor samt andra utsatta grupper.
Ankarstiftelsen vill även arbeta med rehabilitering av kriminella i den svenska fångvården.
6. Projektets behov:
Projektet bygger på framför allt ett bra samarbete mellan olika samfund i Colombia som sänder volontärer att arbeta i de
106 fängelser som vår sammarbetpartner Prison Fellowship Colombia arbetar i. Under 2019 blev det 18 287 män och 2
031 kvinnor förändrade av evangeliets budskap tack vare detta fina arbete.
Men även om de 1 365 volontärer gör ett fantastiskt arbete så behöver PF Colombia även anställda som ansvarar för
projekten. Därmed stöttar Ankarstiftelsen 43 evangelister som har ledande roller i arbetet.
Månadskostnaden för en evangelist är 3000:- (+ sociala avgifter som är 700:-). Här är vårt största behov att säkerställa
så att alla 43 får ut sitt månadsstöd och Equmenia i Toarp har varit en del av detta.
7. Hur många arbetar med detta uppdrag:
Som Ankarstiftelsen stöttar: 43 personer

Skriv en kort information om ert huvudsakliga syfte och uppdrag.:
Ankarstiftelsen genomför långsiktiga och hållbara insatser med rättighetsperspektiv för behövande människor i
Colombia, närliggande länder och i Sverige. Ankarstiftelsen arbetar med insatser som syftar till att stärka egenmakten
för barn, ungdomar och kvinnor samt andra utsatta grupper.
Ankarstiftelsen arbetar med rehabilitering av kriminella i Colombia och startar 2020 även ett arbete inom den svenska
fångvården.
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En stor utmaning för detta år och som vi befarar att det förlängs även några år framåt, är den humanitära nöden som
skapats på grund av COVID 19. Vi har redan omfördelat en del av budgeten 2020 för att bemöta det ökande behovet av
mat och basartiklar men förmodligen kommer vi behöva öka detta inför budgeten 2021.

Separat stycke:Rehabilitering och försoningsprogram inom colombianska fängelseanstalter bygger på framför allt ett bra
samarbete mellan olika kristna samfund i Colombia som sänder volontärer att arbeta i de 106 fängelser som vår
sammarbetpartner Prison Fellowship Colombia arbetar i. Under 2019 blev det 18 287 män och 2 031 kvinnor
förändrade av evangeliets budskap tack vare detta fina arbete.
Men även om de 1 365 volontärer gör ett fantastiskt arbete så behöver PF Colombia även anställda som ansvarar för
projekten. Därmed stöttar Ankarstiftelsen 43 evangelister som har ledande roller i arbetet.
Månadskostnaden för en evangelist är 3000:- (+ sociala avgifter som är 700:-). Här är vårt största behov att säkerställa
så att alla 43 får ut sitt månadsstöd och Equmenia i Toarp har varit en del av detta.
Vill ni läsa mer om detta hänvisar vi till: https://ankarstiftelsen.se/fangelse/

Aktuellt just nu:
- Uppstarten av arbetet inom fängelser i Sverige.
- Fortsätta vårt månatliga åtagande till alla evangelister som vi stöttar ekonomiskt.
- Be så att restriktionerna för inträde till fängelserna minskar så att alla evangelister kan fortsätta med sitt arbete.
- Öka den humanitära hjälpen till de internas familjer.
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