
Hakis bilder



Hej!

Jag heter Haki och jag tycker mycket om att 
resa. I det här albumet har jag samlat bilder 
från några av mina resor till de länder som 
Barn i alla länder, BIAL, samlar in pengar till. 
Följ med och se var jag har varit! 

Här ligger jag och solar med en vattenbuffel i Indien.

Sverige
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Jambo!

I Tanzania betyder mitt namn rättighet, och det 
är för att berätta om vilka rättigheter barn har 
som jag åker runt. En rättighet som barn har 
är att få gå i skolan. Jag har hjälpt BIAL:s mis-
sionär Ulf att bygga en skola för massajbarn.

BIAL:s missionär Ulf Ekängen jobbar bland annat med att bygga skolor i Dodoma stift i Tanzania.

Tanzania
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Salam!

Många barn i Etiopiens huvudstad, Addis 
Abeba, bor på gatan. För att undvika att fler 
hamnar där stöder BIAL skolor där fattiga
barn får gå.

Flickan på bilden bor i Etiopiens huvudstad Addis Abeba.

Etiopien
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Moni!

När jag var i Malawi lärde scouterna i kyrkan 
mig att knyta knopar, tända eld och hur man 
ska ta hand om varandra och
naturen. 

De malawiska scouterna tycker om att busa med de svenska scoutledarna.

Malawi



Foto: Mikael Johansson



Dehán wealo!

Man kan tro att det är en självklarhet att höra 
– men i Eritrea träffade jag flera barn som inte 
hör. De pratar med varandra genom tecken-
språk. BIAL ger pengar till deras skola så att 
ännu fler kan få gå där. 

På dövskolan i Keren lär sig barnen hur man kan prata genom att teckna med händerna.

Eritrea
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Namaste!

Alla barn har rätt att ha föräldrar. I Indien 
finns det tyvärr barn som inte har det. Därför 
stöder BIAL ett barnhem så att barnen har
någonstans att bo och vuxna som tar hand 
om dem och förbereder dem för att leva i det 
indiska samhället.

Här leker jag tillsammans med några barn vid barnhemmet i Shahpur i Indien.

Indien
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BIAL samlar in pengar och informerar om barns situation i andra länder. 

BIAL är barnens egen mission.  

För att underlätta för dig som är barnledare har BIAL etnografikalådor 
som man kan använda för att berätta om ett land, dockan Haki (som 
gärna kommer och besöker er) och BIAL-produkter.

Se BIAL:s hemsida för mer information: www.bial.nu

tar barn på allvar och sätter dem i centrum
vet att barn har mycket att berätta och lära av varandra
vill att alla barn ska få gå i skolan, lära sig läsa och skriva och sedan 
få ett jobb när de blir vuxna
vill att alla barn ska kunna äta sig mätta och få hjälp när de bli sjuka
vill vara med och skapa en bättre värld för barnen. 
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Barn i alla länder

Barnens mission
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