
Bildspelstexter

BILD 1

SKAPAD TILL GUDS AVBILD

Vi är skapade till Guds avbild: kreativa, med lek och fantasi!

Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Bial är barnens egen missionssatsning i EFS och Salt. Tillsammans kan vi skapa

skillnad för andra barn!

BILD 2

SKAPANDE OCH LEK

För några år sedan var det många barn som tvingades fly från sina hem i Irak.

CAPNIs barncenter i Irak möter barn och familjer som nu har kunnat flytta hem

igen. Här får barnen en trygg plats där de kan bearbeta sina upplevelser,

skapa och leka.

BILD 3

SKAPANDE OCH LEK

Bial stöttar SAT-7:s kreativa utbildningsprogram, som når miljontals barn på flykt

i Nordafrika och Mellanöstern. I Libanon har SAT-7 precis startat ett projekt för

syriska flyktingbarn som heter “Hope”. Här får barnen inte bara bara gå i

skolan och lära sig engelska och matematik, de får också leka, skapa och en

trygg plats med vänner och vuxna som ser dem.



BILD 4

BARN HAR RÄTT TILL VILA OCH FRITID

Hope for Children i Etiopien (HCE) har räddat 25 000 barn ur barnarbete och

utsatta situationer de sista 20 åren! Ett av de barn som har fått hjälp att gå i

förskolan är Fiktre.

HCE når barn och ungdomar i Addis Abeba så att de får den vila och den fritid

de behöver för att må bra.

BILD 5

BARN HAR RÄTT TILL LEK

Leken är väldigt viktig när Bial-missionärerna Nora (bilden) och Marita möter

barn på sjukhus i Tanzania.

–Många gånger uppfattas barns lek som något oviktigt, något barnen gör för

att fördriva tiden när de istället skulle kunna hjälpa till med arbetet hemma eller

studera, men leken är livsviktig, säger Nora Sandahl.

Marita Hasselberg och Nora Sandahl arbetar barnsjukvård och utbildning av

sjukvårdspersonal i Tanzania.

BILD 6

BARN HAR RÄTT TILL LEK OCH FRITID

Nu när det har varit coronapandemi i två år är det många barn i världen som

har fått det svårare i livet. Deras skolor har varit stängda, de har inte fått

sjukvård eller kunnat vara på sina fritidsaktiviteter. Alla barn i världen har rätt

till detta! Att skapa och leka är viktigt för att lära sig nya saker och må bra

livet. Varför tror du det är bra för barn att skapa och leka?

Tack för din gåva till Bial som ger barn möjlighet till lek och en fritid som ger

hopp!🌍💙

Swish: 123 421 68 91

Bg: 900-9903, märk Bial


