
Skapad till att skapa! 
Pandemiåren har slagit hårt mot världens barn samtidigt som nöden i världen förvärrats drama-
tiskt. I Tanzania vittnar sjuksköterskorna, tillika Bial-missionärerna, Nora Sandahl och Marita 
Hasselberg om hur landets barn farit illa under pandemin. När skolor och internat stängde var 
det svårt för föräldrar att ta hand om sina barn och många barn fick flytta hem till släktingar. 

Nu flaggar UNICEF (FN:s Barnfond) särskilt för att barnens 
mentala hälsa måste prioriteras. Enligt FN:s barnkonvention 
har barn rätt till lek, vila och fritid och det är behov som barn 
har för att må bra och utvecklas. Skapande och lek är vikti-
ga delar i barns lärande och välmående. Att skapa utvecklar 
hela barnets personlighet och identitet och är ett språk som vi 
använder oss av likväl som att tala, läsa och skriva. Barns bild-
skapande är till exempel ett sätt att berätta om sig själva och 
sina erfarenheter. 

Både Marita och Nora lyfter vikten av att använda lek och lek-
terapi i vården.

–Leken är också ett lärande. Barn behöver pröva, titta och smaka för att lära sig. 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, menar Nora.

Vi är skapade till att skapa! Gud har skapat oss med fantasi, lek och kreativitet! Ja, till och med 
Gud vilade efter att hela världen skapats och har gett oss budet att vila. Barnets förmåga till för-
undran och att vara i nuet är unik, och den behöver bevaras. Bial uppmuntrar barns skaparlust, 
att med sina egenskaper, intressen och gåvor få göra något meningsfullt tillsammans och barn 
får erfara att de kan göra skillnad för barn i andra länder. Se hur vi hör ihop med andra barn som 
trots väldigt annorlunda livssituation precis som jag också behöver leka, vila 
och skapa!

Med din gåva till Bial skapar vi möjligheter för barn att få vila, lek och 
fritid som ger hopp!

Sofia Svensson
Bial-inspiratör
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Det här är Barn i alla länder
Bial verkar för att barn ska få höra talas om Jesus, få sina rättig-
heter enligt FN:s barnkonvention tillgodosedda och bli delaktiga i 
kristen mission.

Insatserna möjliggörs genom insamling bland annat till våra 
två Bial- missionärer Nora Sandahl och Marita Hasselberg, 
den kristna tv- stationen SAT-7 som sänder kreativa 
utbildnings program för barn i Mellan östern och 
Nordafrika samt barn center för återvändande 
flykting barn i Irak.

Gåvor från föreningar
Använd det OCR-nummer som föreningens kassör fått 
utskickat tidigare. Använd alltid bankgiro 901-0026 när 
du använder ett OCR-nummer. Mejla givarservice@efs.nu 
om föreningen saknar OCR-nummer.

Gåvor från 
privatpersoner
Swish 123 421 68 91 
eller bankgiro 900-9903. 
Skriv Bial i meddelandet.

Resurser
På efs.nu/aktuell-insamling finns en affisch för utskrift och en kollektfilm att ladda ned samt material med 
Bials nya logga. 

Bial kommer att ha temat Skapad till att skapa under hela 2022 och material kommer att finnas på  
bial.efs.nu och skickas ut till Salt-föreningarna.

123 421 68 91


