
Tillsammans för andra!

Vi hör ihop i världen! Med det vi har; talanger, idéer och kreativitet kan vi

skapa något bra och meningsfullt för andra! Det ger också oss själva mycket

glädje och mod. Det är så vi är skapade – kreativa och för varandra.

Vart går pengarna i Bial?

Bial vill att barn ska få höra talas om Jesus och få sina rättigheter enligt FN:s

barnkonvention tillgodosedda.

Världens barn har drabbats hårt av pandemin och UNICEF flaggar nu för att

barnens mentala hälsa måste prioriteras. Skapande och lek är grundläggande

för barns lärande och välmående.

Detta gör Bial genom EFS samarbetspartners:

● Bidrar till barnsjukvård och utbildning av sjukvårdspersonal i Tanzania,

där leken är ett centralt verktyg för Bial-missionärerna Nora och Marita

● Stärker barnrättsperspektiv i utvecklingsarbete på somaliska landsbygden

genom organisationen Warsan.

● Ger barn som varit på flykt möjlighet att bearbeta sina upplevelser och

återuppbygga ett liv på hemmaplan genom CAPNIs barncenter i Irak.



● Tv-stationen SAT-7:s kreativa utbildningsprogram för barn i Mellanöstern

och Nordafrika.

● Befriar barn i Etiopien från arbete, så att de genom organisationen Hope

for Children in Ethiopia kan få både skolgång, vila och fritid. 50 kr räcker

till skolböcker för ett barn i ett helt år.

Enligt barnkonventionen artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. Barn

ska ha lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt

till rekreations- och fritidsverksamhet.

Läs mer om dessa projekt och fler som stöttas av Bial på bial.efs.nu

Skapa för Bial

● Skapa en konsert: har ni en Soul Children-kör eller annan kör hos er? Bjud

in till konsert! Skapa affischer och biljetter och låt biljettpriset går till Bial.

Sälj popcorn eller något annat festligt!

● Skapa försäljning: baka chokladbollar, muffins eller något annat gott,

gör egna ljuslyktor med återvunna och dekorerade glasburkar, skapa

fågelfröbollar… Bara fantasin sätter gränser! Sälj i samband med

gudstjänst på kyrkfikat, eller fråga om lov att stå på lämplig plats i

samhället.

● Skapa en utställning: sätt upp bilderna från bildspelet till årets tema,

leta reda på information om olika länder och barns rättigheter och prata

om dessa frågor. Tips finns på bial.efs.nu

Tillsammans skapar vi möjligheter till lek och fritid som ger hopp!

Ge till Bial

EFS Bankgiro: 900-9903, märk med Bial

Swish: 123 421 68 91


