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Kontaktpersoner

Charlotte Edim-Danga
Gråvädersvägen 4 J
222 28 Lund
Tfn: 046 14 53 68
Mobil: 0704 64 46 36

Lennart Nilsson
Vädursvägen 8
245 33  Staffanstorp
Tfn Hem: 046 21 31 76
Tfn Jobb: 046 25 36 60
Mobil: 0702 84 69 58

Verksamhetsplan

januari  Styrelsesammanträde
februari Årsmöte
mars  Styrelsesammanträde
april  Medlemsmöte
maj  Styrelsesammanträde
juli  Styrelsesammanträde
september Styrelsesammanträde
oktober Medlemsmöte
november Styrelsesammanträde

Medlemsavgifter

Enskild årsavgift 150 kronor
Familjeavgift 250 kronor
Organisationsavgift 500 kronor

Avgiften inbetalas på
Pluskonto 86 98 55 - 7 
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HIV/Aids epidemier, fattigdom och arbetslöshet HIV/Aids epidemier, fattigdom och arbetslöshet 
mm har gjort att barnen är en ytterst utsatt grupp mm har gjort att barnen är en ytterst utsatt grupp 
i Kongo. 

Sjukvård och utbildningar måste föräldrarna Sjukvård och utbildningar måste föräldrarna 
själv bekosta, i den mån dessa fi nns kvar i livet.
Det är många vuxna som har gått bort med Det är många vuxna som har gått bort med 
anledning av HIV/Aids.

Förhoppningar inför framtiden

Vi i styrelsen har en förhoppning - att vi skall 
kunna hjälpa barnen till en bra uppväxt. Bland 
annat genom att ge dem möjlighet till utbildning 
men också en verksamhet som de själv kan delta  
och utvecklas i, så att de blir till hela människor.

I samarbete med Guest House vill vi utveckla 
möjligheter till hjälp för självhjälp.

Vi kommer inte starta egna projekt i Kongo utan 
målet är att människorna i Kongo själva ska, med 
vår hjälp, söka medel för de utvecklingsprojekt 
som ska genomföras.

Situationen i Kongo

Kongos yta är 2,344.888 kvadratkilometer stort. 
Huvudstaden heter Kinshasa med 6,7 miljoner 
invånare. Människor har sökt skydd undan 
inbördeskriget. Situationen är katastrofal antalet 
föräldralösa gatubarn har ökat lavinartat under  
de senastre åren.

FSBC har som mål

Att stödja humanitär biståndsverksamhet i den 
demokratiska republiken Kongo med speciell 
inriktning mot verksamhet riktad till barn.

Att stödja lokala organisationer i Kongo och 
projekt som dessa driver. Föreningen ska inte 
själv planera och initiera hjälpverksamhet utan 
stödja redan pågående insatser som drivs i 
Kongo av olika verksamma lokala föreningar 
och grupper.

Att informera om situationen i Kongo och 
Sverige samt insamling av medel 
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