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Tack för ert stöd till Nanchang!  

SOS barnby Nanchang har varit 

verksam i 25 år, och idag bor 63 

barn i de 12 familjerna i barnbyn. 

I anslutning till byn finns en 

förskola där 132 barn går för 

tillfället. 

Ungdomar som gör sig redo för 

ett självständigt liv får diverse 

stöd från SOS-personal, som 

hjälper dem att planera deras 

framtid. För närvarande bor 38 

ungdomar i ungdomshuset där 

de förbereder sig för ett liv som 

självständiga vuxna. Några 

ungdomar bor i hyreslägenheter 

i närområdet, men får fortsatt 

samma stöd och hjälp. 

Vårt arbete i Nanchang hade 

inte varit möjligt utan er och andra samarbetspartners och privata givare. Tack för att ni 

ger barn och unga en bättre framtid! 



 

 

 

 
ÅTERRAPPORT 2/2018 | KINA NANCHANG 

 

 
Foto: SOS Arkiv  

Liu fick nya vänner i barnbyn 

Liu kom till barnbyn i Nanchang när han var sju år gammal. Han var undernärd och mycket 

ängslig av sig, och när han började i skolan kunde han inte förstå ens de lättaste av böcker. 

Han hade vuxit upp helt utan kärlek och omsorg.  

Barnbymamman Chen engagerade sig för att få Liu att komma in i gemenskapen bland 

barnen i byn. Hon lärde honom att cykla och leka med de andra. Liu blev så glad när Chen 

kom hem med en cykel. Innan dess hade han aldrig ens sett någon.  

I början var Liu avvaktande när han mötte andra barn i hans ålder. Han var rädd för att prata 

med dem, och vågade inte ta kontakt. Mamma Chen följde med honom till lekplatsen och gav 

honom små leksaker och kakor som han kunde dela med de andra. Med tiden slappnade Liu 

av allt mer. Hans självförtroende växte och han fick nya vänner att leka med. Liu lärde sig 

också kalligrafi av sin mamma, och han fick extra lektioner för att komma ikapp. 

Nätterna var ofta jobbiga för honom. Han vaknade av mardrömmar om sådant han varit med 

om innan han kom till barnbyn. Han grät och var ledsen, men mamma Chen satt ständigt vid 

hans sida. Varje gång han vaknade upp var hon där, klappade, tröstade och sa att det inte 

längre finns någonting att vara rädd för. Det lugnade Liu, som ofta somnade om hållandes sin 

mammas hand.  
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Så småningom kom Liu att trivas i barnbyn och hans liv fylldes av kärlek från familj och 

vänner. Hans barnbymamma vet att hennes närvaro är livsviktig för pojken. 

”Ibland är jag rädd att jag inte gjort tillräckligt. Jag vill att barnen som förlorat sina föräldrar ska 

få känna en mammas kärlek och värmen från en familj. Det är min högsta önskan att barnen 

ska få växa upp friska och lyckliga.” 
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Tillsammans för social hållbarhet 

De 17 globala målen för hållbar utveckling 

(SDG) i Agenda 2030 – som antogs av 

FN:s generalförsamling i september 2015 

– trädde officiellt i kraft den 1 januari 

2016. Under de kommande tolv åren 

kommer länderna att göra samlade 

insatser för att stoppa alla former av 

fattigdom, bekämpa ojämlikhet och ta itu 

med klimatförändringarna, samtidigt som 

man ser till att alla är med 

För SOS Barnbyar är dessa mål en bekräftelse på att vi är på väg i rätt riktning. Vår 

verksamhet jobbar mot alla mål men delmålen 1, 3, 4, 8, 10, 16 och 17 har en särskilt tydlig 

koppling till SOS Barnbyar. Genom att investera i SOS Barnbyar är ni bland annat med och 

stödjer mål 1, 4 and 16.  

 

Mål 1 – Ingen fattigdom. Fattigdom är det allra vanligaste skälet till att barn 

överges. Alla insatser vi gör syftar till att barn och familjer långsiktigt ska kunna 

försörja sig och av egen kraft skapa en bättre framtid.  

 

 

Mål 4 – God utbildning för alla. Utbildning är en förutsättning för att skapa en 

bättre framtid. SOS Barnbyar stödjer skolor och utbildning, och på platser där 

utbildningsmöjligheter saknas, driver vi egna skolor. Målsättningen är att skolorna 

på sikt ska drivas av lokalsamhället. 

 

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Barn som lever i utsatthet 

löper stor risk att drabbas av våld och övergrepp. Genom att stödja enskilda barn 

och familjer, men också hela lokalsamhällen, hjälper vi till att skapa fredliga och 

inkluderande samhällen. 

 


