
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018 
 

Föreningen Out of Ashes (OOA) registrerades 11 januari 2017 men fick bankkonto först 13 
november 2017 då föreningen registrerats med ett 90-konto. 2018 är det första hela året för 
verksamheten. 
 
Samarbete med internationella partners 
OOA arbetar tillsammans med nationella och internationella partners för att bekämpa 
människohandel och barnprostitution samt skapa varaktig förändring för de fattiga och 
minst priviligierade. Innan föreningen bildades hade föreningens ordförande en nära relation 
sedan februari 2009 med vår nepalesiska samarbetsorganisation Light House Foundation 
Nepal (LHFN). Den relationen har stärkts och utvecklats och OOA fortsätter att fokusera på 
att stödja och hjälpa LHFN på olika sätt att utveckla arbetet emot barnsexhandel och 
trafficking.  
 

Samarbetet med LHFN sker i 
samklang med de internationella 
samarbetspartners ’Venture’ 
och ’OK 200 Break the Chain’, 
från USA, ’Bethany Assemblies’ 
och ’Gospel Aid for Asia’ från 
Japan, Global Compassion från 
England och några personer från 
Singapore. Dessutom finns 
pastor Jonathan Vickers från 
COCs församlingsrörelse i 
Thailand med i 
rådgivningsgruppen.  
 
 

Den internationella gruppen framför LHFNs kontorsbyggnad 
 
Tillsammans utgör vi en internationell rådgivningsgrupp som träffas ett par gånger om året i 
Nepal. För OOAs del handlar mycket om att samla in mer pengar till Lighthouse för att vara 
med och säkerställa verksamheten och sedan utveckla den. Förutom att vi tillsammans 
samlar in och bidrar med medel för arbetet, så har den internationella gruppen en viktig 
funktion i att utvärdera LHFNs arbete och ekonomiska situation och tillsammans med LHFN 
planera för framtiden. Vår ekonomiska konsult Eskil Jonsson har en speciellt viktig roll då 
han bistår Lighthouse när de presenterar ekonomin och arbetar med att utveckla bra rutiner 
och kommunikation runt ekonomin mellan Lighthouse och alla samarbetspartners. Eskil är 
ekonomie doktor och har över 40 års erfarenhet av att arbeta med ekonomifrågor i många 
olika länder med inriktning på relationen mellan givare och mottagare. Han har fungerat 
som oberoende konsult sedan mars 2017 för den internationella gruppen. Han har gjort tre 
besök under 18 månader till Kathmandu, från maj 2017 till december 2018. 
 
 



 
Att motverka och förhindra trafficking 
Från början av arbetet var fokus enbart på flickor från Badifolket som nog är den folkgrupp 
som är värst utsatt för trafficking i landet. Senare blev det aktuellt med att inkludera barn 
från andra folkgrupper efter jordbävningen 2015 då Nepals myndigheter bad Lighthouse att 
också ta emot barn från andra utsatta folkgrupper, även pojkar. Numera finns barn från flera 
olika folkslag, men det gemensamma är att alla barn lever under någon form av utsatthet, 
såsom fattigdom, sexuellt utnyttjande, misshandel, risk att hamna i prostitution, gatubarn, 
föräldralösa, m.m. 
 
Utbildning - Preventivt arbete 
För att motverka och förhindra sexuellt utnyttjande och trafficking så driver LHFN flera 
elevhem och en skola på tre olika ställen i landet (i Heutauda i söder och Surkhet i väster, 
och i huvudcentret centralt i landet i Kathmandu). Det finns 62 anställda på hemmen, 5 på 
kontoret och 55 på Christian Community School i Kathmandu. Det totala antalet barn är 
drygt 500 med mer än 600 barn i CCS School, samt i andra skolor både privata och statliga.  
 
Att erbjuda utbildning och boende är det absolut bästa sättet att förhindra att barn säljs 
eller utnyttjas i sexhandel. Fattigdom är den största anledningen till att trafficking florerar 
eftersom fattiga familjer desperat söker inkomster och ofta tvingas göra det otänkbara. 
Traditioner, kastsystemet och kulturell bakgrund är givetvis också en bakgrund till trafficking. 
Tusentals flickor säljs eller luras över gränsen till Indien varje år och hamnar ofta i 
bordellområdena i de stora indiska städerna som Delhi, Kolkata och Mumbai. Flickor från 
Badifolket lever därför i fruktan för att bli sexuellt utnyttjade, att säljas in i prostitution eller 
bli bortgifta som barn. Den fruktan är svår att bära och förmörkar deras uppväxt, det är 
därför fantastiskt att se hur barn får utbildning, utvecklas, växer och mognar till unga tjejer 
hos Lighthouse. De förbereds att göra något för sina familjer och sitt samhälle. 
 
Det är bara nio år sedan arbetet startades tillsammans med LHFN, då var OOA ännu inte 
registrerad som organisation. Under den korta tiden har många flickor och kvinnor fått 

uppleva förvandlade liv. 
Trots ofta djupa trauman 
och själsliga sår finns det 
många berättelser och 
vittnesbörd om hur kärlek, 
omsorg och förlåtelse 
förvandlat både unga 
flickor och äldre kvinnors 
liv. Lighthouse är fylld med 
berättelser och vittnesbörd 
om hur barn blivit lyfta ur 
fattigdom och fått 
möjlighet till en framtid 
genom studier och  
 

Tjejerna på detta foto kom alla samtidigt till Lighthouse Foundation för nio år sedan från en 
badiby (förutom Sangeeta i mitten som är LHFNs kassör och ansvarig för hemmen). 



 
yrkesutbildning på de olika elevhemmen och skolan i Nepal. De första flickorna som kom för 
nio år sedan har nu nått gymnasie- och universitetsålder och de får uppleva något som inga i 
deras folkgrupp upplevt tidigare; att studera till sjuksköterska, journalist, flygvärdinna, 
socionom, m.m. Det är så inspirerande att läsa så många konkreta berättelser om 
upprättelser och förvandlingar. Det sporrar oss att fortsätta med det vi gör.  De kunde undgå 
det bittra öde som så många av deras systrar får utstå. De har fått växa upp i en säker och 
trygg miljö och studerat.  
 
Tjejerna på fotot är från vänster Hannah, Susan, Sita, Babita, Alicia och Sarita. De är alla 
strålande exempel på vad som händer på Lighthouse och de är alla snart klara med sina 
utbildningar. Sita Badi (trea från vänster) tog under 2018 sin socionomexamen i Kathmandu 
och gjorde en resa tillbaka till sina hemtrakter under oktober månad. Hon såg andra barns 
levnadssituation under hemmavistelsen och tog initiativet att ge dessa barn en möjlighet till 
ett bättre liv och utbildning som hon själv fått. Med Lighthouse hjälp kunde hon föra sexton 
barn till Kathmandu i en förebyggande insats. Att hon gått rätt utbildning råder väl inget 
tvivel om. Hon har nu fått anställning inom LHFNs nystartade verksamhet - Badi Enterprises. 
 
Sociala företag 
"Badi Enterprises" är det sociala företag som Lighthouse startat och som fokuserar på att 
hjälpa ungdomar att få yrkesutbildning och yrkeserfarenhet. Den uppmuntrar till 
entreprenörskap som att starta café, frisörsalong, bageri, smyckeproduktion, 
cykelreparation, mm. För de barn som inte kan studera på universitet eller college är det 
viktigt att ge möjligheter till enklare yrkesutbildningar som kan ge arbete. Sita Badi, har 
redan börjat arbeta med Badi Enterprises för att hjälpa till med utvecklingen.  
 
Trafficking i byarna 

Vid vårt besök i februari fick vi personligen 
vara med om hur nära det kan vara mellan 
liv och död, mellan att bli såld och undgå 
det. Vid vårt besök i en av byarna för att 
dela ut täcken för vinterkylan fick vi vara 
med om att rädda en flicka ifrån att bli 
såld till en bordell i Indien.  
 
Traffickern och bordellmamman, som står 
till vänster om flickan (foto till vänster) var 
beredda att föra henne till Indien. Hennes 
mamma var gravid och utan inkomster 
och hade gjort klart att sälja henne till en 

bordell, men genom våra vänner från Lighthouse och deras förhandling med mamman 
kunde detta förhindras. Den natten födde mamman barnet men efter att blodprover tagits 
visar det sig att både mamman och barnet har HIV. Flickan kunde följa med till Kathmandu 
och få studera och mamman fick ekonomisk hjälp för att klara sig och bebisen.  
 
 
 



 
’Solvatten’ vattenreningsfilter 
Samtidigt vid besök i byarna fick vi 
möjlighet att dela ut Solvatten-
dunkar. Det är en svensk uppfinning 
som renar vatten på utsatta platser 
med solens hjälp. Genom att förse 
med rent vatten så undviker man 
självfallet många sjukdomar och 
skapar förutsättningar för bättre 
hälsa. Dunkarna var donerade av 
soroptimisterna. 
 
 
 
Invigning och inflyttning - det nya elevhemmet 
Den stora händelsen i början på 2018 var invigningen av det nya fina elevhemmet där ca 200 
flickor nu bor. Tillsammans med Venture, USA och Gospel Aid for Asia från Japan var vi där 
för att klippa banden och inviga den nya fyravåningsbyggnaden. De två mittvåningarna är  
sovsalar och kontor, nedervåningen är matsal och läxläsningssal. Översta våningen är en 
multi-purpose sal på veckorna men till helgen blir det kyrksal, för då firar Hosanna Church 
gudstjänst där. Det var fantastiskt roligt att äntligen kunna inviga huset. I trapporna upp stod 
flickor överallt och kastade blommor och skrattade och var så uppspelta. Vilken härlig dag 
det var. 

 

 
  
 
           Terry Boynton från Venture, USA        
                och Håkan Gabrielsson klipper 
          bandet. 
 
 
 
 



 

 
Bussolycka i Kathmandu 
I juli råkade en av Lighthouse skolbussar ut för en svår olycka med ett sextiotal av eleverna 
inblandade. Det blev ett hårt och traumatiskt slag emot barnen och personalen. Flera av 
barnen blev skadade och fick tillbringa en tid på sjukhus med skärsår och frakturer på armar 
och ben. Den som blev svårast skadad var en pojke som var assistent till busschauffören. Han 
skadades i huvudet och behövde opereras. Alla barn kunde till slut lämna sjukhuset och 
komma tillbaka till skolan men har varit medicinerade och gått på regelbundna återbesök. 
Givetvis så blev det stora extra kostnader för sjukvård och reparation av fordonet. Med 
gemensamma krafter från oss och partners i USA och Japan kunde de extra kostnaderna 
betalas. 
 
Avsiktsförklaring för husprojekt 
I september tog OOA vid en resa till Nepal ett första steg emot att verka för ett husprojekt i 
Balchur, en badiby i västra Nepal (Provins 7). Vi talade med representanter från byn, träffade 
kommunordföranden och senare också socialministern för provinsen. På alla plan var det 
öppna armar och en tydlig önskan om att samarbeta med detta projekt. Innevånarna i byn 
förde vid vårt besök fram att de allra mest önskade bättre bostäder än det de har idag. De 
hade även önskemål om att ett antal bybor skulle erbjudas en kortare yrkesutbildning 
(exempelvis som byggnads-arbetare, snickare, VVSare, gjutare, etc) – färdigheter som de 
både skulle kunna få användning av vid ett kommande bygge i byn, men också som arbetare 
i olika projekt som kan finnas i närområdet. Att kunna bidra till de kortare yrkesutbildning-
arna torde vara möjligt att genomföra snabbare, men förutsättningen att kunna börja 
planera för nya bostäder kräver ett mer genomgripande samarbete med lokala myndigheter.  
Genom att hjälpa barnen till utbildning i Kathmandu men också skapa möjligheter för 
föräldrar att bryta med den eviga cykeln 
av fattigdom, utsatthet och prostitution i 
hembyarna når vi längre. Vår målsättning 
är hållbara helhetslösningar med 
självförsörjning som mål. 
 
SVT Västerbottensnytt 
Några dagar innan vi reste ut i september 
så gjorde SVT Västerbottensnytt ett inslag 
med Gunnar Rydin om de vattenrenings- 



filter vi tog med. Veckoprogrammet Landet Runt gjorde senare också ett längre inslag med 
uppfinnaren till filtren. Det blev också en helsida om oss i Västerbottenskuriren dagen innan 
vår avresa. Senare vid hemkomsten hade Lasse Palmér möjlighet att komma ut mer i Umeå-
trakten med information till olika föreningar och allmänheten om vårt arbete. Han besökte 
Pingstkyrkan och Lions Club i Holmsund och Soroptimisterna i Umeå. 
 
Lighthouse årsmöte 
Vår styrelse var också med på LHFNs årsmöte i Kathmandu i september med inbjudna 
representanter från Nepals myndigheter. Presidenten för Children Welfare Board, som har 
översyn av alla barnorganisationer i landet, liksom socialministern från Nepals regering höll 
tal. Det mest passionerade talet kom dock ifrån Dili Ram Giri en social aktivist och en av 
LHFNs nationella rådgivare som tidigare var styrelseordförande för Children Welfare Board, 
men nu är konsult för barnrättsfrågor hos olika internationella NGOs och FN-organ, bland 
annat UNICEF. En glädjande nyhet är att Nepals regering kommer att från budgetåret 2018-
2019 ge ett bidrag till LHFNs arbete. Det ett stort signalvärde som visar på det förtroende de 
har för LHFN.  
 
Det tal som berörde mest på årsmötet var det som Alina Badi höll då hon berättade hur hon 
som liten fick arbeta med att bära tunga stenar istället för att gå i skolan pga av fattigdom. 
Tack vare sina år på LHFN stod hon nu och höll tal inför höga regeringstjänstemän på 
flytande engelska. "Min önskan är att bevisa att flickor från Badifolket kan vara med och 
förändra vårt samhälle" var hennes slutpunkt. 
 
Ny medarbetare - Sannah Sjöström 
Sannah Sjöström från Umeå som studerar på socionomprogrammet vid Umeå Universitet 
bodde i Kathmandu under fyra månader från början av september tills efter nyår då hon 
gjorde sin praktik med Lighthouse. Hon har haft daglig kontakt med barnen på hemmen och 
skolan och arbetat mycket med administration, bl.a. med det program på internet för 

fadderarbetet som Gunnar 
Rydin från är ansvarig för. Det 
blir ett nytt och enklare sätt att 
arbeta med och erbjuda folk att 
bli fadder. Hon har också fått 
vara värdinna och möta 
individer och grupper från olika 
länder som kommer på besök 
för att se arbetet och förstå hur 
det fungerar. Under september 
tillbringade t.ex. några vänner 
till OOA från Nya Zeeland ett 
par veckor i Kathmandu på 
hemmen och på skolan 

   OOAs styrelse (förutom nepalesen) med Sannah i mitten 



Barnens Dag - Årets höjdpunkt 
Den internationella rådgivande gruppen träffas en gång om året under samma vecka då 
Lighthouse firar den årliga Barnens Dag, och i november var vi så återigen tillsammans. För 
nionde gången firades Barnens Dag Eventet i Kathmandu och mer än femhundra barn var 
tillsammans med personal, nationella och internationella styrelseledamöter och inbjudna 
dignitärer och VIPs från myndigheter och civilsamhället. Närvarande var också TV-kameror 
och mediafolk från flera olika media hus. Den tidigare premiärministern Madhav Kumar 

Nepal var huvudgäst men också 
socialministern ansvarig för kvinnor 
och barn höll tal. Hanna Badi och 
Ruth Guiday, två av flickorna från 
Lighthouse höll också briljanta och 
imponerande tal inför alla. Flera 
ambassadörer deltog också, liksom 
EU:s representant. De två nationella 
kändisarna, sångaren Pramod Kharel 
och skådespelaren Rajesh Hamel var 
dock de som var mest populära, allt 
enligt barnens glädjerop och 
förtjusning.  
 

Några av de äldre flickorna välkomnar premiärministern 
 
Ett antal priser och erkännanden delades ut under mötet till människor som är engagerade i 
arbete för utsatta barn och emot trafficking. Förutom flera av LHFNs partners, inklusive 
OOA, fick den mest välkända sociala aktivisten bland Badifolket, Uma Badi, som är en nära 
vän till Lighthouse Foundation, ett varmt erkännande för hennes mångåriga kamp och 
engagemang för mänskliga rättigheter och rättvisa för Badifolket. Sedan februari i år är hon 
invald i parlamentet för Provins 7 i västra Nepal. Några dagar tidigare i november hade hon 
fått besked från BBC att hon hamnat på plats nummer 10 på ’BBCs 100 Women List 2018’. Vi 
är så tacksamma för erkännandet hon fått och för hennes arbete och hennes vänskap. 

 
CCS School 
För åtta år sedan startade LHFN, 
Christian Community School 
(CCS-school). Den är rankad högt 
ibland skolor i Kathmandu och 
ger en trygg och säker grund för 
barnens utbildning. Vi besökte 
skolan flera gånger under året för 
olika arrangemang. Att uppleva 
en morgonsamling och se barnen 
uppställda och höra dem sjunga 
nationalsången och skolans egen 
sång 'We shall overcome'. Det är 
är en upplevelse det. 

 



SEE (Secondary Education Exam) är en avgörande examen för nepalesiska studenter. Den 
kallas för The Iron Gate (Järnporten) för den är avgörande för högre studier på college och 
universitet. 2018 satt 25 flickor och pojkar från LHFN för de proven och alla (100%) klarade 
den med enastående resultat. Sett till många av barnens bakgrund är det mer enastående än 
vi kan förstå eftersom många av studenterna kommer ur traumatiska, fattiga och svåra 
förhållanden och mänskligt sätt aldrig skulle ha en chans till ett bättre liv, än den situation de 
föddes in i. Men tack vare gåvor och support från månadsgivare öppnas de möjligheterna. 
 

Ibland dessa glada flickor 
till vänster står t.ex. en 
flicka som tog sin SEE 
examen. Hon kom till 
Lighthouse när hon var 
sex år gammal. Hennes 
mor födde henne i en 
bordell och hennes far är 
okänd, en av de många 
män som besökte 
bordellen. Hon fick aldrig 
uppleva föräldrars kärlek 
i sitt liv och har alltid 
brottats med sitt 
förflutna och sin 

identitet. Det har varit väldigt svårt för henne men genom kärlek, omsorg och stöd ifrån 
personal, lärare och ledarskap i LHFN har hon växt och fått uppleva helande och upprättelse. 
Vi tror på en ljus framtid för henne nu och vi är tacksamma för gåvor som gjort det möjligt 
för henne och andra barn att kunna bryta med det öde som väntade dem. 

 

 
Angel Corrigan jobbar ideellt med Out of Ashes i Singapore som ’Special Projects 
Coordinator’ och har genom åren samlat in mycket pengar, bl.a. för att bygga ett bibliotek 
för CCS School. Vid träffen för Internationella Rådgivningsgruppen i november blev hon och 
hennes man Ray (se fotot ovan) hedrade för deras engagemang för Lighthouse. 
 



Oväntade behov 
Behovet att rädda, hjälpa och förhindra barnprostitution i Nepal är avgrundsstort. Vårt fokus 
är som sagt Badifolket men det finns så många andra grupper också som lider. Det 
gemensamma är att barn är sårbara och lever under någon form av utsatthet såsom 
fattigdom, sexuellt utnyttjande, missbruk, utan föräldrar, etc. Lighthouse blir ofta 
kontaktade av myndighetsorgan som t.ex. av staden Hetaudas Child Welfare Center, (där ett 
av hemmen ligger) som bad Lighthouse att ta hand om två barn, 14 och 9 år gamla. Det 
fanns ingen som kunde ta hand om barnen då deras far hade dömts till fängelse i 20 år för 
mord på sin fru. Nu bor de tryggt på hemmet i Hetauda. 

 
Resor till Singapore, Japan och 
USA 
Under året har vi också varit 
aktiva både i Japan, Singapore 
och USA där Håkan har talat i 
kyrkor och samlingar för att 
presentera OOAs arbete. Han 
reste flera gånger till Singapore 
under året, vid ett tillfälle med 
ett team från Lighthouse för att 
tala och medverka i ett speciellt 
event. OOAs medarbetare Angel 
Corrigan, ’Special Projects 
Coordinator’ i Singapore, hennes 

man Ray och flera kvinnor som jobbar ideellt, hade gjort ett stort arbete med att arrangera 
eventet - en middag som hölls på en country club. 
 

(Foton från middagspresentationen i Singapore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flera andra möjligheter öppnades också för vidare hjälp för LHFNs arbete. Det blev m.a.o. en 
mycket lyckosam resa med nya dörrar som öppnats. 
 
 



Japanbesök 
Håkan besöker varje år Japan och talar i kyrkor och andra samlingar vilket han också gjorde 
under 2018. I april 2015 besökte han en kyrka i staden Toyota och talade om 
människohandel och sex-trafficking i Nepal och Indien. Under det mötet blev Mika Sato 
väldigt berörd av att höra om 
den utsatthet som flickor och 
kvinnor bland Badifolket lider 
under. Senare besökte hon 
Nepal med en grupp från 
Japan, och det blev en 
tändande gnista för henne att 
starta en välgörenhetsorga-
nisation med sin man Koji. De 
är nu samarbetspartners med 
OOA och med LFHN och har ett 
stort hjärta för Nepal. 
 
 
Mikas stora passion är gospelmusik och hon leder en gospelkör och känner många andra 
körledare. Gospel är väldigt populärt i Japan och tiotusentals, om inte hundra-tusentals, 
sjunger i körer. Genom sitt stora kontaktnät så inspirerar Mika nu många andra till 
engagemang emot sexslaveriet i Nepal. Det engagemanget håller sakta men säkert på att bli 
en riktig rörelse och engagemang ibland gospelkörer i landet emot trafficking. 

 
De har startat ett nätverk som heter Badi 
Friends där Mika är den drivande kraften. 
De har också startat ett kafé, ordnar 
konserter, säljer smycken och har t.o.m. 
gjort musik och spelat in en DVD med 
badflickor som sjunger på japanska.  Allt 
görs för att skapa medvetenhet, skaffa 
faddrar och samla in medel.  
 
Under Håkans dagar i Japan höll Badi 
Friends tre events. 
 

 
Insamling under 2018 
Eftersom 2018 var vårt första hela år med 90-konto visste vi inte hur det skulle gå. När vi 
summerar 2018 är vi mycket glada att vi kommit en bit på väg. Förutom vårt månatliga 
bidrag till den löpande verksamheten såsom mat, boende och utbildning för barnen i 
Kathmandu så har vi kunnat hjälpa till med extra insamlingar såsom sjukvårdskostnader vid 
olyckan, madrasser och vinterkläder. 
 
Resekostnader 
En sak vi vill kommentera kring ekonomin är att så gott som alla resekostnader under 2018 
har betalats av oss själva eller andra utomstående. Endast Eskil Jonssons resekostnader har 



betalats av föreningen. Vi minimerar administrationskostnader i mesta möjliga mån så att så 
mycket som möjligt kan gå till arbetet med preventiva åtgärder och program emot 
trafficking. 
 
Gott samarbete med LHFN 
Slutligen vill vi tacka Lighthouse Foundation Nepal för gott samarbete under året. Vi gläder 
oss också med den utmärkelse och erkännande LHFN fick under året från Youth Parliament 
Nepal, YPN för deras enastående sociala arbete för Badifolket och för nationen.  YPNs årliga 
konferens hålls i samarbete med Ungdoms- och Idrottsministeriet, Befolkningsministeriet 
och Ministeriet för Kultur och Turism samt Civila Luftfartsmyndigheten i Nepal. Priset 
delades ut av parlamentets talman. 
 

 
 
Vid pennan, 
Håkan Gabrielsson 
Ordförande 
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