
– Abrigo    Rainha    Sílvia – 
ett hem för unga mammor och deras barn i Rio de Janeiro 

 

Kollektcirkulär 

 

Abrigo arbetar sedan 1989 för att ge gravida unga kvinnor trygghet och 

framtidshopp. Kvinnorna som söker hjälp på Abrigo kommer från den hårda 

verkligheten i det brasilianska samhällets utkanter; från kåkstäder, institutioner  

eller gatan. De står utan utbildning och arbete, därmed är risken stor att framtiden 

fortsätter att präglas av fattigdom och våld. De flesta är minderåriga. Några så unga 

som 13 år. Tvingade att växa in i rollen som vuxen och uppfostra ett barn, trots att 

de själva egentligen är ett. 

Utbildning står i centrum för Abrigos verksamhet. Våra erfarna sjuksköterskor ger 

kunskaper i hälsovård och mödraskap. Skolutbildning öppnar vägen till arbete, 

ekonomisk självständighet och trygghet.  Kvinnor med kunskap har möjligheter att 

välja, att påverka, att protestera och att forma samhället. Och de ser till att deras 

barn får utbildning. 

Här finns också Santa Maria Magdalena kyrka, en luthersk församling som erbjuder 

trygghet och gemenskap i en våldsam och kaotisk omgivning. 

 

Din gåva i dagens kollekt innebär trygghet och framtidshopp för Abrigos kvinnor 

och barn. Vi hoppas du vill vara med oss i vårt arbete. 

 

Itaborai, Rio de Janeiro, den 2 april 2015 

Kalle Larsson 
Insamlingsansvarig   
 

 

 

 Abrigo Rainha Silvia 

 Hemsida: abrigo.se mail: info@abrigo.se 

 Plusgiro  90 40 45 - 2       Bankgiro 904 - 0452 
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Abrigo Rainha Sílvia omfattar: 
Internat för gravida kvinnor, unga mammor och deras barn 
Utbildningscenter med bibliotek, datasal och studierum.  
Förskola med 34 platser. För barn till ensamstående mammor. 
Mottagning med gynekolog, tandläkare, socionom, psykolog och advokat. 
S:ta Maria Magdalena kyrka, en luthersk församling för kåkstädernas folk. 
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