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Gott	  Nytt	  År	  från	  Ghana!	  	  

Tänk,	  att	  det	  här	  är	  tredje	  året	  som	  jag	  skriver	  ett	  litet	  sammanfattande	  brev	  till	  alla	  er	  som	  på	  olika	  
vis	  är	  med	  och	  stöttar.	  Tre	  år	  som	  förändrat	  mitt	  liv.	  Men	  viktigare,	  tre	  år	  som	  förändrat	  livet	  för	  
mina	  75	  fantastiska	  barnkompisar	  i	  Kasoa,	  Ghana.	  

Även	  om	  det	  är	  så	  mycket	  som	  återstår	  att	  göra,	  som	  vi	  drömmer	  om,	  som	  vi	  kämpar	  för	  	  -‐	  så	  har	  vi	  
redan	  uppnått	  massor	  tillsammans.	  	  

Tre	  väldigt	  tydliga	  resultat.	  	  

1. Friskare	  barn.	  	  

Då:	  barnen	  var	  sjuka	  nästan	  hela	  tiden.	  	  	  

Vi	  har:	  investerat	  i	  rent	  vatten,	  sjukförsäkring	  	  och	  löpande	  hälsokontroller	  för	  alla	  barn,	  	  tydliga	  
rutiner	  för	  hygien.	  Resultat:	  barnen	  är	  så	  mycket	  friskare!	  Visst	  blir	  barnen	  sjuka	  och	  trots	  
försäkringar	  är	  det	  fortfarande	  ofta	  en	  kamp	  att	  få	  rätt	  vård	  men	  skillnaden	  är	  så	  otroligt	  stor.	  	  

Vad	  återstår?:	  mer	  varierad	  och	  näringsriktig	  kost,	  utbilda	  oss,	  personalen	  och	  barnen	  om	  
grundläggande	  hälsa	  och	  förebyggande	  (nån	  som	  känner	  någon	  som	  skulle	  kunna	  stötta??),	  flera	  
barn	  är	  på	  väg	  in	  i	  tonåren	  och	  vi	  måste	  också	  börja	  prata	  om	  sex,	  rättigheter,	  risker	  och	  hur	  man	  
skyddar	  sig…	  

2. Tryggare	  barn	  

Då,	  även	  om	  barnen	  kände	  trygghet	  med	  Jaqcues	  så	  fanns	  det	  en	  ständig	  oro	  närvarande	  som	  jag	  
kände	  så	  starkt,	  som	  handlade	  om	  livet	  varje	  dag,	  skulle	  det	  finnas	  mat	  att	  äta?	  Vad	  händer	  om	  min	  
syster	  blir	  sjuk?	  Blir	  jag	  slagen?	  Kommer	  vi	  att	  få	  stanna	  där	  vi	  är,	  blir	  vi	  bortförda?	  	  	  

Vi	  har	  –	  med	  ert	  stöd!	  –	  klarat	  av	  kostnaderna	  för	  driften.	  Det	  finns	  inte	  längre	  någon	  oro	  för	  det	  
mest	  grundläggande:	  mat,	  vatten	  och	  sjukvård.	  Vi	  har	  jobbat	  stenhårt	  med	  alla	  lärare	  för	  att	  hitta	  nya	  
sätt	  att	  ’belöna’	  och	  ’bestraffa’	  med	  nolltolerans	  mot	  hot	  och	  våld	  (som	  tyvärr	  fortfarande	  är	  så	  

Det	  är	  första	  gången	  som	  jag	  firat	  jul	  i	  här	  –	  vi	  
har	  haft	  så	  roligt!	  Min	  kompis	  Josephine	  kom	  
ner	  och	  överraskade	  –	  utklädd	  till	  tomte.	  Och	  
med	  säcken	  full	  av	  klappar	  till	  alla	  barnen!	  Det	  
har	  varit	  lek	  dygnet	  runt	  sen	  dess.	  	  	  

	  

Daddy	  och	  Azurie.	  Daddy	  har	  varit	  hos	  oss	  sen	  
han	  var	  bebis,	  han	  är	  allas	  lillebrorsa	  och	  den	  
som	  bestämmer	  på	  Great	  Andoh	  ;	  )	  Daddy	  har	  
en	  alldeles	  speciell	  plats	  i	  mitt	  hjärta.	  	  
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vanligt	  i	  Ghana)	  Resultatet	  är	  tydligt;	  barnen	  så	  mycket	  tryggare,	  sover	  bättre,	  skrattar	  mer,	  kan	  och	  
vill	  lära	  och	  lära	  och	  lära	  sig!	  	  

Vad	  återstår?	  Trygghet	  kring	  boendet.	  Även	  om	  det	  finns	  pengar	  till	  hyran	  idag	  så	  lever	  vi	  fortfarande	  
under	  hot	  om	  att	  bli	  vräkta	  för	  att	  han	  som	  äger	  marken	  inte	  håller	  avtal	  utan	  hotar	  med	  att	  vräka	  
oss	  för	  att	  bygga	  hotell	  eller	  bostäder	  ….Nu	  har	  vi	  ju	  köpt	  vår	  mark	  och	  vi	  tänker	  kämpa	  för	  att	  vi	  firar	  
nästa	  jul	  i	  vårt	  alldeles	  egna	  hem!	  	  2012	  ÄR	  100%	  fokus	  på	  att	  förverkliga	  den	  drömmen.	  	  

Vi	  behöver	  också	  stärka	  kunskapen	  hos	  ledare	  och	  lärare,	  och	  få	  in	  personer	  med	  erfarenhet/kunskap	  
från	  hälsa,	  psykologi,	  pedagogik.	  	  

	  	  

	  
3. Kaxigare	  barn	  (med	  fler	  drömmar	  för	  framtiden)	  	  

Detta	  är	  det	  resultat	  som	  jag	  är	  mest	  stolt	  över.	  Men	  också	  det	  som	  håller	  mig	  vaken	  om	  nätterna…;	  )	  
Oh	  my	  god,	  det	  är	  ingen	  som	  sätter	  sig	  på	  barnen	  på	  Great	  Andoh	  längre.	  	  Och	  drömmarna	  för	  
framtiden	  är	  precis	  som	  var	  som	  helst	  i	  världen,	  fotbollsproffs,	  läkare,	  advokat,	  lärare	  på	  Great	  
Andoh…många	  av	  de	  lite	  äldre	  barnen	  säger	  ofta	  att	  de	  vill	  jobba	  för	  att	  hjälpa	  andra.	  	  

Då,	  så	  mycket	  styrka	  men	  också	  så	  många	  brustna	  hjärtan	  och	  drömmar	  att	  barnen	  hade	  svårt	  tror	  
jag	  att	  våga	  drömma	  och	  hoppas	  för	  framtiden.	  	  

Det	  som	  gett	  detta	  resultat	  är	  såklart	  många	  olika	  saker:	  	  att	  vara	  frisk,	  mätt,	  älskad,	  trygg..är	  ju	  
såklart	  förutsättning	  för	  att	  våga	  börja	  drömma	  om	  framtiden	  (igen).	  	  

Det	  har	  vi	  tillsammans	  möjliggjort.	  Och	  så	  viktigt	  -‐	  SKOLAN.	  Möjligheten	  att	  få	  utbildning,	  som	  barnen	  
växer!!!	  Så	  häftigt	  att	  se!	  Vi	  får	  fortfarande	  argumentera	  med	  barnen	  om	  varför	  de	  INTE	  får	  gå	  i	  skola	  
på	  söndagar….;	  )	  	  	  

Men	  jag	  tror	  också	  att	  det	  är	  ett	  resultat	  av	  hur	  vi	  hela	  tiden	  jobbar	  –	  vi	  lyssnar	  på	  barnen,	  vi	  ser	  varje	  
liten	  kille	  och	  liten	  tjej,	  vi	  ställer	  krav,	  vi	  tror	  på	  dom	  och	  kanske	  viktigaste	  för	  dessa	  finaste	  –	  vi	  ger	  
inte	  upp	  på	  dom!	  Så	  många	  gånger	  som	  J	  eller	  jag	  åkt	  runt	  och	  hämtat	  ngn	  som	  rymt	  eller	  gjort	  ngt	  
dumt,	  arga	  och	  oroliga	  som	  tusan	  –	  men	  vi	  tror	  på	  våra	  barnkompisar	  och	  vi	  ger	  dom	  nytt	  förtroende.	  	  

Emanuella,	  en	  riktig	  liten	  
tuffing	  som	  utmanar	  alla!	  
Runt	  fyra	  år	  och	  flytande	  i	  
engelska,	  när	  dom	  mindre	  
barnen	  pratar	  sina	  lokala	  
språk	  säger	  hon,	  English	  
Please!	  E	  älskar	  att	  dansa.	  
Hon	  lämnar	  våra	  discon	  sist,	  
då	  har	  hon	  redan	  somnat	  3-‐
4	  gånger	  och	  vi	  bär	  henne	  
fram	  och	  tillbaka…;	  )	  	  



	   3	  

Vad	  återstår?	  Ja,	  det	  är	  ett	  varje	  dag	  arbete…	  Vad	  gäller	  drömmarna	  tänker	  jag	  att	  vi	  snart	  måste	  
börja	  tänka	  på	  hur	  vi	  ska	  kunna	  stötta	  dom	  äldre	  barnen	  att	  gå	  vidare	  till	  annan	  utbildning	  när	  de	  blir	  
äldre,	  kanske	  ett	  stipendieprogram???	  	  En	  annan	  dröm	  är	  att	  bli	  bättre	  på	  att	  förstå,	  att	  få	  ’verktyg’	  	  
eller	  någon	  som	  kan	  hjälpa	  barnen	  att	  hantera	  det	  som	  dom	  varit	  med	  om…många	  barn	  bär	  på	  stora	  
trauman….det	  ligger	  och	  pyr,	  jag	  ser	  det	  i	  blickarna,	  märker	  det	  på	  nätterna…i	  gemenskapen	  blir	  det	  
bättre,	  men	  det	  är	  flera	  barn	  som	  jag	  önskar	  skulle	  kunna	  få	  hjälp	  att	  bearbeta	  för	  att	  gå	  vidare	  

	  

	  	  

	  

2011	  har	  varit	  ett	  roligt	  år!	  Några	  av	  de	  saker	  som	  hänt…	  

….Arielle	  var	  nere	  och	  spred	  kärlek	  i	  början	  av	  året.	  Sjöng	  och	  spelade	  med	  barnen.	  Barnen	  kom	  
verkligen	  i	  kontakt	  med	  sina	  kreativa	  sidor.	  Alla	  älskar	  att	  måla	  och	  göra	  smycken.	  Även	  de	  tuffaste	  
killarna	  som	  annars	  är	  så	  spralliga	  satt	  blickstilla	  och	  gjorde	  halsband…;	  )	  Det	  sattte	  verkligen	  avtryck.	  
Arielle	  heter	  på	  Great	  Andoh	  ”madame	  paper”	  J	  

….via	  Helena	  fick	  vi	  kontakt	  med	  tandläkaren	  Charlotta	  Elleby	  var	  nere	  och	  kollade	  barnen	  tänder	  .	  
Och	  det	  var	  mycket	  glädjande	  besked	  	  -‐	  bara	  några	  ytterst	  få	  som	  behövde	  gå	  till	  tandläkaren.	  För	  
barnen	  var	  undersökningen	  väldigt	  häftig…och	  lite	  läskig…att	  hon	  hittade	  i	  deras	  munnar….??	  	  

Hade	  med	  mig	  twister.	  Jag	  
sa	  att	  detta	  är	  
supersvårt…så	  fel	  jag	  fick!	  	  

Barnen	  är	  så	  viga,	  och	  
starka!	  Dom	  satte	  bara	  
benen	  bakom	  huvudet.,	  
ställde	  sig	  på	  händer…	  

	  

Många	  av	  leksakerna	  var	  helt	  nya	  för	  
barnen.	  Pussel	  var	  en	  succé!	  	  

Det	  är	  kul	  att	  se	  HUR	  barnen	  leker	  med	  
leksakerna.	  Barnen	  vet	  ju	  inte	  hur	  
många	  av	  sakerna	  ’ska’	  användas	  eller	  
lekas	  med,	  dom	  använder	  sin	  egen	  
fantasi	  och	  hittar	  på	  massa	  kul.	  Fyra	  i	  
rad	  blev	  ett	  helt	  annat	  spel	  –	  
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….vi	  	  byggde	  ett	  litet	  kök	  (utomhus).	  	  Innan	  lagades	  alla	  mat	  –	  oavsett	  väder,	  ösregn	  och	  storm)	  på	  en	  
kokplatta	  utan	  skydd.	  För	  ca	  100	  personer.	  Tre	  gånger	  om	  dagen!	  	  Inte	  heller	  så	  lätt	  att	  hålla	  hygien…	  
Vi	  bytte	  också	  från	  ved	  till	  gas	  och	  det	  har	  underlättat	  så	  mycket	  (plus	  bättre	  för	  miljön,	  vi	  gör	  alla	  det	  
lilla….!).	  Barnen	  får	  alltid	  mat	  i	  tid	  och	  är	  inte	  beroende	  av	  om	  det	  har	  regnat	  eller	  inte	  (veden	  ofta	  
fuktig…)	  	  

…vi	  har	  varit	  på	  utflykter	  och	  studiebesök.	  Och	  för	  första	  gången	  fick	  också	  dom	  små	  barnen	  (2-‐5	  år)	  
göra	  en	  utflykt	  till	  stranden.	  Ha	  ha,	  vilken	  lycka!	  Matsäck	  och	  bus.	  Ni	  kan	  tänka	  er	  att	  somnade	  gott	  
på	  vägen	  hem….	  

….vi	  har	  spelat	  massor	  av	  fotboll,	  dansat	  och	  berättat	  sagor	  runt	  elden	  	  

…vi	  har	  varit	  med	  i	  våra	  första	  nationella	  som	  ’standardprov’	  och	  fick	  väldigt	  fina	  resultat,	  över	  all	  
förväntan	  

…vi	  har	  som	  alltid	  haft	  många	  härliga	  människor	  som	  besökt	  oss.	  	  Backegårdskolan	  kom	  ner	  för	  andra	  
gången	  för	  att	  följa	  upp	  deras	  förra	  resan.	  Nu	  är	  de	  ivriga	  på	  att	  Jacques	  med	  flera	  kan	  komma	  till	  
Sverige	  så	  snart	  som	  möjligt.	  Alicia	  som	  kom	  ner	  och	  gjorde	  en	  film	  om	  Great	  Andoh	  ,	  Axel	  från	  
Norge,	  Rotary	  International,	  Helena	  med	  familj,	  Stefan	  (syster	  Ulrikas	  kompis	  som	  lärde	  barnen	  spela	  
bandy)	  och	  alla	  andra	  .	  Så	  glada	  för	  er	  –	  TACK!	  	  

…vi	  fick	  en	  till	  huvudsponsor	  för	  bygget.	  Rebecca	  Gunnarson	  Eriksson	  och	  Niklas	  Eriksson	  som	  jag	  är	  
så	  otroligt	  tacksam	  för	  att	  dom	  vill	  vara	  med	  och	  stötta!	  	  

…vi	  KÖPTE	  mark	  (efter	  två	  års	  förhandlingar	  med	  allt	  ifrån	  hövdingar	  till	  myndigheter	  och	  
markägare),	  vi	  fick	  hjälp	  av	  en	  svensk	  arkitekt	  	  och	  vi	  fick	  genom	  Jacob	  Torell/Next	  Step	  Group	  
kontakt	  med	  ett	  svenskt	  byggbolag	  som	  kommer	  vara	  med	  och	  stötta	  under	  hela	  bygget,	  ovärderligt	  

…jag	  fick	  jordens	  pirr	  men	  massor	  av	  energi	  när	  jag	  på	  nytt	  fick	  träffa	  alla	  mina	  typ	  2000	  Mary	  Kay	  
vänner	  –	  upp	  på	  scen	  i	  ett	  rosafärgat	  Skandinavium…	  

….jag	  har	  haft	  så	  många	  spännande	  möten	  med	  kloka,	  engagerade	  personer	  som	  vill	  dela	  med	  sig	  av	  
sin	  tid,	  erfarenhet,	  idéer	  och	  pengar.	  TACK	  ni	  alla!	  –	  ni	  vet	  vilka	  ni	  är	  Jag	  går	  från	  varje	  möte	  och	  
tänker,	  JA!,	  det	  här	  kommer	  att	  gå,	  jag	  är	  inte	  ensam	  	  

	  

Blev	  lite	  förvånad	  när	  jag	  gick	  ut	  
på	  stan	  och	  såg	  mig	  själv	  på	  alla	  
papperskorgar…;	  )	  	  
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2012	  –	  nu	  händer	  det!	  	  

Ja,	  förutom	  kärlek,	  bus	  och	  skola	  –	  så	  har	  vi	  bara	  ETT	  FOKUS	  för	  2012	  –	  att	  bygga	  vårt	  eget	  hem	  till	  
barnen	  och	  en	  ny	  skola.	  Marken	  är	  köpt.	  Vi	  har	  världens	  finaste	  ritningar	  (från	  fantastiska	  arkitekt	  
Björn	  Sahlqvist)	  som	  nu	  en	  ghanesisk	  arkitekt	  arbetar	  med	  för	  att	  göra	  de	  ’ghana	  made’.	  B.R.A	  Bygg	  
med	  Johan	  i	  spetsen	  (så	  glada	  för	  deras	  kunskap	  och	  engagemang!)	  håller	  på	  och	  slutförhandlar	  med	  
ett	  lokalt	  byggbolag	  som	  vi	  har	  fått	  bra	  referenser	  och	  fint	  	  förtroende	  för.	  Vi	  hoppas	  skriva	  kontrakt	  
redan	  nu	  i	  januari.	  	  

Utan	  våra	  två	  stora	  sponsorer	  –	  Familjen	  Wallblom/Lesley	  Cosmetics	  (Mary	  Kay)	  –	  och	  Rebecka	  
Gunnarsson	  Eriksson	  och	  Niklas	  Eriksson	  –	  så	  skulle	  jag	  aldrig	  vågat	  ta	  detta	  stora	  steget.	  Tillsammans	  
med	  några	  andra	  sponsorer	  så	  är	  vi	  nu	  närmare	  vår	  dröm	  än	  vi	  någonsin	  varit!	  Men	  det	  är	  
fortfarande	  en	  rätt	  lång	  bit	  kvar	  innan	  vår	  dröm	  är	  helt	  finansierad	  –	  och	  driften	  säkrad.	  Men	  jag	  
hoppas	  att	  nu	  när	  det	  börjar	  bli	  lite	  mer	  konkret	  så	  kanske	  fler	  vill	  vara	  med	  att	  stötta….Jag	  har	  flera	  
som	  är	  med	  och	  stöttar	  som	  sagt	  att	  dom	  gärna	  ställer	  upp	  som	  referenser	  –	  hör	  av	  er	  om	  ni	  vill.	  Det	  
gäller	  också	  vår	  revisionsbyrå	  PWC	  Kungsbacka.	  	  

Hur	  kan	  man	  vara	  med	  och	  stötta?	  	  

Å	  vad	  jag	  önskar	  och	  hoppas	  och	  vill	  att	  ni	  är	  många	  som	  vill	  fortsätta	  eller	  börja	  med	  att	  vara	  med	  
att	  stötta	  på	  olika	  vis!	  Tänker	  att	  det	  är	  ett	  projekt	  som	  alla	  som	  vill	  kan	  delta	  i,	  på	  olika	  vis.	  Vet	  att	  
det	  är	  ett	  arbetsintensivt	  sätt	  att	  arbeta	  på,	  med	  många	  som	  är	  med	  och	  stöttar	  på	  olika	  vis	  istället	  
för	  bara	  några	  få.	  Det	  ställer	  stora	  krav	  på	  mig	  och	  dom	  runt	  omkring	  mig	  att	  kunna	  ta	  om	  hand	  
tankar	  och	  tips	  –	  men	  jag	  vill	  att	  vi	  ska	  rigga	  oss	  för	  det.	  Det	  är	  så	  jag	  vill	  jobba.	  Hög	  och	  lågt,	  från	  fina	  
hårspännen	  till	  fotbollsplanen.	  Stötta	  med	  kunskap,	  kontakter,	  pengar,	  komma	  ner	  och	  arbeta,	  dela	  
med	  sig	  av	  erfarenheter…Vet	  från	  alla	  mina	  möten	  med	  människor,	  med	  barn	  på	  skolor	  här	  hemma	  i	  
Sverige	  att	  engagemanget	  ger	  så	  många	  ringar	  på	  vattnet…den	  lilla	  tjejen	  från	  förskolan	  i	  Veddinge	  
som	  frågade	  om	  det	  var	  långt	  från	  Ghana	  till	  Astrid	  Lindgrens	  värld…dessa	  små	  frågor	  och	  
funderingar…dom	  är	  också	  ett	  resultat	  i	  sig.	  

För	  första	  gången	  den	  här	  hösten	  har	  jag	  börjat	  säga	  det	  tydligt,	  det	  har	  känts	  lite	  konstigt,	  men	  det	  
är	  ju	  så	  här	  det	  är:	  Jag	  behöver	  hjälp!	  Det	  är	  dom	  här	  goingarnas	  framtid	  det	  handlar	  om!	  	  
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Ekonomiskt	  kan	  man	  stötta	  på	  två	  olika	  sätt:	  	  

1.	  Till	  den	  dagliga	  driften.	  

Hyra,	  mat,	  vatten,	  hälsovård,	  löner,	  böcker	  mm.	  Det	  som	  gör	  att	  vi	  kan	  arbeta	  varje	  dag	  för	  att	  uppnå	  
vårt	  mål:	  glada,	  friska	  barn	  som	  kan	  förändra	  sin	  egen	  framtid!	  	  

Här	  stöttar	  du	  bäst	  genom	  att	  bli	  månadsgivare.	  Månadsgivare	  =	  förutsägbarhet=trygghet.	  	  

Vi	  kan	  koncentrera	  oss	  ännu	  mer	  på	  barnen	  och	  mindre	  på	  att	  oroa	  oss	  för	  att	  få	  allt	  att	  gå	  ihop…För	  
autogiro	  –	  sök	  på	  Great	  Andoh	  på	  din	  bank.	  För	  engångsbelopp	  –	  bankgiro	  396	  –	  0929	  

Glöm	  inte	  skriva	  ditt	  namn!	  Och	  om	  du	  vill,	  din	  email	  och	  adress.	  	  

Vågar	  jag	  sätta	  som	  mål	  att	  få	  500	  som	  stöttar	  varje	  månad…?	  Vill	  du	  vara	  med	  och	  hjälpa	  till…?	  

2.	  Till	  bygget	  av	  ett	  nytt	  hem	  för	  barnen	  och	  en	  skola.	  

Vi	  håller	  på	  och	  förverkligar	  vår	  dröm	  om	  ett	  eget	  hem	  och	  en	  skola.	  Ingen	  mer	  oro	  över	  att	  bli	  vräkta	  
eller	  bortkörda	  mitt	  i	  natten.	  Marken	  är	  köpt.	  Nu	  ska	  vi	  finansiera	  bygget.	  Vill	  du	  vara	  med	  och	  
finansiera	  så	  hör	  av	  dig	  direkt	  till	  mig:	  emeliekanter@gmail.com	  eller	  sätt	  in	  valfri	  summa	  på	  bankgiro	  
396-‐0929.	  Alla	  bidrag,	  stora	  som	  små,	  är	  mycket	  välkomna!	  	  

För	  bygget	  så	  håller	  vi	  på	  att	  tar	  fram	  två-‐	  tre	  olika	  ”sponsorpaket”.	  Paketen	  kommer	  ’kosta’	  olika	  och	  
innehålla	  olika	  förutsättningar	  och	  åtaganden	  för	  båda	  parter.	  	  

Med	  hjälp	  av	  vår	  revisor	  så	  tar	  vi	  också	  fram	  samarbetsavtal	  för	  företag.	  	  	  

Jag letar också efter en eller två personer som vill arbeta med Great Andoh (probono…) här 
hemma i Göteborg. Tjänsten innehåller bla administration och kontakt med våra sponsorer.   

 

Vi	  skulle	  leka	  den	  klassiska	  ’äta	  äpple	  med	  vatten	  och	  
mjöl	  leken’.	  Barnen	  blev	  alldeles	  överlyckliga!	  Sen	  
förstod	  jag	  varför…’Mama	  Emelie,	  can	  we	  take	  a	  bite	  
of	  the	  apple…!’	  Äpple	  är	  en	  klar	  favorit…som	  vi	  inte	  har	  
så	  ofta…	  
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Kära vänner och alla ni som orkat läsa ända hit…; )  

Vi har så grymma förutsättningar nu, att göra något riktigt riktigt fint – att förändra, på riktigt 
förändra, möjligheten för världens finaste, coolaste barn att förbättra sin framtid! 

Å som jag önskar att ni vill fortsätta att vara med på min resa! När jag träffade lilla Daddy 
första gången kunde han knappt gå…idag kom han springande mot mig med en bok och 
ropade Mdm Emelie, look! look! this is a cat not a cow, do you have cats in Sweden…? På 
nätterna när han kryper nära nära så tänker jag att jag måste vara världens lyckligaste som får 
lov att följa alla dessa fantastiska små starka människor, riktiga överlevare är dom. För jag 
kommer finnas med dom hela livet. Och jag kommer kämpa på alla olika vis för att ge dom 
förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Vill ni vara med?  

Till sist måste jag säga att alla ni som är med och stöttar – det betyder så mycket, TACK! 
Men vet ni, utan min familj – så hade jag aldrig varit där vi är idag. Mamma, Pappa, Therese, 
Ulrika och Elenore – att ni tror på mig, hjälper mig, orkar lyssna… betyder allt, tack!  

Jag hoppas att vi hörs! 

Emelie  

PS. Får jag passa på att skryta lite….? Har fått mycket fin uppmärksamhet under året. Årets 
säljare av MIG, en av Sveriges hjältar av TV4/Aftonbladet….ingen missade väl mitt nylle på 
hela löpet i Metro i december ….; ), väldigt rolig intervju med Treutiger och Cicci på P4 
Göteborg (och JA!, han är precis en så go gubbe som man tror!). Här kan du lyssna om du 
vill: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4198&artikel=4788698 

 

Tycker	  ni	  jag	  ser	  lite	  nervös	  
ut…?	  Några	  minuter	  senare	  
står	  jag	  på	  Skandinaviums	  
scen	  framför	  2500	  av	  
Sveriges	  coolaste	  kvinnor…;	  )	  	  


