
Under tjugo år har T.O.S. i Sverige drivit projekt för utsatta barn och ungdomar i Lettland 

tillsammans med Letthjälpen och den lettiska organisationen Kopa ar Mums. Projekten har 

varit framgångsrika och Kopa ar Mums får numera tillräckligt stöd från lettiska staten, varför 

Letthjälpen och T.O.S. i Sverige har kunnat avsluta sin verksamhet i Lettland.   

     T.O.S. i stället valt att stödja ett (engelskt) projekt – Mango House – för slummens barn i 

Goa, i Indien. Där bussas flickor och pojkar varje morgon till en skola eller ett daghem och 

sedan hem igen på eftermiddagen. 

  

              
 

Barnen får mat, utbildning och hälsovård på Mango House, där flickor och pojkar leker och 

studerar tillsammans och man firar alla deras religioners högtider. Se: 

www.mangotreegoa.org  

Organisationen har nu utökat verksamheten och byggt ett eget hus. 

Allt fler fattiga föräldrar vill skicka sina barn dit, och det känns svårt för personalen att 

behöva välja vilka barn de ska ta emot. Att få gå i deras daghem och skola innebär en helt 

förändrad tillvaro, en fantastisk möjlighet för barnens framtid. Eftersom verksamheten hela 

tiden behöver utökas tas alla penninggåvor tacksamt emot.   

T.O.S. i Sverige, plusgirokonto 160 97-8 
 

Man kan sätta in engångsbelopp eller bli månadsgivare. Man kan uppvakta nära och kära 

genom ett GÅVOGRAM, som sänds till mottagaren, om adress och uppgifter mejlas till 

birgitta.ms@gmail.com 

 

 

(Följande två sidor innehåller mer information om Mango Tree Goa.)  

http://www.mangotreegoa.org/
mailto:birgitta.ms@gmail.com


 

50 sek räcker till ett par skolskor 

 

60 sek räcker till regnkläder 
 

 
Efter Diwalifesten krävs att barnen kommer till 
skolan i sommarskor och blå sockor. Utan korrekt 
uniform och regelrätta skor får barnet inte komma 
in i skolan. 

 
Om barnen håller sig torra medan de väntar på 
skolbussen behöver de inte sitta i våta uniformer 
hela dagen och behöver inte gå miste om under-
visningen på grund av förkylning och feber. 

70 sek räcker till en skoluniform 

 

£5 Could Buy A Raincoat 
 

 

120 sek räcker till en skolväska 

 
Varje år delar vi ut hundratals skoluniformer som 
måste vara individuellt anpassade till den skola där 
barnen går. En ny skoluniform varje år uppfyller 
inte bara kravet på att bära uniform. En snygg 
uniform får även barnen att känna sig stolta och 
självsäkra. 

 
Hundratals skolväskor delas ut i juni månad. De 
innehåller nödvändigt skrivmaterial till barnens 
undervisning och toalettartiklar som tandborstar, 
tandkräm och tvål för personlig hygien. En skol-
väska håller böckerna rena och torra och är även 
ett enormt lyft för barnens självkänsla. 

  



240 sek räcker till 80 måltider 

 

360 sek räcker till 100 skolböcker 
 

 
I Mango House får varje barn ett mål mat och får 
äta så mycket det orkar. Näringsrika måltider får 
barnen att växa, utvecklas och förbli friska samt 
minskar sjukfrånvaron. De bidrar även till en bättre 
koncentrationsförmåga. 

 
Andra skolor brukar inte ge barnen övnings-
böcker, men utan dem kan inte barnen delta i lek-
tionerna. Vi delar ut flera tusen övningsböcker 
varje år. 

600 sek räcker till terminsavgiften under ett år 

 

£5 Could Buy A Raincoat 
 

 

 
1200 sek räcker till en lärarlön under ett år 

 
När barnen blir 12 år gamla får de undervisning i 
mindre grupper med externa lärare. I de mindre 
grupperna kan lärarna ägna mera tid åt att arbeta 
med barnen inom de områden de finner svåra. 

 
Lärarnas undervisning och vägledning är av-
görande för barnens framgång i skolan. Lärarna 
ser till att förskolebarnen kan överbrygga gapet 
mellan slum och skola och får dem att fortsätta gå 
i skolan. För barn som har dåligt familjestöd är de 
även utomordentliga förebilder. 

 

Varje skolbänk för två barn kostar ca 800 sek och två stolar ca 575 sek. Ca 6.875 sek skulle 

således räcka till fem skolbänkar för två barn och tio stolar. 

  

 

 


