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

 

kollektcirkulär 
 
De kvinnor som söker hjälp på Abrigo kommer från den hårda brasilianska 
verkligheten och ett liv i kåkstäder, institutioner eller på gatan.  
De saknar familj, arbete, utbildning och är födda till liv utan framtid där fattigdom 
och våld är något man måste finna sig i. 
Det är den akuta nöden i form av graviditet, misshandel och hemlöshet som får 
dem att bryta upp och söka hjälp. På Abrigo får de husrum och hälsovård men 
också möjlighet till skolutbildning och yrkesförberedande kurser. 
Här finns också Santa Maria Magdalena kyrka, en luthersk församling som 
erbjuder trygghet och gemenskap i en våldsam och kaotisk omgivning. 
Utbildning står i centrum för Abrigos verksamhet. Skolutbildning och 
yrkeskurser är vägen till bättre arbete, ekonomisk självständighet och 
trygghet.  Kvinnor med kunskap har möjligheter att välja, att påverka, att 
protestera och att forma samhället.  
Din gåva i dagens kollekt hjälper Abrigos kvinnor och barn till en bättre 
framtid. 
 

Rio de Janeiro, den 23 september 2014    
Stefan Martinsson  
direktor   
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Abrigo Rainha Sílvia omfattar: 
Internat för gravida kvinnor, unga mammor och deras barn 
Utbildningscenter med bibliotek, datasal och studierum.  
Förskola 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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