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

 
 

Kollektcirkulär 
Med en gåva i dagens kollekt stöttar du arbetet på Abrigo Rainha Sílvia, beläget 
i staden Itaboraí, i delstaten Rio de Janeiro, Brasilien.  
Sedan 1989 har Abrigo varit en trygg plats för hemlösa hemlösa unga gravida 
kvinnor och deras barn, som av olika skäl lämnat farliga, destruktiva och 
våldsamma miljöer för att börja resan mot ett tryggare liv.  
På Abrigo undersöks och stöttas kvinnorna av vår barnmorska Rachel, i den 
omtumlande graviditeten. Vår pedagog Luiza vägleder sedan till studier. Vi är 
övertygade om att utbildning är den bästa vägen för att vägleda hemlösa och 
marginaliserade kvinnor till självförtroende och självständighet. Det är också 
ett sätt att nå ett mer rättvist samhälle. Utbildade kvinnor har större möjlighet 
att påverka, de finner vägar till försörjning, och de ser till att deras barn får 
studera.  
Med din gåva är du med och förändrar framtiden för unga mammor och deras 
barn. Vårt arbete bygger på långsiktighet och tar inte långa omvägar via 
kostsam administration utan verkar direkt och med konkreta resultat. 
 

Kontakta oss gärna, via uppgifterna nedan, om du vill veta mer om vårt arbete.  
 

Itaborai, Rio de Janeiro, den 24 september 2017 
Kalle Larsson 
Insamlingsansvarig   

 

 
 

   

Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia  

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

Plusgiro  90 40 45 - 2 | Bankgiro 904 - 0452  | Swish 904 04 52 
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På Abrigo finns: 
- Internat för gravida kvinnor, unga mammor och deras barn. 
- Utbildningscenter med bibliotek, datasal och studierum.  
- Förskola med 34 platser, för barn till ensamstående föräldrar. 
- Projekt för pojkar och flickor från kåkstäderna runt Abrigo. 
- Mottagning med tandläkare, socionom, psykolog och advokat. 
- S:ta Maria Magdalena kyrka, vår lutherska församling.  
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