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

 
 

Kollektcirkulär 
Dagens kollekt går till mödrahemmet Abrigo som sedan 1989 ger husrum, mat, 
trygghet och framtidshopp till hemlösa unga mammor från Rio de Janeiros 
gator och kåkstäder. På Abrigo ger vår barnmorska Rachel gravida kvinnor 
stöd och vägledning i graviditet och förlossning. Efter graviditeten hjälper vår 
pedagog Luiza till att finna en utbildning. Genom utbildning och 
samhällsinkluderande insatser kan kvinnorna finna vägen till självförsörjning 
och därmed självständighet. Det är också en väg att bygga upp ett sargat 
självförtroende.  
 

I vårt projekt Framtidspojkarna får pojkar från vår stads kåkstäder träffas i en 
positiv miljö, för studier och diskussioner. I projektet vill vi ge alternativ till 
utanförskap och knarkgängens likgiltighet. Det blir också ett sätt för oss 
förebygga våld mot kvinnor. Genom att arbeta med attitydsförändring bland 
unga män kan vi skydd kvinnor från våld.  
 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vårt arbete. Du finner 
kontaktuppgifter nedan.  
 

Itaborai, Rio de Janeiro, den 27 september 2016 
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 

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

 
 

Kollektcirkulär 
Dagens kollekt går till mödrahemmet Abrigo som sedan 1989 ger husrum, mat, 
trygghet och framtidshopp till hemlösa unga mammor från Rio de Janeiros 
gator och kåkstäder. På Abrigo ger vår barnmorska Rachel gravida kvinnor 
stöd och vägledning i graviditet och förlossning. Efter graviditeten hjälper vår 
pedagog Luiza till att finna en utbildning. Genom utbildning och 
samhällsinkluderande insatser kan kvinnorna finna vägen till självförsörjning 
och därmed självständighet. Det är också en väg att bygga upp ett sargat 
självförtroende.  
 

I vårt projekt Framtidspojkarna får pojkar från vår stads kåkstäder träffas i en 
positiv miljö, för studier och diskussioner. I projektet vill vi ge alternativ till 
utanförskap och knarkgängens likgiltighet. Det blir också ett sätt för oss 
förebygga våld mot kvinnor. Genom att arbeta med attitydsförändring bland 
unga män kan vi skydd kvinnor från våld.  
 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vårt arbete. Du finner 
kontaktuppgifter nedan.  
 

Itaborai, Rio de Janeiro, den 27 september 2016 
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 

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. 
- Ett projekt för pojkar från kåkstäderna runt Abrigo. 
- Mottagning med tandläkare, socionom, psykolog och advokat. 
- S:ta Maria Magdalena kyrka, vår lutherska församling.  
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