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Om We Care
We Care är en ideell förening som, utan vinstsyfte och i välgörande ändamål, verkar för att
förbättra villkoren för utsatta grupper, i synnerhet barn och kvinnor. 1 Föreningen grundades
2012 och har sitt säte i Stockholm. Arbetet utförs i huvudsak av Norhan Elhakeem, Jessica
Madani och Karine Raoufinia.

We Cares verksamhet går ut på att samla in pengar till olika välgörenhetsprojekt. We Care
stödjer projekt som är småskaliga och som drivs av ytterst engagerade personer. Just nu
stödjer We Care i första hand välgörenhetsorganisationen Child Street to School Nepal, som
hjälper utsatta barn i Nepal.
Det som gör We Care unikt är att 100% av intäkterna når sitt ändamål. Det är möjligt då
föreningen är liten och drivs av starkt personligt engagerade personer. Allt arbete är ideellt
och We Care har inga kostnader för vare sig personal eller lokaler. Därutöver finaniseras
samtliga administrativa kostnader och bankavgifter av frivilligarbetarnas personliga medel.
We Care kan därmed donera 100% av de insamlade pengarna.

Projekt vi stöjder
We Care har donerat större delen av de insamlade pengarna till välgörenhetsorganisationen
Child Street to School Nepal som hjälper barn i nöd.2 Filosofin bakom Child Street to School
är att gatubarn och andra utsatta barn i huvudstaden Kathmandu kan söka sig till drop-in
centret Kopila Ghar. Där kan de få en sovplats, mat, informell utbildning och enkel vård (som
t.ex. behandlingar av hosta, huvudvärk, ögoninfektioner och sårskador). Barn som sedan är
redo att påbörja ett helt nytt liv – vilket är ett stort steg – kan flytta vidare till flickhemmet
Kopila Filosofiska eller pojkhemmet Kopila Star.
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Med organisationsnummer 802466-0329.
Se även www.child-nepal.com.

Flickhemmet Kopila Filosofiska
We Care har huvudsakligen riktat hjälpinsatserna mot
flickhemmet Kopila Filosofiska. Hemmet har plats för
15 flickor. Alla flickor går i förskola/skola (genom
samarbete med organisationen Filosofiska Sweden).3

Sunita och lille Marcus

Marcus föddes för ca 1 år
sedan på drop-in centret
för gatubarn, Kopila Ghar.
Sunita hade blivit
förskjuten av sin familj då
utomäktenskapliga
graviditeter anses som
skamligt i vissa delar av
Nepal. Sunita levde på
gatan.

I dag arbetar Sunita inom
bygg. Men som ensamstående mamma har hon
inte tillräckligt med pengar
för att täcka alla
kostnader. Den lilla
familjen behöver stöd till
mat, blöjor och mediciner.
Det är något som We Care
gärna hjälper till med!

Väsentliga händelser under 2015
Fadderskap
För att säkerställa uppehället för flickorna på Kopila
Filosofiska initierade We Care en fadderverksamhet
under våren 2014. Under 2015 har
fadderverksamheten expanderat och We Care har
faddrar till 10 flickor. Fadderverksamheten drog in ca
14 000 kronor och pengarna donerades oavkortat till
flickhemmet Kopila Filosofiska.
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Se även www.filosofiska.nu/filosofiska/nepal/

Insamling jordbävning
Under april och maj drev We Care en kampanj på Facebook till förmån för de som drabbats
av den stora jordbävningskatastrofen i Nepal. Insamlingen genererade drygt 70 000 kronor.
Pengarna har använts till direkt katastrofhjälp i form av mat, presenningar, madrasser, filtar,
tvål och mediciner. Resurser har även använts för att ta emot barn på drop-in centret samt
flick- och pojkhemmen i Kathmandu.

Armband
Under hösten lanserade We Care försäljning av armband. Armbanden kostar 100 kr/st.
Pärlor och tråd har sponsrats av RepExpressen AB och Make Create. Armbanden har trätts
av frivilligarbetare. Sammanlagt har försäljningen genererat ca 7 500 kronor.
Projekt rent vatten
We Care har donerat pengar med ändamålet ”rent vatten”. I kölvattnet av den stora
jordbävningskatastrofen har fall av kolera rapporterats. Våra hjälparbetare på plats i Nepal
har hållit informationsmöten om kolera och hygien för familjer bosatta i de utsatta områdena
och vattenfilter har distribuerats. Projektet har finansierats av Blueberry Lifestyle AB.
Julkampanj
Under december lanserade We Care en julkampanj. Kampanjen hade som mål att samla in
25 000 kronor. Kampanjen fördes bland annat på Facebook och genom försäljning av
armband, gåvokort samt julkort. Kampanjen var lyckosam och enbart försäljningen av julkort

inbringade drygt 5 000 kronor. Pengarna donerades oavkortat till flickhemmet Kopila
Filosofiska.
Intäkter
Under 2015 samlade We Care in knappt 176 000 kronor. Intäkterna var nästan uteslutande
gåvor från företag och privatpersoner. Fadderverksamhten drog in omkring 14 000 kronor.
Kostnader
Under 2015 donerade We Care omkring 177 000 kronor till välgörenhetsorganisationen Child
Street to School Nepal i syfte att hjälpa utsatta barn i Nepal. Andra utgifter, i form av
kostnader för bankkonto och bankavgifter, uppgick till sammanlagt ca 900 kronor. Dessa
kostnader har finansierats av privata medel (Karine Raoufinia).
Väsentliga händelser efter årets slut
Efter en lyckad julkampanj donerade We Care 60 000 kronor i januari 2016 till
välgörenhetsorganisationen Child Street to School Nepal. Pengarna har använts till att
finansiera uppehället för flickorna på rehabiliteringscentret Kopila Filosofiska. I mars gjordes
även överföringar på sammanlagt 666 kronor för att täcka resterander kostnader för
bankavgifter 2015. Därmed har We Care säkerställt att samtliga intäkter 2015 nått sitt
ändamål.
Verksamhet 2016
Under 2016 kommer We Care att fortsätta att donera pengar till välgörenhetsorganisationen
Child Street to School Nepal. Det primära fokuset kommer att vara flickhemmet Kopila
Filosofiska. We Care arbetar med att hitta en mer långsiktig finansiering av flickhemmet och
det är därmed önskvärt att intensifiera samarbetet med olika företag. We Care kommer även
att utöka fadderverksamheten genom en vårkampanj. Slutligen planerar We Care att utöka
sin försäljning av armband och lanseringen en ny hemsida.

Vid pennan
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