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

självförtroende     –     självförsörjning     –     självständighet 

 

 

Kollektcirkulär 

Idag går kollekten till Abrigo, ett hem för hemlösa mammor och deras barn från Rio 

de Janeiros många kåkstäder.  

Abrigo får unga kvinnor bostad och hälsovård men framförallt skolutbildning och 

yrkesförberedande kurser. 

Självförtroende är grunden för verksamheten – när kvinnor får hjälp att lära känna 

sin styrka vågar de bryta upp ur våldsamma relationer och tro att det finns en 

bättre framtid. 

Självförsörjning är vägen – och den går genom studier eller kvalificerade 

yrkeskurser, under stöd, uppmuntran och gemensam glädje över uppnådda 

resultat. 

Självständighet är målet – självständiga kvinnor bryter med fördomar och kämpar 

för rätten att välja, att påverka, och förändra samhället. 

På Abrigo finns också Santa Maria Magdalena kyrka med en luthersk församling 

som erbjuder trygghet och gemenskap i en våldsam och kaotisk omgivning. 

Abrigo startade sin verksamhet 1989 – i 30 år har vi tillsammans med kvinnor 

tvecklat vårt arbete med hjälp från kollekter, föreningar och enskilda i Svenska 

kyrkan.  

Din gåva i dagens kollekt hjälper fler kvinnor och barn till en bättre framtid. 

 
 

Göteborg och Rio de Janeiro, den 5 april 2019 

 

Ann-Chatrin Lindgren,  Washington Silva 
 

Ordförande, Insamlingsstiftelsen  Verksamhetschef 

för Abrigo Rainha Sílvia 
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Visste Du att Abrigo 

- startade 1989 utifrån övertygelsen, att när unga mammor får hjälp till 

självförsörjning och självförtroende överger de inte sina barn. 

- har ett multi-professionellt arbetslag med socionom, sjuksköterska, psyko-

terapeut, advokat, pedagoger, lärare och präst. 

- årligen tar emot nästan 100 kvinnor och barn, erbjuder över 4.600 

övernattningsdygn och serverar 65.000 måltider 

- har en förskola som erbjuder plats för 48 barn till ensamstående föräldrar. 

- sedan 2016 bedriver ett ungdomsarbete som når 60 tonåringar från kåkstäder, 

och som redan hjälp 18 ungdomar till universitetsstudier. 

- har en kyrka, Sankta Maria Magdalena kyrka, som samlar folk från de många 

kåkstäderna i området – här döps varje år över 130 barn, ungdomar och vuxna 

- årligen ger mer än 60 unga kvinnor och män möjlighet till studier och 

yrkesutbildning 

- ligger i den våldsamma förorten Itaboraí (uttalas Ita-bora-í) och tar emot kvinnor 

från alla delar av 10-miljonersstaden Rio de Janeiro. 

-  till 80% finansieras genom kollekter och gåvor från församlingar, föreningar och 

enskilda med anknytning till Svenska kyrkan genom Insamlingsstiftelsen för 

Abrigo Rainha Sílvia – som kontrolleras av Insamlingskontroll genom ett 90-

nummer. 
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