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  M e d l e m s i n f o r m a t i o n 
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  – kvinnoprojekt i Bangladesh 
           www.susisverige.se      susisverige@gmail.com 

 

 
     

        
 

Julklappen som gör gott 
 

Köp våra gåvokort för 200 kronor, vilket räcker för att betala kost, logi,  

utbildning, hälsovård och juridisk hjälp för en kvinna under en månad 

i SUS skyddade boende i Netrakona. Sätt in summan på vårt postgiro 

18 95 87-9 och ange Gåvobrev och ditt namn. Skicka namn och adress 

dit kortet ska skickas, till susisverige@gmail.com. Om mottagaren är  

en annan än beställaren ska bådas namn finnas med i informationen 

till oss. Du kan också ringa kassör Kjell Johansson på 070-762 21 26. 

 

 

 
Lördagen den 12 december deltar Föreningen för SUS när jul- 

marknaden Schysst jul anordnas i Uppsala. Köp våra schyssta jul- 

klappar från SUS mellan kl 11 och 17 i Missionskyrkan på  

S:t Olofsgatan 40! 

 

 

 

Donationer till föreningen 

En av föreningens trogna medlemmar 

sedan starten, Astrid Filén, som också 

under en period var dess ordförande, har 

som tidigare meddelats avlidit. Även i 

sitt testamente tänkte Astrid på SUS och 

donerade5 000 kronor.  

 

Föreningen har kunnat skicka 11 000 

kronor till SUS nya träningscenter 

DreamHouse. Vi tackar särskilt Birgitta 

Persson för hennes gåva till projektet! 

 

Begum Rokeyas tack 

SUS vd Begrum Rokeya är åter i 

Netrakona efter en längre vistelse i 

Sverige. Med ett varmt tack för det stöd 

hon fått från föreningen under året har 

hon skickat följande rapport: 

Shelter House 

Rokeya har intervjuat alla kvinnorna 

som bott där under året och kontrollerat 

deras nyförvärvade kunskaper. Genom 

Maj-Lis Koivistos insamling kommer 

de att få varsin symaskin med sig när de 

lämnar Shelter House. 

Stop Violence Against Women 

Rokeya kunde stolt se hur SUS 

medverkade i en stor nationell 

konferens om mänskliga rättigheter 

utifrån sina erfarenheter från projektet.  

Marianne Hofstens stipendiefond 

Rokeya har träffat de sju unga som 

studerar med ekonomiskt stöd från 

stipendiefonden. De gör bra ifrån sig 

och riskerar inte att giftas bort tack vare 

möjligheten att studera.  

Träningscentret Dream House 

Byggnationen har försenats på grund av 

kraftiga regn, men beräknas komma 

igång i december.  
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Fint besök till Bangla-middagen 
 

Showpoun Paul, chef för avdelningen Mänskliga 

rättigheter på SUS, var en av 30-talet gäster på 

föreningens årliga Banglamiddag söndagen den 22 

november. Han övervakade personligen att 

linsgrytan, dal, tillreddes på rätt sätt! Middagen 

inbringade över 5 000 kronor till SUS. Tack till 

alla som kom! 

   Showpoun besökte Sverige tillsammans med 

barnen Tunja och Doyita som deltog som ambas- 

 

 

sadörer för Bangladesh i Children’s Climate 

Conference 2015, barnens miljökonferens som     

arrangerades i Södertälje den 25-28 november.  

Barn från 26 länder formulerade ett bidrag till 

FN:s miljökonferens som nu pågår i Paris.  

   I nästa medlemsblad berättar Doyita, Tunja och 

Showpoun om sina upplevelser och möten med 

ministrar och andra under sin Sverigevistelse. 

 

 

                        
Tunja, Showpoun och Doyita. 
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God Jul och Gott Nytt År! 
 

önskar 

 

Styrelsen 

Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh 

 

 
Margit, Christina, Kjell, Annika, Maj-Lis, Sofia och Fariya 

 

 

Tack för ditt stöd till SUS under 2015!  

 

Medlemsavgiften för 2016 är oförändrat 150 kr. Plusgiro 18 95 87-9 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Föreningen för SUS 

- kvinnoprojekt i Bangladesh 

c/o Kjell Johansson 

Färgargårdstorget 38 

116 43 Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begränsad eftersändning 

Vid definitiv eftersändning 

återsänds försändelsen med  

nya adressen på baksidan 

Har du betalat medlemsavgiften? 

150 kr på Plusgiro 18 95 87-9 


