
                                                             Stockholm november 2016

Kära Piña Palmeravän, 

När vi nu börjar närma oss den stora julhelgen hoppas 
vi att du tänker lite extra på Piña Palmera.

I detta Palmblad berättar Flavia Anau, föreståndare på 
Piña Palmera om den bekymmersamma ekomiska situation 
de nu befinner sig i. 

Du kan med Piña Palmeras vänkort sända en julhälsning till 
släkt och vänner samtidigt som du ger ditt stöd till verksamheten . 

Flickan i mitten på vänkortet är helt blind. Jag minns henne så 
väl från den tid, tre år sedan, när jag var volontär på Piña Palmera.
De gånger jag träffade henne var hon ofta ledsen. 
Här på vänkortet ser hon glad och trygg ut tillsammans med
med syskon och kamrater.  

Läs mer, längre fram i bladet,  om hur du praktiskt går till väga 
när du vill sända en julhälsning till släkt och vänner med 
Pina Palmeras fina vänkort.

Tack till dig som kom till festen den 4:e september. Den blev mycket 
lyckad tack vare allas helhjärtade engagemang. På Facebook, 
Föreningen Palmeras Vänner, finns ett antal bilder från festen. 

Vi i styrelsen, Föreningen Palmeras Vänner, tackar för året 
som gått och för alla generösa bidrag som inkommit till Piña 
Palmeras verksamhet. 

Styrelsen /
Anita Nilsson Röjning
Ordf, Föreningen Palmeras Vänner 

 

  

Det ät härligt att se !!

God Jul och Gott Nytt År!
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Stöd Piña Palmera med ett vänkort

Vill du sända en hälsning till släkt och vänner så
här i juletider och samtidigt göra en god gärning?

Då kan vänkortet från Piña Palmera passa bra!

-Donera 50 kronor och vi sänder dig ett av dessa fina vänkort med posten
-Donera 100 krinor och vi sänder tre vänkort
-Donera 250 kr och uppåt och vi sänder dig det antal vänkort du önskar
 upp till max tio vänkort

Swish:      123 90 11 917
Plusgiro:   90 11 91-7
Bankgiro:  901-1971

Märk inbetalningen: Vänkort + ditt namn + din postadress

Tack för din donation !
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Kära Palmeras Vänner,

Mexiko går igenom en svår period nu, kanske som ett resultat av situationen i
övriga världen och de stora problem vi har i Mexiko på grund av den kraftiga
korruption som myndigheterna här utövar; presidentens och de olika
ministeriernas ansvarslöshet, inte minst skattemyndigheten som styr vår
ekonomiska situation. Detta påverkar oss som icke-statlig organisation mycket
påtagligt, samt befolkningen vi arbetar med som lever i extrem misär och
fattigdom på landsbygden.

De knappa möjligheter som tidigare funnits, vad gäller småföretagande och
inbringande av inkomster för familjer på landsbygden, begränsas nu ytterligare
av nya skatteregler som leder till att vi behöver betala mycket mer i skatt för
allt. Till skillnad från Sverige har vi inget statligt stöd finansierar delar av den
ekonomi som behövs för att ett samhälle ska ha möjligheter att leva och
utvecklas. Detta har påverkat även Piña Palmera eftersom den lokala turismen
minskat och hotell som tidigare bidragit med stöd har förklarat att de inte längre
kan stödja oss på grund av den svåra ekonomiska situation de befinner sig i. 

Även internationella bidragsgivare har slutat ge stöd till Mexiko.
Utbildningsreformen som pågår i Mexiko och lärares reaktion på denna,
framförallt i Oaxaca, har lett till att investerare i företag och fonder har dragit
sig ur regionen. 

De svårast drabbade är återigen icke-statliga organisationer så som Piña
Palmera, som måste betala höga skatter till staten. Vi får inte ekonomiskt stöd
från statliga organ, eftersom de inte är intresserade av att utveckla verksamheter
inom den sociala sektorn samtidigt som flera bidragsgivare har beslutat att de
inte ger fler bidrag till Oaxaca, eftersom det inte finns någon garanti för ett
säkert statligt styre i delstaten. 
Vi har i år fått bidrag indraget från två internationella bidragsgivare som
tidigare utlovat fortsatt stöd. 

Jag hoppas att min förklaring ger er en 
tydligare bild av vår situation.

Tusen Tack. 

Fla.

3



Fadderverksamheten

Den 24 september 2016 har föreningen 239 faddrar som var månad lämnar ett bidrag
på 30 440 kronor. De pengarna används för att täcka de dagliga omkostnaderna och är
en förutsättning för Piña Palmeras existens. För att bli fadder kan du kontakta Palmeras
Vänner eller fylla i en autogiroblankett från föreningens hemsida.
Leksaksförsäljning

Vid ”De dödas dag” på Etnografiska Museet såldes leksaker för 550 kr.
Julmarknadsförsäljning har inbringat 1290 kr medan övrig leksaksförsäljning har
inbringat 690 kr. 

Leksaksförsäljning har inbringat 1000 kr.

Gåvor 1 mars 2016 – 30 augusti 2016

Gåvor från organisationer

SPF-seniorerna, Bromma, 950 kr; Gustavsberg-Ingarö församling (kollekt),
Gustavsberg, 964 kr; Hemsö kyrka (kollekt), Härnösand, 1 360 kr; Motala
församling (kollekt vid välgörenhetskonsert anordnad av Motala Göta Kanal
Rotaryklubb), Motala, 24 910 kr; Motala Göta Kanal Rotaryklubb , Motala, 5
760 kr; Porjus husmodersförening, Porjus, 400 kr; Olga Åhlunds Stiftelse,
Spånga,  15 000 kr; K Hjelm förlag AB, Uppsala,  20 000 kr; Kungsåra kyrka
(kollekt), Västerås, 3 440 kr; Svensk oljeåtervinning AB (Till minne av André
Saers), Västerås, 20 000 kr Kungsåra sockenråd och hembygdsförening,
Västerås, 1 450 kr; Östansjö Fokets park och Folkets hus, Östansjö, 500 kr;
Totalt från organisationer: 94 734 kr.

Gåva från oganisation Tamam, Sölvegatan 29,  223 62 Lund; Roy Marketing
Gåva  från företag gav bidrag til mat 1000 “Pina bjuder till kalas”

Totalt från organisationer: 21000 kr.

Gåvor från enskilda

Sammanlagda värdet  av gåvor från enskilda: 96 334 kr.

Gåvor från enskilda

Gåvor har inkommit från Birgitta Möller, Bjärred;Eva-Mia Seger, Borgholm (Fira 65
år Inger Svahn? Borgholm); Ulla Hyllander, Bromma; Berit och Sverker Jönsson,
Eskilstuna; Ulla Nelen, Eskilstuna, (till minne av Ralf Forsman och Monica Hoflund);
Kristina Ränk/Yogagrupp i Hillevik, Gävle; Maud Kjellberg, Göteborg; Heidi Jensen,
Göteborg; Graciela Arancibia Garcia, Götene; Hanneke Saers Appelquist, Huddinge;
Anders Windling, Härnösand; Josef Saers, Hässelby; Markku Leinonen, Iggesund; Elsa
Carina Lilja, Ingarö; Gunilla Hallenberg, Ingarö, Alem Fisshatzion, Karlstad; Evy
Pettersson, Kista; Eva Sandhammar, Klintehamn; Christina Nilsson, Kristianstad (Till
Minne av Karin ); Eva-Lotta Hultén, Ljungskile; Stina Elming, Motala; Agneta&Olavi
Kangasniemi, Motala; Jonas Hörnfeldt, Njurunda; Hans Johansson, Sollentuna
(Gratulationer från Stina och Hans på 85 årsdagen Torsten Bohlin); Georg Erling,
Sollentuna (70 år ,Jan-Olov Stockhaus, Backaryd); Marie &  Erling George, Sollentuna
(Gratulerar på 70 årsdagen, Kristina Eriksson, Norrtälje); Britta Hansson, Sollentuna
(Till minne av Lennart Hedwall); Britta Hansson, Sollentuna (Till minne av Karin
Berglund) och (Till minne av Margareta G); Berit & Karl-Axel Lettse, Sollentuna;
Marika-Britta Hansson, Sollentuna (Till  minne av Lars Plyke );Lennart Preutz,
Stockholm (Grattis Anders Ränk); Inger Svensson, Stockholm (Till minne av Birgit
Nordin), Maud Lindqvist, Stockholm; Anna- Greta Backskog, Svenstavik; Gunilla
Giers Sandberg & Ingemar Johansson, Täby; Christina Hedman, Täby; Sven Erik
Sjöberg, Umeå; Margareta Pettersson, Uppsala; Anita Björnström Vittangi
(Födelsedagsgåva Anki Lindblom, Vittangi) och (Till minne av Sven- Erik Pudas,

Junosuando);Eva Stina Svärd, Västerhaninge, Lennart Engren, Västervik; Tom
Lönnholm, Västerås; Dorothy S Lindgren, Västra Frölunda; Tore Josefsson, Örebro
(Till minne avRobert Diybanza); Anita Gustavsson Nordin, Örebro (Till minne av
Kerstin Gustavsson& Ann-Mari Falkengren); Stig Isaksson, Östansjö; Gåvor från
enskilda givare utan uppgifter om ort Solveig Dahlberg; Bernt Johansson; Eva
Sandhamar samt två anonyma gåvorSammanlagda värdet  av gåvor från enskilda: 18
303 kr.

Ett stort varmt tack till alla givare!

Föreningens
Kontaktpersoner

Ta kontakt med föreningens aktivister
på din ort när du har frågor eller vill veta
mer om Föreningen Palmeras Vänner
(FPV)

Göteborg
Mario Hernández och Petra Andersson
073-448 88 91, 073-416 12 26
Elsa Hammarström och Emilia
Diamantidis
076-632 26 12, 070-726 20 19
goteborg@palmerasvanner.se
Halmstad
Irmelie Peronius
073-970 33 84
halmstad@palmerasvanner.se
Lund
Anna Arstam och Karin Fältström
0413-54 20 05 , 076-846 21 20
lund@palmerasvanner.se
Malmö
Sara Rydwik
076-426 87 04
malmo@palmerasvanner.se
Stockholm
Valeria Wigardt , Sofia Erixsson
070-992 00 92, 070-735 73 26
stockholm@palmerasvanner.se
Teneriffa
Sandra Nykvist
snykvist@hotmail.com
Uppsala
Terese Bergfors
018-69 22 91, 018 471 4543
uppsala@palmerasvanner.se
Västerås
Marlene Kaas
073-682 17 83
vasteras@palmerasvanner.se

Har vi glömt din ort. Vill du bli
en av föreningen aktivister
Kontakta Anita Nilsson Röjning
070-773 45 43
palmeras@palmerasvanner.se

Att vara flera på en ort gör det
roligare och lättare att vara aktiv för
Pina Palmera
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Genom den här processen utvecklas alla parter och får mer förståelse för varandra. Ofta blir
resultatet en bättre skolsituationen för alla; för barnen med och utan funktionsnedsättning,
deras familjer och lärare. 

Det här är något som man kanske inte tänker på vad gäller Piña Palmeras arbete. Att vi
arbetar med inkludering av personer med funktionsnedsättning i olika sammanhang ger oss
möjligheter att vara med och påverka situationen för hela samhället. I detta fall handlar det
om skolan, men det kan lika gärna handla om arbete, hälsa- och sjukvård eller miljöfrågor. 

Sofia Wolfbrandt

 Sjukgymnast på Piña Palmer

Föreningens Årsmöte 2017

Dag: Söndagen den 12 mars, 2017 

Tid:   13.00-16.00 

Plats: ABF,  Sveavägen Stockholm.

Notera dagen redan nu i din kalender.

Dagordning kommer att finnas på vår hemstaden en månad innan Årsmötet

Varmt Välkommen!

God Jul och Gott Nytt År !

önskar
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