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Bok om jordbävningsdrabbad by i Nepal stöder återuppbyggnad av
familjehemmet ”Home of Hope”
Familjehemmet ”Home of Hope” för föräldralösa barn i byn Ratankot i Nepal var nästan klart.
Då raserades det av de kraftiga jordbävningarna som drabbade landet i maj i år. Nu ska boken
”Drömmen om ett barnhem” bidra till att familjehemmet byggs upp igen. Boken har tagits fram
av stiftelsen Lööf Foundation och intäkterna går oavkortat till återuppbyggnaden.
- Vi hade planerat invigningen av familjehemmet till den 6 juni, Sveriges nationaldag. Bara några
veckor innan så förstördes nästan allt av jordbävningarna. Vi bestämde direkt att vi skulle bygga upp
det igen. Men först handlade det om att ge akut stöd, både materiellt och själsligt, säger Sophie Lööf,
ordförande för Lööf Foundation, en filantropisk stiftelse utan vinstintresse. Ett hjälpprojekt är att
försöka skapa ett familjehem för föräldralösa barn i Nepal.
Boken ”Drömmen om ett barnhem” bygger på dagboksanteckningar skrivna av Lööf Foundations
representant Johan Magnusson, som reste ned till den jordbävningsdrabbade byn Ratankot. Under tre
veckor arbetade Johan dels med att stötta de nödställda byborna med såväl omtanke som medicin och
mat, dels att planera återuppbyggnaden av familjehemmet. I boken får vi ta del av Johans upplevelser
och gripande möten med människor som kämpar för att bygga upp sin vardag igen.
- Jag mötte mycket sorg men också mycket tacksamhet och glädje. Vi hjälpte människorna i byn med
allt från tält, liggunderlag och filtar till att plåstra om skador. Men vi gav även barnen teddybjörnar,
badminton-set och fotbollar. Att se hur mycket en fotboll kan betyda gjorde mig oerhört berörd, säger
Johan Magnusson, civilingenjör och Lööf Foundations representant som arbetar med byggprojektering
och arbetsledning av familjehemmet.
Stiftelsen Lööf Foundation har sedan början av 2014 planerat och byggt familjehemmet, döpt till
”Home of Hope”, i byn Ratankot i Nepal, i samarbete med den tibetanske munken Geshe Pema Dorjee
Lama. Sophie Lööf är ordförande för stiftelsen och tredje generationens delägare av Partex Marking
Systems, ett dotterbolag till Nordfas Invest. Det är Nordfas Invest som är ansvarig utgivare av boken
”Drömmen om ett barnhem” och ger ut den till förmån för Lööf Foundation.
Boken ”Drömmen om ett barnhem” säljs på Bokus, Adlibris och kan även beställas på valfri
bokhandel. Cirkapris är 249 kr.
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Mer om Lööf Foundation
Lööf Foundations ska främja omsorg och utbildning av barn och ungdomar,
miljövård samt social hjälpverksamhet. Lööf Foundation ingår i Nordfas
Invest med huvudkontor i Gullspång. Stiftelsens ordförande Sophie Lööf är
tredje generationens delägare av Partex Marking Systems, ett dotterbolag till
Nordfas Invest. I början av 2013 startade Partex ett tvåårigt samarbete med
Hand In Hand i Indien, en förening utan vinstintresse som arbetar för att
stärka jordens fattigaste människor. Samarbetet handlade om att stötta en by
att ta sig ur extrem fattigdom och det har gett mycket gott resultat. Att bilda
stiftelsen Lööf Foundation var ett naturligt steg att fortsätta det filantropiska
arbetet. Stiftelsen har projekt både internationellt och i Sverige. www.looffoundation.org

