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Nyhetsbrev Indien 

Hej alla Indienfamiljer 

Det har tyvärr inte kommit någon ny information från CARA eller från 
något av barnhemmen sedan förra månaden. 

Aktuell adoptionskostnad - återkommande information 

Slutkostnaden för en adoption från Indien är 109 900 kr. Kostnaden 
påverkas av handläggningstiden (administration) och de direkta 
kostnaderna i utlandet. De direkta utlandskostnaderna kan vi inte 
påverka.  
  

Kalendern 

För höstens olika aktiviteter läs mer i vårt kalendarium. 
  
  

Sommartider 

Så går vi mot sommar och semester!  
Under sommaren (v.27-32) har kontoret och växeln öppet må-to 
9,00-12,00. Vi som arbetar som handläggare på FFIA lägger våra 
semestrar omlott så det är alltid någon handläggare här under 
semesterperioden. Detta för att barnbesked m.m. ska kunna 
förmedlas och ni ska kunna få hjälp med era frågor även om den 
ordinarie handläggaren har semester.  
  
Vi önskar er en riktigt trevlig sommar! 
Nästa Nyhetsbrev utkommer i slutet av augusti. 

Kontakta oss 

Ni når oss måndag och torsdag 
9-15 stängt för lunch 12-13. 
Tisdag och onsdag når ni oss 
9-12. Välkomna att höra av er 
på 031-704 60 80.  
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Om öppna förskolan i allmänhet

 

Anlända barn 2013 
Ni vet väl om att ni kan läsa om 
anlända barn på vår hemsida under 
rubriken Om FFIA. 

FFIA:s bistånd 
Din gåva inbetalas till PlusGirokonto 
17 04 46-9 eller via autogiro. Hela 
gåvan når fram. Du kan ange om du 
önskar stödja något projekt eller om du 
bara önskar lämna ett allmänt bidrag. 
Läs mer under bistånd. 

FFIA:s kalender 
Till sist vill vi tipsa alla om att besöka 
vårt kalendarium för att se vad som är 
på gång framöver. 

  

FFIA - Familjeföreningen för internationell adoption 
Postadress: Box 12027. 402 41 Göteborg Tel: 031-704 60 80 Besöksadress: Karl Johansgatan 43 

adoption@ffia.se www.ffia.se  
  
 

Om du inte vill få nyhetsbrevet skickat till dig i fortsättningen så kan du avanmäla dig här. 
 

 


