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Från:                                FFIA Familjeföreningen för Internationell Adoption [ffia.
se@bounce.meint.se]
Skickat:                           den 26 januari 2011 14:44
Till:                                  Helene Mohlin
Ämne:                             Nyhetsbrev Indien

 
Nyhetsbrev Indien januari 2011 Visa detta e-postmeddelande som webbsida

Nyhetsbrev Indien
Nytt brev - en e-postadress
Välkommen att läsa vårt nya nyhetsbrev. Först vill vi bara säga att idagsläget 
sänds brevet till samtliga av era angivna mailadresser. I framtiden kommer det 
bara vara möjligt att skicka det till en e-post adress. Så bestäm en mailadress 
dit vi skall skicka brevet. Skicka ett mail till adoption@ffia.se ange fullständigt 
namn, gärna medlemsnr samt en e-postadress. Lägg också till nyhetsbrevet 
som en säker avsändare i er e-postprogram-inställning så slipper det hamna i 
er skräppost. Det gör tyvärr gärna det den första gången men går att åtgärda. 
Tack på förhand.
 
Innehållet i breven kommer i stort sett vara detsamma men layouten gör det 
förmodligen mer lättläst och tanken är också att ni skall länka vidare till en ny 
sida när vi har mycket att berätta om något som tex denna gången om läget i 
våra länder. Hoppas också ni uppskattade de förändringar på Månadsbladet 
som skedde i november. Som ni kanske har märkt har vi också gjort en del 
förändringar på vår hemsida - allt enligt önskemål som framkom under 
webbenkäten i höstas.Kom gärna med fler synpunkter och tankar. Allt är inte 
möjligt att genomföra av olika skäl men utan förslag kan vi inte ens pröva!
 
 
Namaste alla Indienfamiljer!
 
Kolkata 
Våra tre väntande familjer får snart sina barns handlingar behandlade i 
domstolen och vi hoppas att de kan resa dit i början av mars om allt flyter på. 
  
Pune 
De två familjer som väntar på att resa till sina barn får i dagarna kopia på 
courtordern så att de kan söka visum. I slutet av januari respektive början av 
februari hoppas familjerna på att komma i väg till sina barn. Eva Minton 
kommer att resa till Pune för att besöka SOFOSH & Shrevatsa den 13 februari. 
  
Vi har fått ett julbrev från SOFOSH med glimtar av hur julen firats på 
Shrevatsa, Tara och fosterhemmen. Vi kan samtidigt också presentera 
SOFOSHs fina nyhetsbrev det allra första i sitt slag som ni kan läsa här! Ni 
måste vara inloggad som medlem för att kunna läsa breven.
  
Asha Sadan 
Familjen kom hem med sitt barn alldeles innan jul! 

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.
 
Monica nås säkrast tisdag och torsdag 9-
12 på 031-704 60 86 

Läs i Månadsbladet nr 1 2011 om att 
man kan tänka på att söka stöd som 
par under sin långa resa till 
föräldraskapet - det är påfrestande att 
vänta.
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Aktuell adoptionskostnad - återkommande information
 
Slutkostnaden för en adoption från Kolkata är i januari 2011; 98 500 kr resp. 
Pune 101 500 kr.

Kostnaden påverkas av handläggningstiden (administration) och de direkta 
kostnaderna i utlandet. De direkta utlandskostnaderna kan vi inte påverka. 

Går ni i och funderar över adoption av barn med särskilda 
behov? Boka 19 mars!
Då skall ni redan nu boka in lördagen den 19 mars i Nordiska högskolan för 
folkhälsovetenskap, Nya Varvet, Göteborg. Vi kan då erbjuda en heldag 10 - 
16 med familjer som adopterat, läkare o personal från Sahlgrenska 
universitetssjukhus, FFIA:s medarbetare samt Sara Larsson som kommer att 
tala om anknytning och hur man kan förbereda sig mer kring detta när barnets 
särskilda behov krockar med de generella goda råd kring anknytning som finns. 
 
Det kommer finnas många tillfällen för samtal och möte med oss alla. Läs mer 
under FFIA:s kalender
Träff på gång - 5 februari
Lördagen den 5 februari kommer FFIA att medverka i Jönköping och där 
berätta mer om adoptionsläget. På programmet finns många fler intressanta 
punkter. Välkommen dit!
Årets avgifter
I slutet av november fick ni utskick av oss med julbrev samt inbetalningskort för 
2011 års avgifter. Som en extra påminnelse vill vi nämna att dessa skall vara 
inbetalda senast den 31 januari 2010. Fler upgifter finns här. 

Statistik 2010 
Ni vet väl om att ni kan läsa om anlända 
barn på vår hemsida under rubriken Om 
FFIA.

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

FFIA 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 - Familjeförening för Internationell Adoption 

Postadress: Box 12027. 402 41 Göteborg Tel: 031-704 60 80 Besöksadress: Karl Johansgatan 41-43 
adoption@ffia.se www.ffia.se 

 
 

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