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Nyhetsbrev Indien 

Hej alla Indienfamiljer 

Besök i Pune  
Eva Minton, styrelsemedlem i FFIA, gjorde sitt årliga besök på 
Shrevatsa och SOFOSH i Pune i början av februari. Eva besökte 
även TARA som är SOFOSHs hem för barn med särskilda behov. 
Eva Minton har under alla år handlagt kontakten i Pune, där vi nu 
med stor sorg i hjärtat fått avsluta samarbetet kring de internationella 
adoptionerna - på grund av CARAs nya system.  Se foton från 
SOFOSH:s nya barnhem i Vi Adoptivfamiljers senaste nr. 
  

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 vårens olika aktiviteter läs mer i vårt kalendarium 
  
Nästa nyhetsbrev utkommer under v 18. 
Vi önskar er en riktigt Glad Påsk! 
  

 

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.  
  

Nr 3 2013 
  

Fokus på BVC 

 

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

FFIA:s bistånd 
Din gåva inbetalas till PlusGirokonto 
17 04 46-9 eller via autogiro. Hela 

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

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. 
 

 


