


40 miljoner kronor har Senäte, dess ägare samt

Nils och Anita Danielsons stiftelse genom åren 

skänkt till välgörande ändamål, bland annat 

Ankarstiftelsen.

Fokus har varit att stödja barns och ungdomars utbildning.

”Senätes bidrag har betytt ofantligt mycket för vår  

verksamhet i Colombia. Vi har kunnat bygga över 30 skolor 

och det är landets barn oerhört tacksamma för.” 

 Börje Erdtman, grundare Ankarstiftelsen



I mer än två decennier har  

Senäte stöttat olika välgörenhets-

organisationer. 

Företagets grundare, Nils Danielson och 

hustrun Anita, ville göra skillnad för 

människor i fattiga länder och den  

traditionen lever kvar hos Senäte.

– Vi vill ta ett samhällsansvar och  

hjälpa till att skapa något på längre sikt. 

Det har varit en ynnest att få vara med och 

bygga skolor i Colombia och Amazonas, så 

att barnen kan få en utbildning. Det gör att 

det känns lite mer meningsfullt att gå till 

jobbet, säger Senätes vd Jonas Danielson.



Ankarstiftelsen grundades 1996  

med ambitionen att hjälpa 

utsatta människor. 

Organisationen har verksamhet i flera 

länder och omsätter 15 miljoner årligen. 

Av dem går sex procent till administration, 

vilket är lågt för en välgörenhets- 

organisation.

300 ton varor delas ut i Corona-

pandemins spår. 

När coronapandemin kom till Colombia 

infördes nationella regler som tvingade 

Ankarstiftelsens traumahus att stänga. Nu 

delas i stället matkassar ut i slumområden. 

Hittills har 300 ton varor delats ut. 



Colombia är ett stort exportland. 

Bland varorna finns kaffe, 

bananer, blommor och 

smaragder, men också kokain. 

Med narkotikan följer kriminalitet och 

våld tillhör vardagen. Fattigdomen är  

utbredd och samhällsklyftorna stora.

”När vi svenskar blir osams, slutar vi prata 

med varandra, i Colombia skjuter man.”  

 Börje Erdtman, Ankarstiftelsen



Rent dricksvatten kan vara skillnaden mellan 

liv och död. I en by i Amazonas minskade före-

komsten av diarréer hos barn med 92 procent 

efter att de fått en vattenreningsanläggning.

Just vattenanläggningar och skolor är projekt som  

prioriteras, något som Senäte har bidragit till i hela  

Colombia – även i oländiga trakter. 

Arbetet sker inte utan utmaningar. För att bygga en skola i 

djungeln får materialet forslas med flyg, enkla flodbåtar 

och sedan bäras den sista biten. När rötsvamp hotade 

träbyggnaden, blev den innovativa lösningen att skapa 

plank av betong till skolan.



Fotbollsskolorna i Colombias  

slumområden lär de deltagande 

barnen respekt och vikten av 

regler.

Fotbollen har bidragit till att närvaron i 

grundskolan skjutit i höjden samtidigt  

som intresset för droger och kriminalitet  

minskat markant bland de unga.

Marianos liv har kantats av våld 

och död. 

I dag har den tidigare gerillasoldaten och 

exfången fått en ny chans. Nu mäklar han 

fred mellan Colombias gangsters och är 

ledare för fotbollsskolorna i staden  

Medellín.



Läraren Deisy är en hjälte i  

slummen i Medellín. I utsatta om-

råden där skjutningar är vardag, 

hjälper hon barn till ett bättre liv. 

Med stöd av Ankarstiftelsen och Senäte 

driver Deisy i dag verksamhet i två hus, 

där barnen får mat och läxhjälp, lär sig om 

musik och datorer.

I våldets spår följer traumatiserade barn. 

Genom att skapa samlingsplatser, så  

kallade traumahus, får de unga möjlighet 

att berätta om sina upplevelser i ord, bild 

och skapelser i lera. Då kan såren läkas 

och livsgnistan komma åter.
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