Oktober 2019
Bästa vänner,
”Delad glädje är dubbel glädje” – så lyder temat för årets julpaketinsamling. Hoppets stjärna vill lyfta
fram att vi genom att hjälpa en medmänniska i nöd kan känna mening och glädje också i våra egna
liv. Att finnas där för en medmänniska, att genom våra handlingar ge en medmänniska glädje och
stöd, tröst och hopp, är bland det viktigaste och värdefullaste vi kan göra. Och det bästa av allt:
Glädje och kärlek föder mer glädje och kärlek, omtanke sprider mer omtanke... Kom med och bli
julens glädjespridare tillsammans med oss!
Genom Hoppets stjärnas julpaketinsamling hjälper vi våra medmänniskor på ett konkret sätt. Liksom
tidigare år väljer du om du vill ge en penninggåva, packa ett matpaket eller ge en julklapp till ett
barn.
Penninggåvorna används till mat. Familjer i Lettland och Litauen får 50 euros presentkort till
matbutik – pengarna räcker till en stor familjs basbehov för en månad. Presentkorten är personliga
och kan inte användas för alkohol- och tobaksprodukter. För 100 euro bjuder vi ett helt resurscenter i
ett av Mumbais slumområden på en festmåltid – en oförglömlig upplevelse för 60 utsatta flickor som
kämpar för att överleva. Julfesterna på resurscentren har blivit en tradition och något alla barnen ser
fram emot. För 1 euro får ett barn vid skolan i Kibaha, Tanzania, en skollunch, likaså kan vi för 1 euro
säkerställa att en skolelev i Haiti får skolmat. I Haiti pågår en matkris av stora mått. Situationen i
”vår” skola i Haiti är svår, eftersom matpriserna är skyhöga och våra medel inte räcker till för att
förse skolan med skollunch alla skoldagar. För barnens ork och motivation är skollunchen helt
avgörande! Därtill hoppas vi också på att kunna dela ut matpaket till familjerna i Haiti. För 40 euro
kan en familj få ett matpaket med baslivsmedel (ris, olja, mjöl, salt o.d.) som räcker i två månader.
Som individuell sponsor till barn i Haiti eller Argentina eller för en familj i Lettland kan du ge en extra
gåva som vi förmedlar oavkortat vidare till barnet/familjen. Skriv då barnets eller familjens namn
som meddelande. Alla penninggåvor doneras till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller
till något av de konton som anges här i månadsbrevet.
Fysiska matpaket och julklappar delas ut till barn, familjer och åldringar i Lettland och Litauen.
Matpaketen kan innehålla torrvaror och konserver, hygienartiklar, någon tålig leksak eller
skolmaterial. Du kan också ge en julklapp som är ämnad för ett barn. Julklapparna kan vara t.ex. en
tålig leksak, eller skolmaterial. Ange matpaketets och julklappens innehåll – vi öppnar inga paket eller
klappar! Lämna in paketet/klappen senast 25.11 direkt till oss eller till en av våra insamlingspunkter.
Noggrannare anvisningar och insamlingspunkterna finns angivna på www.starofhope.fi. Kontakta oss
gärna om du har frågor!
Att se en strimma av ljus, att få uppleva kärlek och acceptans, att få känna sig sedd och värdefull –
det kan bära en människa genom svårigheter och nöd. Och det ger även våra egna liv mening.
Julpaketinsamlingen 2019 är igång! Kom med och sprid glädje
tillsammans med oss! Din hjälp är värdefull!
värdefull!
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

