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Bästa vänner,
I skrivande stund lider årets julpaketinsamling mot sitt slut. Den första av totalt tre hjälpsändningar med
julpaket har lastats och sänts till Zarasai i Litauen och 3.12 far en andra hjälpsändning med julpaket till
Balvi, Lettland. Då du läser det här månadsbrevet har vi besökt ett 40-tal familjer i Balvi som ingår i vårt
stödprogram, vi har besökt ungdomar som studerar vid yrkesskolor och gymnasier, vi har besökt
kriscentret för kvinnor och barn, som är en långvarig samarbetspartner till Hoppets stjärna. Tack till var
och en av er som är med och sprider julglädje med oss! Varje paket, varje julklapp, varje penninggåva är
viktig. Din gåva ger barn framtidstro och hopp. DIN hjälp får familjer att orka kämpa, barn att våga tro
på sina drömmar!
I Haiti förbereder våra samarbetspartners en humanitär hjälpinsats av stora mått. Trots att
säkerhetsläget i landet är alarmerande kommer Hoppets stjärna Finland tillsammans med ett antal
andra hjälporganisationer att hjälpa tusentals familjer i nöd. I Bois Negresse delas mathjälp ut i form av
matpaket till familjer och skollunch till skolbarn. Vi förbereder utskick av julhälsningar från skolbarnen
till alla sponsorer, men det är sannolikt att hälsningarna fördröjs.
Vi tar med stor tacksamhet emot penninggåvor till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller
till något av de konton som anges här i månadsbrevet. Alla gåvor gör skillnad.
Berättelserna och livsödena vi på Hoppets stjärna möter i vårt arbete kan vara djupt tragiska, men också
hoppingivande. Sonu i Mumbai, Indien, är 11 år. Som så många andra flickor kommer hon från en
mycket traditionell familjebakgrund, där hon förutsätts ta hand om sina sex syskon och sköta hushållet
tills den dag hon gifts bort. Mamman har ett jobb på ett bageri, pappan är arbetslös och alkoholiserad.
Sonu älskar skolan, men var tvungen att sluta då hon gick på årskurs 5. Tack vare resurscentrets
uppsökande verksamhet fick Sonu möjlighet att delta i verksamheten vid resurscentret – hon missar
aldrig ett undervisningstillfälle trots att hennes föräldrar inte stöder hennes utbildning. Just nu försöker
vi få Sonu att återuppta sin skolgång och det ser ut som att Sonu får möjligheten hon längtat efter tack
vare Hoppets stjärnas studiestipendium.
Sonus berättelse är på inget sätt unik. Samma berättelse upprepar sig inte bara i Indien, utan även i
Haiti, Argentina, Lettland och Litauen. Barn som inte får vara barn, barn som ska bli vuxna alldeles för
tidigt, barn som inte har någon trygghet. Under året som gått har DU varit en länk i en kedja som ger
tusentals barn som Sonu möjlighet till utbildning och ett värdigare liv.
Mitt ödmjukaste tack till alla er som med tålamod och stort hjärta hjälper era medmänniskor.
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