Månadsbrev december 2020

Bästa vänner,
Ett varmt och hjärtligt tack till alla er som på ett eller annat sätt bidragit till vår julinsamling. Alla
matpaket, julklappar och penninggåvor är mycket uppskattade! Mitt hjärta är fullt av tacksamhet och
glädje och jag hoppas att du inser hur värdefull din hjälp faktiskt är. Tack för att just du finns! Tack för
att du hjälper oss att hjälpa! Det är otroligt hur mycket fint vi kan åstadkomma tillsammans. Genom
omtanke och kärlek till våra medmänniskor skapar vi positiva ringar på vattnet och bidrar till en litet
bättre värld. Alla våra projekt har fått något extra inför julen. Projektfamiljer, pensionärer och barn i
Lettland, Litauen har fått julpaket, julgåvor eller extra mathjälp i form av matpresentkort. I Argentina
har familjerna fått extra mathjälp inför julen. Flickorna i Indien kommer att få sin traditionella
festmåltid. Skolbarnen i Bois Negresse i Haiti har fått en liten julgåva och lite extra mat till familjen.
Vill du ännu bidra med en penninggåva kan du göra en inbetalning till förmån för julkampanjen ända
till årets slut. Betalningar kan göras när som helst till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39,
eller MobilePay till numret 60594, märk bara din betalning med ändamålet som du önskar understödja
(julpaket, barnhjälpsfonden, flickor i Indien osv).
Året 2020 närmar sig sitt slut och man kan konstatera att året som gått har varit mycket speciellt på
flera sätt. Vid varje nyår brukar jag göra en tillbakablick över året som gått; vad har varit årets
höjdpunkter och utmaningar, vad har jag lärt mig och vad tar jag med mig in till nästa år. Årets
höjdpunkt för mig personligen är att jag fick jobbet som Hoppets stjärnas verksamhetsledare, jag är
mycket glad och tacksam över att få arbeta med det som jag brinner för. Jag tror att på de flesta listor
över utmaningar 2020 hittar vi Covid-19 i toppen, så även för min och Hoppets stjärnas del. Det är
nästan ofattbart att förstå allt kaos som detta ”osynliga” virus skapat runt omkring i vår värld. Mina
tankar går i första hand till våra projekt ute i världen och hur orättvist det känns att det är de som har
det svårt från förr som återigen drabbas hårdast. Men! Tack vare dig, och andra givmilda
medmänniskor, kan vi ändå dra vårt strå till stacken och hjälpa människor i nöd. Din hjälp är i dessa
tider ännu viktigare än tidigare. Ingen kan göra allting men alla kan göra någonting. Tillsammans kan
vi skapa en förändring och göra världen till en litet bättre plats.
Jag önskar dig en riktigt fridfull jul och ett trevligt avslut på året 2020!
Ännu en gång – TACK för att just DU finns.

PS. Pga Covid-19 och restriktionerna i Lettland kunde vi själva inte närvara vid julpaketsutdelningen i
år. Därför är det osäkert om vi alls får några fotografier från familjerna. Vi ber om förståelse i denna
speciella situation, vår samarbetspartner och socialarbetarna gör sitt bästa under omständigheterna.
En lägesrapport från våra projekt är också snart på kommande. Har du frågor är du välkommen att
kontakta oss när som helst.
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