Januari 2015

Bästa vänner,
När jag skriver detta månadsbrev är det en månad sedan jag och Hoppets stjärnas
medarbetare Hanna körde upp längs branta bergssluttningar till byn Bois Negresse på
Haiti. När vi kom fram kändes miljön oväntat bekant – omgiven av tallskog stod
skolbarnen och sjöng en välkomstsång. De hade ritat den finska flaggan och klippt ut
pappershjärtan. Många av barnen var uppenbarligen mycket förkylda – uppe i bergen på
1600 meters höjd är det kallt, speciellt om nätterna. Under den kalla årstiden kan det
t.o.m. snöa. Förutom förkylningar, drabbas barnen av olika hudsjukdomar,
febersjukdomar (malaria, denguefeber) och tyvärr, kolera. Kolera sprids främst genom
förorenat vatten och förorenad mat, och för ett undernärt barn kan sjukdomen ha
allvarliga följder. Och här har vi ett av de grundläggande problemen på Haiti: Bristen på
mat och rent vatten.
Ungefär 4 miljoner barn på Haiti får inte ens ett mål mat om dagen. I skolorna där
Hoppets stjärna arbetar får barnen varm skollunch och rent vatten att dricka. De facto är
detta den främsta orsaken till att barnen överhuvudtaget får gå i skola – utan skollunch
skulle föräldrarna hålla barnen hemma för att arbeta. Det kan låta bakvänt, men genom
att erbjuda barn skollunch, ser vi till att de kan gå i skola. Det behövs dock mer resurser
för skolmaten i och med att priserna hela tiden höjs och vi vill erbjuda mer och bättre mat
till barnen. På sikt kommer det också att bli fler elever i skolorna i och med en lag om
utökad läroplikt. Istället för 6 klasser kommer skolorna där Hoppets stjärna arbetar att ha
9 klasser. Därför gör vi nu ett upprop – bli lunchsponsor! Din insats behövs! En lunch
kostar 1 euro, vilket inbegriper råvaror och lönekostnader. Genom att skänka 10 luncher
(eller fler) varje månad kan du bli lunchsponsor och vi kan försäkra oss om att samtliga
barn som går i skola i Bois Negresse får äta sig mätta.
På Haiti går barnen i medeltal 4 år i skola. De 400 barn som går i skola i Bois Negresse och
i de andra byarna som Hoppets stjärna arbetar i, är lyckligt lottade. De lär sig läsa, skriva
och räkna, och de får en grundläggande allmänbildning och språkkunskaper (engelska,
spanska). I detta land där utbildning är en bristvara får de redskap för att skapa sig en
framtid. Varje euro och cent vi kan ge till barnen på Haiti gör skillnad! I bilagan till detta
månadsbrev kan du bekanta dig med problemen och vardagen på Haiti. Vi berättar också
om hur du kan hjälpa barnen och familjerna. Om du har frågor får du gärna kontakta oss.
Kom med och hjälp barnen på Haiti till ett bättre liv genom att ge en penninggåva. I
bilagan ser du hur din donation kan användas. Tack för din gåva!
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

