Februari 2015

Bästa vänner,
Det är nu över två år sedan Hoppets stjärnas arbete bland familjer i Balvi, i östra Lettland,
startade. Under fem dagar i slutet av januari besökte jag familjer för att diskutera hur
deras livssituation är nu och för att ta reda på hur fadderstödet kommit till nytta. Varje
familj är unik, men sammantaget kan jag konstatera att stödet till familjerna har bidragit
till en positiv förändring. Jag ska berätta om några familjer.
Mamma Inara är mycket stolt över sin 17-åriga son Gatis. Som ensamstående och
arbetslös har livet varit hårt och det har inte alls varit självklart att sonen ska kunna gå i
skola. Då vi träffar Gatis berättar han att han utbildar sig till snickare. Tack vare
fadderstödet lyckas familjen spara pengar så att Gatis nu har en dator och han har kunnat
skaffa de verktyg som behövs i skolan. Familjen gör en noggrann månadsplanering för att
klara utgifterna för Gatis skolgång. En begåvad, skötsam ung man som Gatis skulle stå
utan utbildning och utan möjlighet till arbete utan fadderstöd.
Första gången vi träffade Zanna och hennes tre barn var hopplösheten stor. Mamman var
djupt deprimerad, familjen skuldsatt och problemen med den yngsta sonen tyngde
henne. Sonen, som snart blir tre år, har en neurologisk funktionsnedsättning som bl.a.
hindrar talutvecklingen. I slutet av år 2014 separerade föräldrarna och Zanna är nu ensam
med barnen. Då vi träffade familjen trodde vi inte att det var samma kvinna som mötte
oss! Zanna utstrålade harmoni och hon var oerhört stolt: Hon har kunnat betala bort sin
skuld, yngsta sonen utvecklas, äldsta sonen (som även han har specialbehov) går i en bra
skola och dottern är en duktig elev som planerar att bli lärare. Den här förändringen
skulle inte vara möjlig utan det stöd som faddrarna ger! Tacksamheten Zanna känner är
gränslös – hon har fått en ny chans.
Det här är bara några exempel på den kraft som finns i oss människor då vi känner att vi
är burna. Genom att vara fadder ger vi ekonomiskt och moraliskt stöd i situationer som är
svåra. Jag tackar alla som hjälper familjerna i Balvi – arbetet bär frukt. Varje fadder är en
värdefull länk i denna kedja.
Vi är oerhört tacksamma om ni, bästa vänner, vill stöda vårt arbete i Lettland genom en
penninggåva. Du kan också stöda vårt arbete i Lettland och Litauen genom att donera till
Barnhjälpsfonden. Tack vare Barnhjälpsfonden kan vi hjälpa familjer i krissituationer och vi
kan upprätthålla hjälpsändningsverksamheten. Tack för din gåva.
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

