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Bästa vänner,
Jag vill berätta om Agnese, som ni ser på pärmen till broschyren för årets morsdagsinsamling ”Från kvinna till kvinna”. Agnese har det väldigt knapert – hon lever på en liten
pension och på det hon kan odla på sin gård. Hennes stora glädje i livet är barnbarnen.
Förra våren fick Agnese ett stort morsdagspaket. Då hon öppnade paketet trodde hon
inte sina ögon – så mycket mat och därtill en vacker blus som passade perfekt! ”Hur
kunde de veta min storlek”, undrade Agnese. Uppenbart rörd över gåvan önskade
Agnese givaren av paketet hälsa och välsignelse – ingen har någonsin gett något så fint
till henne. Besökarna fick inte gå innan de smakat Agneses rabarberpaj.
Agnese har kämpat ett långt liv och hon bär stor omsorg om sina barnbarn. Hon och
andra mammor, farmödrar och mormödrar kämpar i motvind för att ge barn och
barnbarn en trygg uppväxt. De behöver vårt stöd! I likhet med tidigare morsdagsinsamlingar kan du packa ett morsdagspaket. Tips och instruktioner finns i broschyren.
Paketen skickas till Balvi, i Lettland, och till östra Litauen, där lokala samarbetspartners
tillsammans med frivilliga och personal från Hoppets stjärna delar ut dem till behövande.
I år uppmärksammar vi också mammor på Haiti. En penninggåva på 25 euro ger en familj
på Haiti två jordbruksverktyg och utsäde, så att de kan odla sin mat och förhoppningsvis
även sälja en del. Om familjerna kan odla och om de ser att det finns en framtid i byn,
stannar de också kvar i byn och barnen har chans att gå i skola. Bois Negresse är trots allt
en tryggare uppväxtmiljö än storstaden Port au Prince. Då familjerna flyttar bort från sin
hemby är risken stor för att barnen också avbryter sin skolgång och familjen och barnen
är fast i fattigdomsspiralen. Behovet av jordbruksverktyg och utsäde är mycket stort och
vi är oerhört tacksamma för varje donation. Som du förstår, betyder jordbruksverktyg och
utsäde inte enbart mat, utan det är också hopp om en bättre framtid.
Vi tar med stor tacksamhet emot penninggåvor till morsdagsinsamlingen och du väljer om
du donerar till Haiti eller Lettland/Litauen. En del av penningdonationerna används också
för att täcka transportkostnaderna till Lettland och Litauen.
Jag vill också passa på att berätta om att Hoppets stjärna organiserar en ny hjälpsändning
till Ukraina. Hjälpen som skickades i slutet på fjolåret har delats ut vid gränsen till
konfliktzonen, men även inne i östra Ukraina. Vår samarbetspartner Sergey Kosyak och
hans team gör ett enormt arbete och behoven är överväldigande. Mer information om
hjälpen till Ukraina i nästa månadsbrev! Om ni önskar stöda oss i detta arbete tar vi
tacksamt emot bidrag till Barnhjälpsfonden.

Med vänlig hälsning
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