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Bästa vänner,
Den 7.4 skickade vi en andra hjälpsändning till konfliktdrabbade Ukraina. Hjälpsändningen
innehöll 82 m3 kläder, skor och hygienartiklar. Hjälpsändningens första anhalt var ett
mellanlager i Kiev, därefter kördes sakerna vidare till ett distributionscenter i staden
Slavyansk vid gränsen till östra Ukraina. Flyktingar från det konfliktdrabbade området kan
få mat, kläder och andra förnödenheter tack vare distributionscentret som drivs av
Sergey Kosyak och ett nätverk av församlingar och volontärer. En del av sakerna förs
också in i konfliktområdet av frivilliga och delas ut främst till åldringar och till personer
som p.g.a. sjukdom eller funktionshinder inte kan fly. Vårt nästa uppdrag i Ukraina är att
sända sjukhusutrustning. Om ni önskar fortsätta stöda detta arbete tar vi tacksamt emot
bidrag till Barnhjälpsfonden.
Det är nu några veckor kvar av morsdagsinsamlingen till förmån för mammor och deras
familjer i Lettland, Litauen och Haiti. Kanske du undrar hur det går till att koordinera en
insamling av det här slaget? Först och främst är Hoppets stjärna beroende av att det finns
insamlingspunkter och engagerade insamlare dvs. frivilliga som tar emot paket i sitt hem
eller har något annat utrymme till sitt förfogande. När insamlingen är slut hämtar
Hoppets stjärna alla paket från insamlarna och för dem till lagret i Närpes. I Närpes lastar
vi paketen i långtradare som kör ut dem till mottagarna. Vanligtvis körs paketen till 2-3
olika mottagare, i olika länder och på olika orter. Förutom paket sänds också kläder och
andra förnödenheter. Paketen förs sedan ut direkt till mottagarna – detta görs vanligtvis
av våra samarbetspartners tillsammans med en eller flera representanter från Hoppets
stjärna. Paketutdelningen dokumenteras alltid.
Då det gäller penninggåvor och i detta fall gåvor till mammorna i Haiti, överför Hoppets
stjärna penningdonationerna till vår samarbetspartner i Haiti. De köper verktyg och
utsäde och ordnar med transport av dessa till byn Bois Negresse, som ligger i bergen
ungefär 4 timmars körväg från huvudstaden. Våra samarbetspartners delar ut verktygen
och utsädet direkt till familjerna – de dokumenterar hela processen från inköp till
utdelning. Hoppets stjärna får rapport och bilder.
Ännu hinner du packa ett paket eller ge en penninggåva! Sprid gärna information om
insamlingen eller ordna ett ”paketpackartalko” med dina vänner, i din förening eller på
din arbetsplats. Kom med och hjälp oss att stöda mammor och familjer som kämpar för
att överleva!

Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

