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Bästa vänner,
När ni får detta månadsbrev delar vi ut morsdagspaket bland familjer i Balvi, Lettland.
Tillsammans med studerande från yrkeshögskolan Novia i Åbo träffar jag familjer i Balvi;
min kollega Tom åker till Akméne, Birzai och Paceriaukste i Litauen. Vi beräknar att det
totala antalet morsdagspaket i år uppgår till ungefär 600. Jag vill här passa på att rikta ett
varmt tack till alla som samarbetat kring denna insamling: Marthaföreningar och –kretsar,
våra insamlare och studerandegruppen på Novia.
Förra hösten samlade vi in ryggsäckar till skolbarn i Lettland och gensvaret både här
hemma och bland barnen och skolorna i Lettland var så positivt att vi förverkligar
insamlingen ”Ryggsäcken” även i år. Läs mer om hur du deltar i insamlingen i bilagan till
detta månadsbrev. Jag kan berätta att flera skolor redan har samlat eller håller på och
samlar ryggsäckar. Min egen 7- och 5-åring står beredda att ”hjälpa en kompis” och ge
bort sina ryggsäckar och köpa häften, pennor, suddgummin, färgpennor, tusch och allt
möjligt annat som skolbarn behöver. Har du eller någon i familjen en ryggsäck som kan
fyllas med skolsaker?
På tal om skolor... Hjälparbetet bland flickorna i Indien ger oerhört fina resultat. Flickor
som deltar i verksamheten på våra resurscenter avbryter sällan sin skolgång och deras
skolresultat förbättras tack vare undervisningen på resurscentren. Det är emellertid
direkt avgörande för flickornas framtid att föräldrarna och det omkringliggande
samhället inser vilken potential som finns i flickorna och att det är legitimt för flickorna
att delta i resurscentrens verksamhet. Och positiva förändringar sker på denna front! Vi
hoppas kunna utvidga hjälparbetet i Indien genom att börja tillämpa nya arbetsmetoder
för att påverka familjers och det omkringliggande samhällets attityder. Vi behöver dock
ditt fortsatta stöd och vi välkomnar alla som önskar delta i detta viktiga arbete. Du kan
stöda arbetet bland flickorna genom att bli fadder och ge en månatlig penninggåva eller
du kan välja att ge en engångsdonation. Varje flicka som kommer till ett resurscenter har
chansen att förändra sitt liv. Dessa flickor är framtidens mammor och genom detta arbete
kan vi bidra till att flickornas människovärde börjar respekteras och de får glädje och
hopp i sina liv.
Ännu denna månad kan du ge en penninggåva till morsdagsinsamlingen. Hittills har vi
samlat ihop jordbruksverktyg och utsäde till ett hundratal mammor på Haiti. För varje
mamma vi kan hjälpa, är det en familj som får en ny chans!
Vänliga hälsningar
Karolina Wägar

