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Bästa vänner,
Finns det någon bland er som är intresserad av att köpa en andel i en buss – i Tanzania?
Nu bjuder vi ut 400 andelar á 25 euro i en buss som ska rulla i Tanzanias huvudstad
Dodoma. Bussen är en del av ett större biståndsprojekt bland gatubarn i Dodoma och är
ett samarbete mellan Hoppets stjärna, Finlands svenska Pingstmission och
Utrikesministeriet i Finland samt Capital City Church i Dodoma. I korthet kommer bussen
att användas för att hjälpa gatubarnen och för att säkerställa att arbetet på sikt kan bli
oberoende av utomstående stöd. Jag är oerhört glad och stolt över att Hoppets stjärna är
med i detta viktiga arbete för barns värde och rättigheter! Fram till nyårsafton 31.12.2015
kommer vi att samla medel för ”bussprojektet” och jag hoppas innerligt att så många
som möjligt vill vara med och göra skillnad i gatubarnens liv. Läs mer om bussen,
hjälparbetet och hur du kan köpa din andel i bussen i bilagan till detta månadsbrev. Sprid
budskapet om ”bussen” till dina vänner och bekanta och utmana dem att bli ”bussägare”
så når vi målet innan årets slut! Vi håller er uppdaterade om hur insamlingen framskrider
på vår hemsida, Facebook och via våra månadsbrev.
Jag har många varma hälsningar från Balvi, Lettland! Under tre intensiva dagar besökte vi
50 familjer och delade ut morsdagspaket från morgon till sen kväll. Mitt i fattigdom,
hopplöshet och många familjetragedier finns en äkta glädje över morsdagspaketen. Jag
kommer sent att glömma alla dessa möten med mammor, mor- och farmödrar som
kämpar i motvind för sina barns och barnbarns bästa. Ett innerligt tack för era insatser! I
nästa månadsbrev berättar vi mer om vårt besök i Litauen.
Som ni märker är det många järn i elden på Hoppets stjärna. Förutom att vi inleder
hjälparbete bland gatubarn i Tanzania och har delat ut morsdagspaket både i Lettland och
Litauen, pågår insamlingen av ryggsäckar till skolelever i Lettland. Har du en skolelev i din
närhet som nyligen inlett sitt sommarlov – varför inte tvätta väskan, fylla den med
skolsaker och lämna in den till någon av våra insamlingspunkter! På Haiti pågår som bäst
utdelning av utsäde och jordbruksverktyg till mammor och familjer – en hjälp som behövs
desperat. Jag hoppas att du vill understöda vårt arbete även denna månad – vi behöver
ditt stöd. Genom en frivillig gåva till Barnhjälpsfonden är du med och bl.a. förverkligar
hjälpsändningar och mathjälp; genom en gåva till Ryggsäcken hjälper du skolelever.
Med önskan om en fin sommar
Karolina Wägar
P.S. Observera att då du stöder arbetet i Tanzania ber vi dig vänligen att betala in din
donation utan referensnummer med meddelandet ”Tanzania” till vårt insamlingskonto
FI57 4963 1040 0374 39.

