Juli 2015

Bästa vänner,
I juni nåddes vi av nyheter om att situationen i Bois Negresse, Haiti, var ytterst kritisk. Det
hade inte regnat sedan november 2014 och familjerna sökte desperat efter vatten. I och
med att även fjolårets skörd torkade bort, hade familjerna varken mat eller pengar.
Morsdagsinsamlingen och Barnhjälpsfonden blev en räddning för dessa familjer. Läs mer
om Haiti i en av bilagorna till detta månadsbrev. Ett varmt tack för hjälpen!
I detta månadsbrev finns också bilder från utdelningen av morsdagspaket i Balvi,
Lettland. Jag hoppas bilderna förmedlar glädjen över gåvorna. Förutom Balvi, besökte
Hoppets stjärna också östra Litauen och kommunerna Akméne, Birzai och Paceriaukste.
Dessa trakter präglas av fattigdom och sociala problem, som leder till att många barn
växer upp i en otrygg hemmiljö. I Akméne understöder vi genom hjälpsändningar ett
rehabiliteringshem, ett skyddshem och dagverksamhet för barn och åldringar. Till
familjerna i Birzai och Paceriaukste skickas också hjälpsändningar. I Paceriaukste driver
man i samarbete med Hoppets stjärna ett bageri, där personalen består av
långtidsarbetslösa, och där man under tre eftermiddagar i veckan lär skolbarn baka och
laga mat – som de får äta sig mätta på. Hjälpen som förmedlas till Litauen finansieras via
Hoppets stjärnas Barnhjälpsfond. Genom att stöda Barnhjälpsfonden är du med och
driver bageriet, ser till att missbrukare får en ny chans, du ger mammor och barn en
fristad på skyddshem och familjer drägligare vardag.
Hoppets stjärnas bussprojekt i Tanzania framskrider. I skrivande stund har 32 andelar i
bussen sålts – det återstår 368 andelar. Vi har kommit igång på allvar nu och den
uppsökande verksamheten bland gatubarnen pågår. Varje lördag mellan kl. 8.30 och 13.30
träffar man barn i olika områden, diskuterar, leker och delar ut mat. Att skapa förtroende
bland barnen är nu fältpersonalens viktigaste uppgift. Varje område bildar en ”klubb” och
så småningom ska klubbarna träffas i projektets egna aktivitetscenter – men till det
behöver man bussen! Sprid budskapet om bussen – vi kan hjälpa de allra mest utsatta
barnen till ett tryggare liv; vi kan ge dem chansen att komma bort från livet på gatan,
våldet och kriminaliteten.
Hoppets stjärna tar med stor tacksamhet emot gåvor till Barnhjälpsfonden och till
insamlingen Ryggsäcken. Du kan också köpa andelar i bussen i Tanzania genom att
donera 25 euro/andel till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39. Tack för din gåva.
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar
OBS! Insamlingen Ryggsäcken är på slutrakan – vi tar emot ryggsäckar fram till 3.8!

