September 2015
Bästa vänner,
Nu har vi delat ut närmare 900 ryggsäckar och skolmaterial i skolorna i Lettland. Jag hoppas
bilderna från utdelningen visar glädjen vi mötte. Ett varmt tack till alla frivilliga insamlare,
skolor och skolklasser, privatpersoner och företag som bidragit till insamlingen. Arbetet
fortsätter – våren och sommaren 2016 samlar vi ryggsäckar igen!
På bilden här intill ser ni Kristina, 24 år, och sönerna Emilis, 6 år, Laimonas, 4 år, och Ignas, 2
år. Kristina är änka sedan år 2014. Denna mamma behöver i likhet med ett 30-tal andra
familjer hjälp med att klara vardagen och stöd för att orka ta hand om sina barn – hon vill
inget hellre än vara en god förälder och ge sönerna möjligheter som hon själv har saknat.
Hon och barnen ser fram emot att delta i verksamheten på det familjecenter som Hoppets
stjärna kommer att börja driva i samarbete med en lokal organisation i Zarazai, Litauen.
Familjecentret erbjuder utsatta familjer, speciellt familjer med funktionshindrade barn och
ensamstående föräldrar, stöd och utbildning. Vi vill skapa ett socialt rum där familjer kan
mötas, och ge föräldrar redskap till att skapa en positiv och trygg uppväxtmiljö för sina barn.
Verksamheten innefattar möten med andra familjer i samma livssituation samt möten med
socialarbetare och psykolog. I programmet ingår aktiviteter som t.ex. kurser i matlagning,
datoranvändning, hygien och hälsa. Familjerna får också konkret hjälp med skolmaterial,
kläder, mat och specialhjälpmedel (för funktionshindrade). Kom med och gör skillnad för
familjerna!
Denna månad samlar vi frivilliga penninggåvor för familjecentrets verksamhet. Du kan också
understöda familjecentret genom att bli sponsor i Barnhjälpsfonden. Då ger du varje månad
en gåva på minst 28 euro – ta kontakt med oss så berättar vi mer. Familjecentret i Zarazai
välkomnar besökare och om du vill, kan du hålla kontakt med familjerna.
I Dodoma, Tanzania, fortsätter arbetet med de föräldralösa barnen. Hoppets stjärna har nu
sålt 73 andelar i bussen som ska transportera barnen och småningom även göra hjälparbetet
oberoende av utomstående hjälp. Varje lördag träffar fältpersonalen barnen och på
programmet står fotboll, volleyboll och mat. Dessa träffar ska stärka barnens självkänsla och
hjälpa dem att fungera tillsammans med andra. Flera av de äldre barnen (12+) tränas att
vara hjälpledare och många vuxna engagerar sig frivilligt i att koka mat och vara med och
ordna träffarna. Glädjande nog har målet att registrera 250 barn uppnåtts! Nu arbetar man
också med att ordna skolgång för de barn som inte går i skola. Många barn kommer att börja
skolan vårterminen 2016. Hjälp barnen, köp en andel i bussen för 25€, vi har 4 månader kvar
att uppnå målet på 400 sålda andelar.
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

