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Bästa vänner,
Familjen Juhmane i Balvi, Lettland är en företagsam familj. Precis som tusentals andra
familjer i Lettland och Litauen, sliter de för att deras fyra barn ska få det bättre än vad de
själva haft det. Den lilla flickan, Daniela, ni såg på pärmen till julpaketbroschyren och som
ni ser på bilden här intill, är familjen Juhmanes minsting. Hon är en spontan och glad flicka
– hon var bara en baby första gången vi träffade familjen. Det är nu tre år sedan vi
startade hjälparbetet bland familjerna i Lettland och vi ser tydligt att hjälpen gör skillnad.
Att få en chans – en reell möjlighet att lyckas, att någon tror på ens förmåga till
förändring – det kan betyda så mycket!
En chans – det är också vad familjerna i Litauen behöver. Hjälparbetet vid familjecentret i
Litauen har pågått i snart två månader. Vi är övertygade om att vi kan stärka dessa utsatta
familjer så att de får kraft att förändra sin livssituation. Vi har gjort en kartläggning av
familjernas situation och gjort hembesök, familjerna har samlats för sina första träffar vid
familjecentret och barnen har fått baka och ställa till med fest. Det är oerhört viktigt att
föräldrar och barn delar gemensamma glädjefyllda upplevelser. Hoppets stjärna behöver
dock ditt stöd för detta viktiga arbete bland familjerna. Ta kontakt med oss om du vill
understöda familjecentret i Litauen.
Ni minns kanske den svåra situationen i ett av slumområdena i Indien, där otaliga familjer
miste sina hem. Tack vare er hjälp har vi nu kunnat säkerställa att 80 barn kan fortsätta gå
i skola. Därtill finns det tre flickor och en pojke som får extra hjälp p.g.a. speciellt svåra
familjeförhållanden där bl.a. en av flickornas pappa är svårt sjuk i tuberkulos. Denna
sjukdom är ett stort problem bland familjerna i slummen och skördar många människoliv.
Altaf, den 14-åriga pojken som jag nämnde i ett månadsbrev, bestämde sig trots
erbjudanden om hjälp att börja jobba för att försörja familjen. Han har en stark pliktkänsla
– förhoppningsvis kan vi i ett senare skede övertyga honom om att återuppta
skolgången. Hans syster Neha fortsätter dock att gå i skola tack vare den hjälp vi
förmedlat. Jag tackar alla er som stöder vårt arbete i Indien – er hjälp ger hundratals barn
en möjlighet som de annars aldrig skulle ha fått!
Oktober har varit en bråd månad. Långtradare med biståndsmaterial har åkt iväg från
Närpes till familjecentret i Litauen, till en skola i Lettland och till Ukraina. I Ukraina är
situationen fortsättningsvis svår och hjälp behövs. Många är de barn som lever på gatan,
många är de som inte har kläder och mat. Vi tar med tacksamhet emot penninggåvor till
Barnhjälpsfonden för att upprätthålla våra hjälpsändningar.
Jag hoppas vi tillsammans kan hjälpa barn som lever i fattigdom och utanförskap så att de
får känna kärlek och omtanke. Kom med i vårt jultalko – din hjälp behövs och den gör
skillnad!
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

P.S. Kom ihåg dina nära och kära med våra julgåvor! Du kan t.ex. köpa en get, mjölkpulver
eller fotbollsskor. Du kan också köpa en andel i bussen i Tanzania som gåva till någon – du
köper en eller flera andelar á 25 euro och vi sänder dig presentkort på posten.
Läs om Hoppets stjärna i vår egen tidning som utkommer 19.11 som bilaga till
Kyrkpressen. Om du vill ha ditt eget exemplar hör av dig till oss.

