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Bästa vänner,
Julpaketen är utdelade i Lettland och Litauen, julfesterna avverkade och matpaketen
utdelade i Haiti, Indien och Argentina. Det som återstår är stor tacksamhet och glada
minnen. Jag hoppas bilderna ni får med detta månadsbrev ger även er glädje. Här
kommer också en hälsning från Tanzania:
”Jag är Jesca, 12 år, och mina närmaste släktingar är min bror Joshua, 8 år, och min syster
Anna, 6 år. Från början hade vi det bra tillsammans med mamma och pappa. Men sen
lämnade pappa oss. Allt blev annorlunda då, för mamma klarade inte av att ta hand om
oss. En dag försvann hon och lämnade oss åt vår faster Olivia. Jag gick då i tredje klassen,
men måste sluta då det inte fanns några pengar. Min faster säljer hemlagad öl, men hon
klarade bara av att hålla oss med kläder och mat – inte skola. Ingen såg till att Joshua blev
inskriven i skolan. På dagarna drev vi bara ensamma omkring här, alla tre, och allt kändes
så jobbigt. Det var i det här läget som Victor och Samwel (som jobbar för Children
Empowerment Project) kom hit. De pratade med min faster och nu ska vi alla tre få börja
skolan i januari 2016. Vi har också fått hälsokort så att vi får gå på hälsokontroll. Och om vi
blir sjuka får vi medicin. Jag har fått många nya vänner! Vi samlas varje lördag och spelar
fotboll och leker olika lekar. Alla ledare är så snälla. Vi får lära oss hur vi ska leva med
andra på ett bra sätt. Det känns så tryggt att ha vuxna som bryr sig. De vill vårt bästa och
man får alltid gå till dem om det är något man behöver hjälp med.”
Jesca, Joshua och Anna är tre av de 250 gatubarnen och föräldralösa barnen som blir
hjälpta genom Children Empowerment Project i Dodoma, Tanzania. Under hösten har vår
insamling resulterat i 103 ”sålda” andelar i bussen, som används i det praktiska fältarbetet
bland barnen. Bussen är i flitig användning – nu väntar man otåligt på att få tillstånd för
kommersiell busstrafik så man ska kunna generera intäkter till hjälpverksamheten. Tyvärr
drabbas projektet av Utrikesministeriets nedskärningar i Finlands bistånd – för att trygga
hjälparbetet behövs nu allas vår insats! Hoppets stjärna fortsätter insamlingen till förmån
för barnen i Tanzania tills vidare. DU kan hjälpa genom att bli delägare i bussen – en andel
har ett värde på 25 euro och du kan välja att köpa en eller flera andelar. Donationen
betalas till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39. Som tack får du ett
”andelsbevis” på posten (kom ihåg att ge oss din postadress ifall du inte är sponsor i
Hoppets stjärna och får våra nyhetsbrev). Du kan läsa mer om hjälparbetet på vår
webbsida.
Nästa brev utkommer i mars – fr.o.m. i år övergår vi till att skicka nyhetsbrev varannan
månad. Du kan dock fortsätta betala understöd för en månad i gången om du så önskar –
ditt referensnummer bibehålls oförändrat och du kan använda det vid alla betalningar. Ta
kontakt om du har frågor eller om du vill diskutera! Gå också gärna in på vår webbsida
www.starofhope.fi och följ oss gärna på Facebook – där finns många foton och nyheter.
Med varma vinterhälsningar,
Karolina Wägar

