Maj 2016

Bästa vänner,
När jag skriver det här brevet är morsdagsinsamlingen ”Från kvinna till kvinna” alldeles på slutrakan.
Jag har just tagit del av ett annat brev, skrivet av en mamma i Lettland. Efter att maken dog våren
2010 lämnade hon ensam (och arbetslös) i ett fallfärdigt hus långt ute på landsbygden med sina fyra
barn, varav två tvillingdöttrar med funktionsnedsättning. År efter år har hon kämpat! Hon har gjort
sitt allt för att barnen ska ha det bra. Jag är övertygad om att hon hämtat kraft ur förvissningen om
att det finns människor som vill hjälpa henne att ge barnen en framtid.
Brevet jag läste nyss kändes dock som ett slag i magen. För en tid sedan träffade mamman en ny man
och livet log. I slutet på mars 2016 föddes en liten flicka. Flickan visar tecken på Downs syndrom och
hon är allvarligt hjärtsjuk. När jag skriver dessa rader vet vi inte mer än att flickan behöver opereras.
Jag är säker på att många av er som läser dessa rader kan ana mammans oro och smärta. I
ögonblicket då vi upplever den andra personens lidande suddas gränserna ut och vi är medmänniskor
redo att hjälpa. Mamman vet att hon inte är ensam. Tiden får utvisa hur vi kan hjälpa dem. Det är för
dessa mammor och familjer som vi finns till och det är dem vi vill hjälpa genom vår
morsdagsinsamling. Tack till alla som bidragit till morsdagsinsamlingen. Tack till alla som
kontinuerligt, tålmodigt bidrar till vår hjälpverksamhet. Ni är grunden vi kan bygga vårt långsiktiga
hjälpande på. Utan er skulle många familjer ha gett upp för länge sedan.
Jag önskar att många fler skulle vilja hjälpa regelbundet genom att bli sponsor i Hoppets stjärna. Ju
fler sponsorer, desto fler och bättre kan vi hjälpa! 90 cent per dag (28 euro/månad) är insatsen. På
Haiti kan 90 cent per dag vara skillnaden mellan liv och död. I Indien kan 90 cent per dag vara
skillnaden mellan att bli bortgift som 13-åring eller att behålla sitt människovärde. I Argentina kan 90
cent per dag vara skillnaden mellan ett liv på gatan bland droger och våld eller möjligheten till
utbildning och ett framtida yrke. I Litauen och i Lettland kan 90 cent per dag vara det som lyfter en
familj från hopplösheten – det som ger en mamma och en pappa kraft att kämpa för sina barn.
I detta månadsbrev får du information om insamlingen ”Ryggsäcken” till förmån för skolelever i
Lettland och Litauen. Du kan lämna en ryggsäck med skolmaterial till någon av våra
insamlingspunkter senast 29.8, alternativt kan du ge en penninggåva för inköp av skolmaterial. Passa
på att engagera barn i din närhet. Barn vill gärna vara med och hjälpa – uppmuntra dem och ha roligt
tillsammans genom att packa en ryggsäck.
Ännu i maj kan du ge en penninggåva till morsdagsinsamlingen. Hjälp en mamma att hjälpa sina
barn!
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

P.S. Hoppets stjärna kommer att skicka hjälpsändning till östra Ukraina i juni. Om du vill understöda
hjälpsändningen tar vi med tacksamhet emot penninggåvor till transporten och för inköp av
sanitetsprodukter. Gåvan kan betalas till något av våra bankkonton med meddelandet ”Ukraina”.

