Augusti 2016

Hjälp utsatta skolbarn till en bra skolstart!
Insamlingen Ryggsäcken pågår! Packa en ryggsäck med skolmaterial innan 29.8 och lämna in
ryggsäcken till någon av våra insamlare (se nedan). På så sätt hjälper du ett skolbarn i Lettland
eller Litauen på ett mycket konkret sätt – samtidigt kanske du kan passa på att engagera barn i
din närhet? Att välja ut, packa och ge bort en ryggsäck med sudd, pennor, häften, sax, limstift,
papper, färgpennor/tusch och annat smått och gott gör hjälpandet konkret för ett barn.
Penninggåvor till insamlingen tas emot med stor tacksamhet. Varje euro gör skillnad! Penninggåvorna används till att köpa skolmaterial. Du kan betala in din gåva till vårt insamlingskonto,
kontonummer: FI57 4963 1040 0374 39, meddelande ”Ryggsäcken” Er gåva ger ett barn hopp och
glädje inför skolstarten!
Ryggsäckarna delas ut till skolbarn som deltar i Familjecentrets verksamhet i Zarazai, Litauen;
till skolbarn som deltar i eftermiddagsverksamhet för mindre bemedlade familjer i
Paceriaukste, Litauen samt till utsatta skolbarn i Balvi-området i Lettland.
Här på Hoppets stjärna har verksamheten kommit igång på allvar efter sommarens ledigheter.
Varudonationer strömmar in till oss och det är vi oerhört tacksamma för. En del av sakerna säljer vi
på vårt loppis Närpes, men största delen skickar vi som hjälp. Ungefär 30 ggr/ år kör en fullastad
långtradare från Hoppets stjärna till någon av våra samarbetspartners i Lettland, Litauen och Ukraina.
Vi är oerhört tacksamma om du vill understöda vår hjälpsändningsverksamhet med transportbidrag.
Bidraget kan betalas in till vårt insamlingskonto, kontonummer: FI57 4963 1040 0374 39,
meddelande ”Hjälpsändningar”.
Nu i höst hoppas jag att vi ska få välkomna många nya sponsorer till Hoppets stjärna! Behoven av
hjälp är stora. Hoppets stjärna jobbar långsiktigt och i nära samarbete med lokala partnerorganisationer. Hjälpen vi ger genom våra sponsorer leder till bestående förändringar inte bara i
enskilda barns och familjers liv, men också i hela samhällen. Om du inte är sponsor i Hoppets
stjärna och läser dessa rader – ta chansen, gör skillnad, bli sponsor! 90 cent per dag är din insats.
Ha en fin fortsättning på sensommaren,
Karolina

Insamlarna för insamlingen Ryggsäcken:
Malax
Sundom
Replot
Vörå
Vörå, Maxmo,
Oravais
Jeppo
Esse
Kauttua
Esbo
Vanda
Luvia
Åland

P.S. Gilla oss och följ oss gärna på
Facebook under ”Hoppets Stjärna rf”. Där
hittar du många bilder och nyheter från
våra projekt!

Ulla Malmsten, tfn 050 430 7961
Bernice Sten, tfn 050 404 0677
Bodil Salonen, tfn 040 525 1443
Rut & Håkan Westerlund, tfn 050 350 7222
Tor Nyman, tfn 050 566 1156
Källan, Birgitta Kronqvist, tfn 050 320 1754
Lotta Smeds, tfn 050 408 7036
Anna Nikkari, tfn 050 407 2639
Annika Åkerback, tfn 044 505 8362
Saarinen Sirkka & Markku, tfn 050 3410781
Leena Levomäki, tfn 044 559 5384
Linda Nordmyr, tfn 040 742 4999

Det går också att lämna in ryggsäcken direkt till oss på
Hoppets stjärna, Tegelbruksvägen 7 i Närpes.

