September 2016

Bästa vänner,
Tänk er ett samhälle – ett helt land – där över 60 % av befolkningen lever under den s.k.
fattigdomsgränsen på under 1,25 dollar om dagen. Haiti är ett sådant land, ett av världens
absolut fattigaste. Över hälften av befolkningen lever i extrem fattigdom; de kan inte skaffa
tillräckligt med mat och mediciner, de har inte möjlighet att betala för skolgång eller sjukoch hälsovård. Således är samtliga av de 400 barn som går i den skola Hoppets stjärna
understöder i byn Bois Negresse, i Haiti, oerhört lyckligt lottade! Utan Hoppets stjärnas
sponsorer skulle de inte kunna gå i skola – de facto skulle det inte ens finnas en skola att gå
till, lärare som undervisar, pennor att skriva med eller böcker att läsa. Barnen skulle inte få
mat varje dag och framförallt – det skulle inte finnas rent vatten! Utan vatten finns det inget
liv… Och därför hoppas jag nu att alla ni som läser dessa rader kommer med och hjälper en
by att överleva!
Hoppets stjärna har under de senaste åren gett nödhjälp med rent vatten och mat till Bois
Negresse. Familjerna har endast tillgång till regnvatten som de samlar bl.a. med rännor från
sina hustak. Då långa perioder av torka infaller – upp till 8 månader – finns inget rent vatten.
Förutom i byskolans vattenreservoar. Tyvärr räcker reservoaren inte till att försörja ett helt
samhälle. För att få en hållbar lösning på problemet med vattentillgången gör Hoppets
stjärna Finland en insamling till förmån för en ny vattenreservoar.
Att bygga ytterligare en vattenreservoar är ett drygt och dyrt arbete uppe i bergen, på 1600
meters höjd, men det är samtidigt den enda utvägen för att förbättra familjernas livsvillkor
på lång sikt. Vårt mål är att säkra familjernas liv och utkomst så att de stannar kvar i sin
hemby. Då familjen stannar i sin hemby kan barnen gå i skola och vi kan försäkra oss om att
barnen inte hamnar på gatan eller blir offer för våld och människohandel. Det här är en
vädjan till er alla om hjälp till Bois Negresse så att vi kan säkra familjernas överlevnad och så
att inget barn ska behöva ge upp sin framtid.
Insamlingen Ryggsäcken har nu avslutats för detta år. Vi nådde nästan målsättningen på
1000 ryggsäckar! Ett stort tack till alla som har engagerat sig. Jag blir så berörd av all den
glädje och genuina vilja att hjälpa som finns där ute! Vi berättar mer om utdelningen av
ryggsäckarna i nästa månadsbrev. Kom ihåg – det finns så mycket man kan göra för en
medmänniska. Det behöver inte vara svårt, det kräver inte en tjock plånbok – bara man har
ett stort hjärta och en vilja att hjälpa.
Du kan bidra till vattenreservoarbygget i Haiti genom en penningdonation. Du kan också bli
sponsor i Haiti och stöda barnens skolgång månatligen med en summa på 28 euro. Det
innebär 90 cent per dag. Vi välkomnar din gåva som ger barnen en ny chans!

Med vänlig hälsning
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