Med människan

Kom med och sprid
julglädje!
Hoppets stjärnas traditionella julpaketinsamling till förmån för ut
satta barn, barnfamiljer, åldringar och funktionshindrade har nu
börjat. Vi behöver din hjälp för att sprida julglädje och omtanke
till dem som har det svårast. Vår julpaketinsamling omfattar alla
de länder där vi arbetar dvs. Lettland, Litauen, Haiti, Indien och
Argentina.
Ett julpaket är så mycket mer än bara mat. Det är medmänsklighet
– en genuin omtanke om vår nästa. Julpaketet kan få en utarbetad,
trött mamma eller pappa att fortsätta kämpa, kan vara en åldrings
livlina. Julklappen kan vara ett ensamt barns enda alldeles egna
leksak.
De barn som Hoppets stjärna arbetar bland i Haiti, Indien och Ar
gentina får sällan uppleva hur det är att bara få vara ett barn – utan
ansvar, utan bekymmer för morgondagen. Därför samlar vi också
medel för att kunna ge barnen en oförglömlig upplevelse – en jul
fest! Genom att ge en penninggåva till vår julpaketinsamling kan
du också bidra till julfesterna.
Jag hoppas du vill vara med. Du behövs!
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar
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Familjen Kravale bor avlägset i ett hus på landet i Balvi-regionen, Lettland. De är en av 40 familjer i Lettland som fått stöd
via Hoppets stjärna sedan hösten 2012 och som också varje år
tar emot julpaket. Mamman är arbetslös, pappan är pensionär. Familjens inkomster är ungefär 100 euro/månad. Familjens 14-åriga dotter är duktig i skolan och tack vare stödet har
familjen kunnat skaffa dator och skolmaterial. Den 9-åriga
sonen är autistisk och behöver ständig tillsyn. För familjen är
sponsorstödet en livlina och ger samtidigt dottern möjlighet
att skaffa sig en framtid genom utbildning. Ett julpaket är en
påminnelse om att de inte är ensamma. Det inger hopp speciellt för dottern som jobbar målmedvetet med att bryta sig loss
från fattigdomen.
Hoppets stjärna hjälper på vägen till en ljusare framtid.
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Insamlingstillstånd för hela Finland, utom Åland: POL-2015-7529 beviljat av Polisstyrelsen 14.10.2015 för
tiden 1.1.2016-31.12.2020. Penninginsamlingstillstånd för landskapet Åland: ÅLR 2015/11440 givet av Ålands
Landskapsregering 02.12.2015 för tiden 1.1-31.12.2016.
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Betalningen förmedlas endast till mottagare i Finland
enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling
och endast till det kontonummer betalaren angivit.
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