November 2016

Bästa vänner,
Julpaketinsamlingen pågår för fullt och vårt packeri och lager i Närpes liknar jultomtens verkstad –
tack för allt engagemang och all omtanke ni visar både i ord och i handling!
I oktober följde vi med oro vilka konsekvenser orkanen Matthew skulle ha på Haiti – ett av världens
fattigaste länder och det land i världen som drabbats hårdast av naturkatastrofer. Med stor sorg kan
vi konstatera att situationen i Haiti är värre nu än vad den var efter den massiva jordbävningen 2005.
Landets södra delar är i ruiner, landets åkrar är skövlade, hem förstörda, husdjuren försvunna med
vattenmassorna, kolera sprids med det förorenade vattnet och det råder skriande brist på mat. Jag
kan inte med ord beskriva det kaos och den förtvivlan som folket lever i.
Trots all misär, finns det dock ljusglimtar och hopp. Först och främst vill jag tacka från djupet av mitt
hjärta för ert otroliga stöd i denna katastrof! Jag önskar jag kunde förmedla den tacksamhet som finns
bland familjerna för att ni i denna svåra tid står upp för det haitiska folket.
Något som är oerhört viktigt för att stabilisera situationen i landet är att skolorna fungerar. Alla sju av
Hoppets stjärnas skolor öppnade en vecka efter att orkanen dragit över Haiti. Många av
skolbyggnaderna är skadade, men trots allt är skadorna relativt små i och med att byggnaderna är
stadiga. Varje skolelev får mat och vatten, de har en trygg plats att komma till, och de omges av
trygga vuxna. Ett tusental familjer har via Hoppets stjärna i Finland, Sverige och Norge fått matpaket
och vatten. I första skedet hjälptes familjer i Haitis värst drabbade södra del, nu jobbar vi för högtryck
med att hjälpa i de samhällen där våra skolor finns. Vid en av skolorna har man öppnat två nya
brunnar med vatten. Situationen i byn Bois Negresse, där Hoppets stjärna Finland arbetar, är mycket
svår. Alla odlingar har förstörts och den magra jordmånen har sköljts bort likaså de flesta husdjur.
Trots detta orkar barnen och familjerna tro på framtiden eftersom de har en fungerande skola, det
finns planer för en ny vattenreservoar och de kan lita på hjälp och stöd från Hoppets stjärna. Och det
viktigaste av allt – de är vid liv!
Nu mer än någonsin behöver Haiti vår hjälp! Nu mer än någonsin behöver barnen och familjerna
något glädjefyllt. Hoppets stjärna kommer att ordna en julfest i Bois Negresse och samtidigt dela ut
matpaket och julklappar till barnen. Jag hoppas ni vill vara med! Ni kan visa ert stöd för barnen i Bois
Negresse genom att delta i julpaketinsamlingen. Om ni vill komma ihåg ert fadderbarn eller skolan
med en extra gåva tar vi med tacksamhet emot den och förmedlar den oavkortad vidare till
mottagaren.
Slutligen vill jag passa på att önska er alla hjärtligt välkomna att besöka Hoppets stjärnas nya
verksamhetspunkt och second hand-butik Second Chance på Fredsgatan 20 i Vasa. Med hjälp av
försäljningsintäkterna kommer vi att kunna utöka vårt stöd till existerande hjälparbete, men också
starta nya samarbeten. Därtill kan vi ta emot varudonationer och julpaket i centrum av Vasa. Den nya
verksamhetspunkten har fått ett underbart mottagande – tack för allt stöd!
Du hinner ännu delta i vår julpaketinsamling! Ett julpaket eller en julklapp betyder mycket för någon
som lever i fattigdom och nöd. Kom med och sprid julglädje tillsammans med oss!
Med önskan om en välsignad adventstid,
Karolina Wägar

