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Bästa vänner
För ett barn i slummen eller i katastrofdrabbade Haiti är en julfest något oerhört betydelsefullt. Tänk
att få äta sig mätt, att få skratta och ha roligt med kompisar. Tänk att få se mamma och pappa glada.
Tänk att under en dag få släppa alla bekymmer och bara vara barn… Tack till er alla som gjort det
möjligt genom vår Julpaketinsamling!
Insamlingen resulterade i ett tusental matpaket och julklappar. Dessa delades ut i Balvi, Lettland
samt i Zarazai, Paceriaukste och Birzai, Litauen. Vid Familjecentret i Zarazai ordnade man julfester
för familjerna, där alla barnen fick julklappar och föräldrarna matpaket. I Bois Negresse, Haiti, kunde
alla 400 skolelever och deras familjer fira julfest på skolan. De minsta barnen fick en leksak, de äldre
barnen en påse godsaker och familjerna matpaket. Matpaketen innehöll basvaror såsom ris, bönor
och olja. Paketet räcker i en månad för en stor familj. Vid resurscentren i Indien hade man fest och
firade med festmåltider, liksom i Argentina där familjerna också fick matpaket.
På Hoppets stjärna håller vi på och sammanställer rapporter och bilder från det gångna året – om du
inte fått en rapport/hälsning kommer den inom kort. Nu står vi dock inför ett nytt år. År 2017
kommer att innebära nya samarbeten för att ge utsatta barn utbildning och trygghet. Nu vill jag
berätta om barnen i Kibaha, Tanzania.
Kibaha finns utanför Dar es Salaam – ett distrikt som brottas med hög arbetslöshet och stora
problem med HIV/Aids. I området finns många föräldralösa barn och andra särskilt utsatta barn som
bor inhysta hos släktingar. Familjerna lever i misär och barnens enda möjlighet att ta sig ur
fattigdomen är utbildning. Första steget på den vägen är förskolan. Förskola vid 4-6 års ålder är
obligatorisk i Tanzania och ett krav för att barnen ska kunna börja skolan. Tyvärr är många barn
redan vid 4-års ålder utanför ”systemet”, utan möjlighet till skolgång. Orsak? De kan inte betala
förskoleavgifterna, som motsvarar ungefär 20 euro/månad. Barnen i Kibaha lever under mycket
knappa förhållanden. De kan inte räkna med mat hemma, familjerna har inte råd att köpa
skolmaterial eller kläder. År 2003 grundades föreningen Mkuza Youth Development Association med
syfte att erbjuda gratis/subventionerad förskola till barnen i området. Man bedriver också
upplysningsarbete om HIV/Aids och jämställdhet. Det ordnas stödundervisning och fritidsaktiviteter
för skolbarn samt kurser i företagande för ungdomar.
Hoppets stjärna har inlett samarbete med denna förening. Nu ber vi om din hjälp! Du kan donera
skollunch till barnen i Kibaha – en lunch kostar 1 euro, för 50 euro kan hela förskolan få lunch
under en skoldag! Under år 2017 samlar Hoppets stjärna penningdonationer för att ge
förskolebarnen skollunch. Ett första steg mot en bättre framtid börjar med en mätt mage – alla vet vi
att det är omöjligt att koncentrera sig och lära sig nytt om man är hungrig och oroar sig för var man
ska få tag på mat. Det är fel och det är orättvist att en fyraåring ska behöva bekymra sig för hur, var
och när man ska få äta nästa gång. Genom Hoppets stjärna får tusentals barn skolmat – nu vill vi ge
förskolebarnen i Kibaha samma möjlighet. Kom med – bjud en förskola på lunch! Under kommande
år följer vi barnen i Kibaha och lär känna skolan och barnen.
Du kan delta i insamlingen genom att ge penninggåva till Hoppets stjärna. Du kan betala in
donationen till något av våra konton som finns uppräknade i detta månadsbrev eller till vårt
insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39, med meddelandet ”Kibaha”. Tack för din värdefulla gåva!
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

