TACK FÖR DIN HJÄLP!
Tack vare dina donationer har Hoppets stjärna under år 2016
fortsatt utveckla biståndsarbetet i Indien, Haiti, Argentina,
Lettland och Litauen. Vi har kunnat upprätthålla
hjälpsändningsverksamheten och vi har kunnat ge hjälp i
nödsituationer. Katastrofen i Haiti har visat att även en liten
organisation som Hoppets stjärna har beredskap att agera i
extrema situationer och tillsammans har vi kunnat rädda
många liv!
Här kommer en kort redogörelse för året som gått och för hur dina
donationer har använts. Vi skickar en hälsning/gåva från barnen på
Familjecentret i Litauen. Hoppas också att vår nya insamling till
förmån för skollunch till förskolebarn i Tanzania ska engagera –
tillsammans kan vi hjälpa dessa utsatta barn till en bättre framtid! Ta
gärna kontakt om du har frågor.
Ett varmt och innerligt tack för ditt stöd.

Bildtext

Med vänlig hälsning

!

Karolina Wägar
Verksamhetsledare

Nödhjälp
Orkanen Matthews framfart i Haiti har gett upphov
till ett oerhört lidande. Hoppets stjärna har
tillsammans med vår lokala partner varit med och
delat ut mathjälp till över 6000 familjer både i de byar
där vi driver skolor och i de hårt drabbade södra
delarna av Haiti. Den här omfattande hjälpinsatsen
skulle inte ha varit möjlig utan dina donationer!
Mathjälp till barnfamiljer i Litauen och Lettland

Två av syskonen Balabkina i Litauen. Familjen deltar i
verksamheten vid Famiiljecentret

!
Hoppets stjärna driver kontinuerligt
biståndsarbete i följande länder:
•
•

•

Övriga insatser
Socialt stöd till marginaliserade familjer vid
Familjecentret i Zarazai, Litauen.
Krishjälp för familjer i Litauen och Lettland
(exempelvis hjälp för att köpa mediciner,
modersmjölkersättning, vitaminer)
Sommarläger för ensamstående mammor i St.
Petersburg, Ryssland
Medicinsk hjälp till familjer i Vitryssland
Hjälpmedel till funktionshindrade barn
Getter till familjer i Haiti

•

Skolor i Haiti. Grundskoleutbildning
på landsbygden, byautveckling.
Resurscenter i Mumbai, Indien.
Utbildning, upplysning och
jämställdhetsarbete både för flickor,
pojkar och mammor, med fokus på
flickor.
Stöd till barn i Argentina. Barnen och
familjerna hör till ursprungsfolket
Toba och lever under svåra
förhållanden i norra Argentina.
Stöd till barnfamiljer i Lettland och
Litauen. I Litauen sker arbetet via det
s.k. Familjecentret där familjer får
socialt stöd.

Hjälpsändningsverksamhet
Hjälpsändningar till Lettland och Litauen.
De totalt 37 hjälpsändningarna har främst innehållit
kläder, skor, textiler och möbler. Därtill har vi sänt
hygien- och sanitetsprodukter. Vi har även skickat mat,
främst torrvaror såsom mjöl, gryn och frukostflingor.
I Lettland har mottagarna varit skolor, specialskolor
för funktionshindrade, ett kriscenter för kvinnor och
barn samt kommuner. I de fall där mottagaren är en
kommun, sköts distributionen av varor av
socialarbetare.
I Litauen är mottagarna kommuner, ett skyddshem,
rehabiliteringshem
och
en
organisation
för
funktionshindrade.
Hjälpsändningar till konfliktzonen i östra Ukraina.
Hjälpsändningarna (2 st) riktades till nödlidande i eller
längs med gränsen till konfliktzonen. Mottagarna är
barnfamiljer och åldringar.
Louis’ familj har drabbats hårt av orkanen Matthew. Louis är
pojken längst till vänster på bilden, han går i åk 3 i skolan i Bois
Negresse, Haiti. Familjen är tacksam över att ingen
familjemedlem kommit till skada, men livet är mycket svårt och
tungt. Varje dag är en kamp för mat och vatten. Louis’ familj
miste sina odlingar. Orkanen sköljde bort allt som växte på
bergssluttningarna t.o.m. jordmånen.
Louis och hans familj deltog i skolans julfest 18.12 då alla barnen
och föräldrar bjöds på mat. Louis och hans storasyster fick
varsin påse godsaker och familjen matpaket som räcker i en
månad.

Familjen Belette i Bois Negresse, Haiti. Bredvid mamman
en säck ris som delades ut som nödhjälp i slutet på oktober
2016. Det dröjde flera veckor innan hjälpen kunde nå Bois
Negresse p.g.a. förstörda vägar och broar.

Efter orkanen Matthew är situationen i Bois Negresse
kritisk. Familjerna har mist sina skördar och sitt utsäde och
därmed sina utkomstmöjligheter. Familjerna i Bois Negresse
är helt beroende av sina jordbruk och husdjur för sin
överlevnad och utkomst. Det finns en stor risk att familjer
flyttar till huvudstaden Port au Prince i hopp om att hitta
utkomst, att barnen därmed tvingas avbryta sin skolgång och
tvingas till arbete utanför hemmet. Därför har Hoppets
stjärna två huvudprioriteringar under år 2017: Att se till att
skolan fungerar till fullo och att dela ut nytt utsäde och nya
husdjur. Skolan i Bois Negresse är livsviktig för barnen,
familjerna och det omkringliggande samhället. Skolmaten är
för barnen dagens enda riktiga måltid och skolan en trygghet
och möjlighet till en framtid. Tack för att du är med och
hjälper!

