Februari 2017

Bästa vänner
Jag vill presentera Mohamedy och Yusra i Kibaha, Tanzania. Mohamedy är 5 år. Han har ingen
mamma, hon försvann efter att pojken föddes. Pappan har lämnat sonen och bor med sin nya familj
i en annan del av Tanzania. Mohamedy bor med sin gamla farmor. Farmor har ingen inkomst –
farmor och Mohamedy förlitar sig helt på hjälp från grannar. Mohamedy har gått i förskolan i Kibaha
i ett år nu.
Yusra är 4 år och även hon går i förskolan i Kibaha. Yusra bor med sin mamma och storasyster.
Mamman har inget arbete och ibland kan det gå flera dagar utan att Yusra får mat. I Mohamedys
och Yusras värld är ingenting självklart – vare sig kläder, skor, vatten eller mat.
I skrivande stund har vi samlat ungefär 1500 euro till förskolan i KIbaha dvs. mat för två månader. Ett
varmt tack till alla som är med! Målet är att säkra skolmaten för 10 månader till. En lunch kostar 1
euro, för 50 euro kan hela skolan få mat. Kom med och bjud skolbarnen på lunch! 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”.
Hoppets stjärna har tack vare era donationer hjälpt förskolan att skaffa vedspis, muggar och grytor.
Lunchen som serveras till barnen är en näringsrik gröt (som dricks ur muggar), bröd och ibland ris. I
nuläget går det 48 barn i åldern 4-6 år i förskolan. Alla dessa barn lever i extrem fattigdom – alla kan
hjälpas till en bättre framtid!
Jag vill också i denna månads hälsning till er citera delar ur ett brev som en mamma skrivit till sina
sponsorer i Finland. Den här ensamstående mamman i Lettland har haft det väldigt kämpigt och så
här skriver hon:
“Jag är mycket tacksam över att du inte har glömt min familj. Jag är ledsen för att jag inte skrivit,
men det har hänt mycket i mitt liv och vi har det svårt just nu. … Jag ville så innerligt att vi skulle vara
en familj. … Jag hoppas att du ber för mig. Att du ber för att jag inte ska ge upp. Din hjälp till min
familj är ovärderlig. Den lilla (mjukis)hunden som du gav till min äldsta son för tre år sedan finns
ännu hos oss och är min yngsta sons bästa leksak. Jag tackar dig och din familj. Jag är ledsen för att
jag inte skrivit, men det har alltid varit så svårt för mig att skriva brev.”
Denna mammas hälsning beskriver många familjers livssituation och den beskriver den tacksamhet
som finns oberoende om det handlar om en familj i Lettland, Litauen, Argentina, Haiti, Indien eller
Tanzania. Det finns så mycket vi kan göra för våra medmänniskor! Hoppets stjärna finns till som ett
redskap för att hjälpen ska nå fram – använd oss, kom med och hjälp via oss! Du kan bli sponsor, du
kan ge en engångsdonation, du kan köpa gåvokort som kan ges i present, eller donera varor som vi
kan sälja eller skicka vidare som hjälp. Du kanske fyller jämna år och inte vill ha några presenter –
kom ihåg Hoppets stjärna istället. Vi tar med tacksamhet emot din gåva.
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

P.S. Läs intervjun med Marlen Back på www.starofhope.fi eller på Facebook. Marlen jobbade som
volontär vid förskolan i Kibaha ifjol och hon är kvinnan bakom insamlingen till Kibaha.

