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Bästa vänner
Jag vill börja det här brevet med att rikta ett varmt tack till alla dem som månatligen understöder vårt
hjälparbete bland barn och familjer runtom i världen. De månatliga gåvorna möjliggör långsiktiga
satsningar på skola, utbildning och socialt arbete. Ett fint exempel på det här är vårt arbete i
indianbyarna i Argentina.
500 år har gått sedan européerna kom till Argentina. Ursprungsbefolkningen Toba har sedan dess
förföljts, trakasserats och diskriminerats. 1977 startade Hoppets stjärna sitt arbete bland indianerna.
Från att ha varit ett av de områden i världen med den högsta spädbarnsdödligheten och allvarliga
problem med undernäring (och dess följdsjukdomar), ser vi i dag att de flesta barn överlever och är
relativt friska. Från att ha varit ett samhälle med nästintill ingen läskunnighet, går dagens barn och unga i
skola och utbildar sig till olika yrken. Idag finns det lärare, jurister, läkare, tjänstemän och andra
förebilder bland Tobafolket; de har krossat fördomarna och banat väg för en ny generation. Alla har de
sponsorer att tacka – sponsorerna gav dem en möjlighet!
För en tid sedan fick jag dystra nyheter från vår samarbetspartner i Argentina. Problemen hopar sig till
följd av det ekonomiska och politiska läget i landet. Den höga inflationen gör familjernas vardag ytterst
svår; matpriserna är skyhöga och man har inte råd ens med det mest grundläggande. Hoppets stjärna är
i akut behov av sponsorer i Argentina! Barn står i kö för att få chans till skola och utbildning, mat och
sjukvård. Det senaste året har varit tufft med olika sjukdomar (TBC, denguefeber, zika, influensa) som
drabbat indiansamhällena hårt. Vi kan inte låta det fina arbetet i Argentina tyna bort; låta förtryck och
orättvisor åter vinna terräng och förstöra framtiden för ett av världens ursprungsfolk. Vi måste stå upp
för barnen och deras familjer! Bli sponsor i Hoppets stjärna. Om du så önskar kan du också bli sponsor
för ett barn. Din insats är 90 cent/dag dvs. 28 euro/månad. Kontakta oss, vi behöver din hjälp!
I Kibaha, Tanzania, finns ett 50-tal förskolebarn som tackar er av hela sitt hjärta. Att få mat alla
skoldagar – gröt eller ris med bönor – det är något som man i Kibaha inte ens har kunnat drömma om.
Insamlingen fortsätter och i nuläget har vi säkrat mat för fyra månader. Om du vill stöda skollunchen i
Kibaha kan du ge din gåva till något av kontona som nämns i månadsbrevet eller till vårt insamlingskonto
FI57 4963 1040 0374 39, med meddelandet ”Kibaha”. En lunch kostar 1 euro/barn/dag. Kostnaden
innefattar förutom maten också lön för kokerska, ved, vedspis, muggar och kastruller.
Insamlingen Från kvinna till kvinna har kommit igång. Vi på Hoppets stjärna tackar för den fina respons vi
fått. Att förebygga och förhindra människohandel i ett av världens mest utsatta områden, Edo i Nigeria,
är ett viktigt uppdrag. Under vintern har jag haft förmånen att diskutera med personer som själva
upplevt och överlevt människohandelns fasor. Ett offer har lånat sitt ansikte till vår insamling för att hon
vill göra allt hon kan för att ingen annan ska utsättas för det hon gått igenom. Hennes ord klingar
fortfarande i mitt huvud ”om det funnits en möjlighet, ett alternativ, vad som helst...” Tillsammans kan
vi erbjuda alternativ – en möjlighet till en framtid. Tillsammans kan vi förhindra resan över Medelhavet.
Du kan vara en del av det här viktiga arbetet genom att ge en penninggåva till Hoppets stjärna. Gåvan
betalas till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 med meddelandet ”Från kvinna till kvinna 2017”
eller till något av de konton som nämns i månadsbrevet.
Tack för er värdefulla hjälp.
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

