Maj 2017
Bästa vänner
För tredje året i rad inleder vi nu insamlingen Ryggsäcken till förmån för utsatta skolbarn i Lettland och
Litauen. Hoppets stjärna jobbar med marginaliserade familjer och barn i båda länderna. Vårt familjestöd
i Balvi, Lettland, har pågått i snart fem år och arbetet bland familjerna i Zarazai, Litauen, är inne på sitt
tredje år. Många familjer gör framsteg, de har fått grepp om sina liv och de har fått tillbaka hopp och
drömmar. Drivkraften för många är att kunna ge sina barn ett bättre liv än de själva haft – drömmen om
ett bättre liv innefattar alltid en önskan om att kunna ge sina barn en god utbildning. Insamlingen
Ryggsäcken är ett led i att hjälpa familjerna förverkliga den drömmen. Då pengarna knappt räcker till
mat, har man sällan råd med skolmaterial.
I special- och internatskolorna finns barn som kommer från svåra familjeförhållanden. De måste klara sig
själva, utan stöd eller hjälp hemifrån. Skolan är deras hem och trygghet. Det är långt ifrån självklart att
barnen har skolmaterial. För dessa barn är en ryggsäck fylld med skolsaker till stor nytta och glädje!
Du kan delta i insamlingen genom att skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända/nya skolsaker
såsom blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, målarböcker,
vattenfärger. Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 21.8.2016. Vi tar också
med stor tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen, som används för att köpa skolmaterial. Märk
donationen med ”Ryggsäcken”; du kan betala in din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374
39 eller till något av de konton som nämns i detta månadsbrev.
Ryggsäckarna transporteras till skolor och familjer i Lettland och Litauen. I Lettland delas ryggsäckarna ut
i Balvi-regionen, i östra Lettland, och i specialskolor runtom i landet. I Litauen delas ryggsäckarna ut i
Zarazai- och Birzai-regionen.
Förskolan i Kibaha sänder sina varmaste hälsningar och tack till alla dem som förverkligar hjälpen till
barnen. I skrivande stund har vi säkrat skolmat för åtminstone ett halvår! 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.
Från Nigeria nås vi av nyheter om att arbetet med barn och unga, speciellt flickor, i riskzonen för att bli
offer för människohandel startats. Första steget är att välja ut dem som är i störst behov av
studiestipendium. Att säkra skolgången för barn och unga är en av de effektivaste förebyggande
åtgärderna i arbetet mot människohandel. Du kan vara en del av det här viktiga arbetet genom att ge
en penninggåva till Hoppets stjärna. Tillsammans kan vi ge dessa barn en framtid, tillsammans kan vi
förhindra den desperata resan över Medelhavet. 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 din värdefulla hjälp.
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

