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Bästa vänner
Insamlingen Ryggsäcken pågår! Kom med, du kan stöda och uppmuntra en skolelev i Lettland/Litauen
genom att skänka en ryggsäck med skolmaterial. Ryggsäcken kan vara begagnad, men hel och ren.
Skolmaterialet ska vara oanvänt. Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast
21.8.2016. Du kan också ge en penninggåva så att vi kan 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.
Från Haiti nås vi av goda nyheter! De äldre skolbarnen i Bois Negresse har under flera dagar i maj
planterat skog – 50 000 tallplantor har satts i marken. Det här är viktigt för att åtgärda skadorna efter
orkanen och för att förhindra erosion. Projektet är ett samarbete mellan flera organisationer, däribland
Hoppets stjärna. I Haiti slutar snart skolåret och småningom skickar vi ut en hälsning till alla sponsorer.
Tack till er som understöder arbetet i Haiti. Det är oerhört viktigt nu när mediernas och omvärldens
blickar riktas annanstans – vi har förbundit oss att hjälpa Haiti och vi jobbar vidare och ger barnen en
möjlighet att förändra sin och landets framtid.
Även från Dodoma, Tanzania, och Children Empowerment Project har vi fått fina nyheter. Bussen som
många av er blev ”delägare” i under fjolåret trafikerar Dodomas gator och ger hjälparbetet bland
gatubarnen och de föräldralösa barnen ett mycket välkommet ekonomiskt tillskott. Totalt 217 barn får
hälsovård och går i skola tack vare projektet. Nationell tv och radio har uppmärksammat arbetet och
sakta men säkert förändras attityderna mot gatubarnen. Man har också startat seminarieverksamhet för
vårdnadshavare där man lär ut olika former av hantverk och matlagning för att hjälpa dem med
försörjningen. Hoppets stjärna är stolt över att få vara en del av Children Empowerment Project!
I förskolan i Kibaha, Tanzania, äter man lunch varje skoldag med stor aptit och glädje! I förskolan går
också en speciell liten pojke. Han är särskilt utsatt p.g.a. att han är albino. Vår samarbetsorganisation i
Kibaha jobbar för albinobefolkningens rättigheter. I Tanzania bär påfallande många på den gen som leder
till albinism. Få grupper av människor är så förföljda och hotade som albinon i Tanzania. Arbetet för att
förändra djupt rotade föreställningar och fördomar är oerhört viktigt. Det effektivaste verktyget är
utbildning. Kom med och stöd skollunchen i Kibaha! Du kan 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.
Att säkra skolgång och utbildning för barn och unga är också ett av de effektivaste verktygen för att
förhindra människohandel. Häromdagen fick jag bilder från ett mycket unikt tillfälle i Nigeria: Åtta unga
vuxna som fått möjligheten att studera IT och engelska och som stolt poserade med sina slutbetyg. Dessa
både unga kvinnor och män har varit offer för terroristorganisationen Boko Haram, de har lyckats bli fria,
de har sökt skydd, de har fått stöd och utbildning. De är nu redo för framtiden. Det här är möjligt för att
det finns en koalition av olika organisationer – däribland Hoppets stjärna – som kanaliserar hjälp till
utbildning. Du kan vara en del av det här viktiga arbetet genom att ge en penninggåva till Hoppets
stjärna. Tillsammans kan vi ge dessa barn och unga en framtid, tillsammans kan vi förhindra
människohandel. 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

