Augusti 2017
Bästa vänner,
Efter några veckors sommarledighet har vardagslunken återfunnit sig och jag sitter och går igenom
hundratals foton tagna i juni, i Bois Negresse, Haiti. Det är glada barnansikten, stolta ansikten, några
allvarliga ansikten med rinnande näsor... Det finns foton på kålodlingar, potatisåkrar och getter. När jag
ser fotona känner jag en gränslös tacksamhet över att vi tillsammans kan hjälpa dessa barn och familjer.
Livet efter orkanen Matthew har varit tungt, men jag ser att vardagslunken också börjar återfinna sig i
Bois Negresse. Skörden verkar lovande och de flesta familjer har kunnat få nya får och getter.
Jag fortsätter med att läsa rapport från Mumbai, Indien. En detaljerad rapport med bilder skickas var
tredje månad och varje gång imponeras jag av arbetet som ger så många flickor hopp och möjligheter. Av
alla de 200 barn som regelbundet deltar i verksamheten har alla utom två klarat slutproven i skolan och
fått betyg. Det är ett fantastiskt resultat! Simran, en 15-årig flicka som bor i slumområdet Golavli, gör mig
speciellt glad. Jag har träffat henne under besök i Mumbai och följt henne under några års tid. Nu får jag
läsa om att hon är en av toppeleverna i sin klass. Simran bor med sina syskon och sin ensamstående
mamma. Mamman jobbar som hemhjälp och familjen har knappt råd med mat, inte råd med elektricitet
och allra minst med skolavgifter. Tillsammans har vi dock gett Simran möjligheten att gå i skola, vi har
gett henne chansen att utvecklas till den fantastiska unga kvinna hon är! Simran är nämligen en av de 60
ungdomar som får studiestipendium via Hoppets stjärna. I Simran bor en enorm drivkraft, hon vill bryta
sig loss från fattigdomen och är inte rädd för att stå upp för det hon tror på. Jag är övertygad om att
Simran kommer att göra mycket gott i världen. Och igen känner jag en gränslös tacksamhet över att vi
har kunnat ge flickan den chansen. Det är du som sponsor som gör allt det här möjligt.
När du läser det här brevet är insamlingen Ryggsäcken på slutrakan. I skrivande stund kan jag inte säga
hur många ryggsäckar som samlats in, jag kan bara konstatera att intresset för insamlingen har varit
enormt och feedbacken positiv. Jag vill tacka alla som deltagit på ett eller annat sätt. Ryggsäckarna har
ett stort symbolvärde och är ett stöd i vårt långsiktiga hjälparbete för barns skolgång. Under hösten får
du läsa mer om utdelningen av ryggsäckarna i Litauen och Lettland.
Under sommaren har jag med bestörtning läst om det ökande antalet båtflyktingar över Medelhavet. Det
enorma mänskliga lidandet; alla dessa män, kvinnor och barn som söker ett värdigt liv, ett liv i trygghet...
Många av dem som ger sig ut på färden genom Afrika över Medelhavet till Europa är från Nigeria. Många
är offer för människohandel. Olika internationella organ såsom UNDOC (FN:s organ för kontroll av
narkotika och förebyggande av brott) förutspår att människohandeln och flyktingströmmarna från Afrika
kommer att öka. Förebyggande åtgärder behövs, utbildning behövs! Utbildning är det kraftfullaste
verktyget att motverka och förebygga människohandel. Varje flicka vi kan hjälpa att gå i skola, varje ung
kvinna vi kan utbilda och hjälpa att skaffa sig en utkomst är en vinst. Du kan påverka genom vår
insamling Från kvinna till kvinna. Delta genom att skänka en penninggåva till något av de konton som
nämns i detta månadsbrev eller till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39.
Tack för din värdefulla hjälp.
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

