September 2017
Bästa vänner,
Första omgången med 207 ryggsäckar nådde skolbarn i Zarazai, Litauen, 31.8. Ryggsäckarna delas ut
till barnen som deltar i Familjecentrets verksamhet samt till andra barn som kommer från svåra
familjeförhållanden. Den andra omgången med ca 350 ryggsäckar delas ut till barn som ingår i vårt
sponsorprogram i Balvi, Lettland, samt till barn som går i special- och internatskolor som vi
samarbetar med. Era gåvor är många barns stora glädje och tröst! Tack.
Under tre dagar i september träffade jag familjerna som ingår i Hoppets stjärnas
familjestödsprogram i Balvi, Lettland. Barnen har växt, en del studerar, hus har renoverats… Tack
vare er, sponsorer, har vi kunnat skapa möjligheter där det tidigare fanns hopplöshet och
misströstan. Det är dock inte endast glädje som möter mig. Med en stor klump i halsen träffar jag
mamman som igen blivit änka och står där – igen – ensam. Jag träffar hennes två utvecklingsstörda
21-åriga tvillingdöttrar, 10-åriga son, 8-åriga dotter och hjärtsjuka 1-åriga dotter med Downs
syndrom. Det är med stor sorg jag träffar trebarnsmamman Vineta. Nästan jämnårig med mig själv,
svårt handikappad efter en stroke. Det finns ingen som bryr sig om att den här kvinnan sakta tynar
bort. Hennes man kämpar för att hålla ihop familjen, att barnen ska klara sig. Faktum är att barnen
har en chans att ta sig ur fattigdomen för att det finns människor som du, som vill hjälpa. Det är
många känslor som drabbar mig, men den starkaste känslan är ändå tacksamhet: Tacksamhet till alla
er om vill hjälpa.
Det är nu exakt fem år sedan vi startade stödet till utsatta familjer i Balvi. En del familjer har kunnat
gå vidare i sina liv, en del behöver fortfarande hjälp, men är på rätt väg. Vi har utvärderat behovet av
stödet hos var och en av familjerna. En del av familjerna som varit med oss i flera års tid är nu mogna
att stå på egna ben. Det stöd som hjälpt dem, vill vi att ska gå vidare till nya familjer. Vill du vara med
och hjälpa en familj? Ta kontakt med oss – din hjälp behövs. Till alla dem som redan stöder en familj
kommer vi att skicka rapport, bilder och uppdaterad information om familjen.
I Kibaha fortsätter skollunchen för åttonde månaden och förskolan, som finns i ett mycket fattigt
område där alla familjer kämpar för sin överlevnad, har fått ett uppsving. Barnen orkar lära sig, de är
mer harmoniska och friskare. Om du vill hjälpa dessa små att orka gå i skola kan du ge en
penninggåva till något av våra konton som nämns här i månadsbrevet eller till vårt insamlingskonto
FI57 4963 1040 0374 39, med meddelandet ”Kibaha”. Skollunchen kostar 1 euro/barn/dag.
Insamlingen från Kvinna till kvinna 2017 fortsätter hela hösten. De insamlade medlen används till att
förebygga människohandel i ett av världens mest utsatta områden, Edo, i Nigeria. Utbildning är det
effektivaste och långsiktigaste verktyget för att förebygga människohandel. I praktiken jobbar vi
genom att bevilja studiestipendier till flickor i skolåldern och genom att utbilda och bevilja
startbidrag till unga kvinnor så att de kan försörja sig själva och sin familj genom småskaligt
företagande. Varje flicka som kan gå i skola och varje ung kvinna vi kan utbilda och stöda är en vinst!
Stå upp för dessa flickor och kvinnor genom att ge en penninggåva till vårt insamlingskonto FI57 4963
1040 0374 39, med meddelandet ”Från kvinna till kvinna”.
Tack för ditt värdefulla stöd som ger möjligheter och hopp,
Karolina Wägar

