November 2017
Bästa vänner,
När jag tittar ut genom fönstret ser jag hur snön vräker ner och mina tankar går till familjer i Lettland
och Litauen. Hur ska det gå i vinter? Alla dessa familjer med tomma matförråd och lika tomma
plånböcker. Sommarens skörd var nästintill obefintlig i östra delarna av Lettland och Litauen på
grund av rikliga regn och översvämningar. Att se en vuxen man gråta av ångest över hur han ska klara
att förse familjen med mat i vinter – det gör ont och det gör mig orolig. Julpaketinsamlingen är
oerhört viktig för dessa familjer. Packa ett julpaket eller skänk en penninggåva så att vi kan hjälpa!
I Haiti är nöden stor. Orkanen Matthew lämnade ett samhälle i ruiner förra hösten. Skolan som drivs
av Hoppets stjärna är byns livlina – där får barnen mat och vatten. Faktum är att familjerna inte
kommer att ha mat på bordet till julhelgen. Vi behöver din hjälp! Donera en penninggåva till
julpaketinsamlingen så att vi kan ge matpaket till familjerna i Haiti. Ett matpaket innehåller
baslivsmedel och räcker en månad för en stor familj. Vill du vara med och ge långsiktig hjälp till Haiti?
Bli sponsor, hjälp barnen gå i skola – det är den bästa hjälpen till ett av världens sköraste länder som
präglas av naturkatastrofer, politiska oroligheter, våld och kriminalitet.
Från Indien kommer nyheter om allvarlig tuberkulosepidemi. Flera av barnen vid resurscentren är
drabbade. Barnens motståndskraft är svag p.g.a. undernäring. Vi har den senaste tiden satsat på att
ge barnen som kommer till resurscentren riktiga måltider och en del familjer får mathjälp. Genom
julpaketinsamlingen kan du hjälpa oss att hjälpa barnen i slummen i Indien.
I Kibaha, Tanzania, pågår skollunchprojektet. Jag hoppas innerligt att vi ska kunna glädja alla
förskolebarnen och deras vårdnadshavare genom att ställa till med en julfest. Vill du vara med? Vi
välkomnar penninggåvor till Tanzania och hoppas att vi kan fortsätta erbjuda barnen skollunch även
under nästa år. Om du vill bli sponsor dvs. månadsgivare för förskolan i Tanzania – hör av dig till oss.
Om du redan är sponsor hoppas jag att du överväger möjligheten att ge en julgåva till det barn, den
familj eller det projekt du understöder. Det gör du enklast genom att betala in en penninggåva till
något av de konton som nämns i detta månadsbrev och skriva ett meddelande vad/vem gåvan är
ämnad för. Din gåva är viktig; din insats är värdefull på ett sätt som mina ord inte räcker till för att
beskriva.
Om du funderar på julklappar, vill jag passa på att tipsa om Hoppets stjärnas gåvokort. Du kan ge bort
en get till en familj i Haiti eller du kan hjälpa familjer och barn i Argentina – symboliska och viktiga
gåvor som gör skillnad. Ta kontakt med oss per telefon 06 2253 698, e-post info@starofhope.fi eller
gå in på vår webbshop www.starofhope.fi för mer information.
Ett varmt tack för att du stöder vårt hjälparbete. Det är ännu några dagar kvar att lämna in julpaket,
senast 20.11. Du kan ge en penninggåva till insamlingen fram till 31.12.2017.
Kom med, sprid julglädje
julglädje tillsammans med oss! Din hjälp behövs!
Karolina Wägar

