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Bästa vänner,
För några timmar sedan sändes första omgången med julpaket och julklappar till Litauen. När du
läser det här brevet har Tomten Tom delat ut ca 200 julpaket, 280 ryggsäckar, otaliga mammalådor,
stickade strumpor och filtar till familjer i Lettland. Därtill har vi delat ut presentkort till matbutiker till
40 familjer. Totalt resulterade julpaketinsamlingen i ca 800 paket. Förberedelserna för julfesten och
matpaketsutdelningen 17.12 i Haiti är också på gång. Det kräver en hel del planering och arbete för
att leverera 400 matpaket upp i bergen längs med slingrande, steniga vägar... I Indien och Tanzania
håller man på och ställer till med julfester; likaså på Familjecentret i Litauen och bland familjerna i
Argentina. Ett stort, varmt och ödmjukt TACK för att du är med och sprider glädje! Din gåva ger
barn framtidstro och hopp. DIN hjälp får familjer att orka kämpa, barn att våga tro på sina
drömmar!
Arbetet för att förebygga människohandel i Edo, Nigeria, har gått in i en ny fas. 100 ungdomar –
främst flickor – får stipendium för studier vid yrkesskola. Målet är att ungdomarna på sikt ska kunna
försörja sig, få ett yrke. Bland stipendiaterna finns två unga kvinnor, offer för människohandel, som
utvisats från Finland tillbaka till Nigeria. Vi hoppas att dessa kvinnor ska kunna skapa sig en framtid
med vår hjälp. Målet är att stipendiaterna ska starta egna småskaliga företag efter avslutade studier.
Inget av det här skulle vara möjligt utan alla er som under året deltagit i insamlingen. Varje flicka vi
kan rädda undan människohandelns fasor är en vinst! Insamlingen fortsätter tills vidare –
hjälpbehovet är omåttligt. Genom att förena våra krafter kan vi göra skillnad och förhindra det
enorma mänskliga lidandet som pågår. Ge din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39
eller till något av kontona i detta månadsbrev med meddelandet ”Från kvinna till kvinna”.
Insamlingen till förmån för skollunchen i Kibaha, Tanzania, fortsätter. Under snart ett års tid har vi
kunnat ge förskolebarnen en varm måltid varje skoldag och vi siktar på att fortsätta den här oerhört
viktiga hjälpen under år 2018. Alla vet vi att det är omöjligt att koncentrera sig och lära sig nya saker
om man jämt och ständigt är hungrig; vi vet att barn som får äta sig mätta också hålls friska. Tack till
alla som är med och förverkligar hjälpen!
Några avslutande ord för det här året... Ni kanske minns då Pippi Långstrump, Tommy och Annika
satt i mörkret på Villa Villekulla och högtidligt tog varsitt krumelurpiller och uttalade de magiska
orden ”Kära lilla krumelur jag vill aldrig bliva stur”. Jag önskar ibland att jag hade krumelurpiller att
dela ut till alla de barn i världen som aldrig får uppleva sin barndom. Alla dessa barn som tvingas bli
vuxna och ta vuxenansvar alldeles för tidigt, där varje dag är en kamp. Alla dessa barn som är
tvungna att ge upp sina drömmar om att gå i skola, få en utbildning och ett yrke. Barn vars
människovärde kränks. Barn som utsätts för våld och övergrepp. Barn som lever under fruktansvärda
omständigheter. Hoppets stjärna har i snart 30 års tid jobbat för att ge barn det som barn ska ha, det
som borde vara självklart: Trygghet. Jag är så tacksam för att det finns så många människor – sådana
som du – som ser möjligheter, som ser medmänniskan. Den lilla människan. Det finns oändligt
mycket vi kan göra för vår nästa. Därför finns Hoppets stjärna och därför behövs du.
Tack för ditt stöd och din hjälp! Vi önskar dig en fridfull jul och ett
välsignat nytt år!
år!
Karolina Wägar

