Joulukuu 2017
Hyvät ystävät,
Muutama tunti sitten lähti ensimmäinen joulupaketti- ja joululahjaerä Liettuaan. Lukiessasi tätä
kirjettä on Tonttu Tom jakanut Latvian perheille noin 200 joulupakettia, 280 selkäreppua,
lukemattomia äitiyspakkauksia, kudottuja sukkapareja ja peittoja. Lisäksi olemme jakaneet
lahjakortteja ruokakauppoihin 40 perheelle. Joulupakettikeräys tuotti kaikkiaan n. 800 pakettia.
Joulujuhlan ja ruokapakettijakelun 17.12. valmistelut Haitissa ovat myös käynnissä. Vaatii melkoisesti
työtä ja suunnittelua toimittaa 400 ruokapakettia ylös vuorille kiemurtelevia, kivisiä teitä pitkin…
Intiassa ja Tansaniassa valmistellaan joulujuhlia, samoin Liettuan Perhekeskuksessa ja Argentiinan
perheiden keskuudessa. Suuret, lämpimät ja nöyrät KIITOKSET että olet mukana levittämässä iloa!
Sinun lahjasi antaa lapsille tulevaisuudenuskoa ja toivoa. SINUN apusi antaa perheille voimaa
kamppailla, lapsille uskoa unelmiin!
Työ ihmiskaupan ehkäisemiseksi Nigerian Edossa on siirtynyt uuteen vaiheeseen. 100 nuorta –
lähinnä tyttöjä – saa stipendin ammattikouluopintoja varten. Pitkän tähtäyksen tavoitteena on, että
nuoret pystyvät elättämään itsensä, saavat ammatin. Stipendin saajien joukossa on kaksi nuorta
naista, ihmiskaupan uhreja, jotka on karkotettu Suomesta takaisin Nigeriaan. Toivomme, että nämä
naiset voivat avullamme luoda itselleen tulevaisuuden. Tavoitteena on, että stipendin saaneet
käynnistävät opintojen päätyttyä omia pienimuotoisia yrityksiä. Mikään tästä ei olisi mahdollista
ilman kaikkia teitä, jotka olette vuoden aikana osallistuneet keräykseemme. Jokainen ihmiskaupan
kauhuilta pelastunut tyttö on voitto! Keräys jatkuu toistaiseksi – avun tarve on valtava. Voimme estää
suunnattoman inhimillisen kärsimyksen jatkumisen. Tee lahjoitus keräystilillemme FI57 4963 1040
0374 39 tai jollekin tämän kuukausikirjeen tileistä, viestinä ”Naiselta naiselle”.
Keräys Tansanian Kibahan koululounaan hyväksi jatkuu. Lähes vuoden ajan olemme voineet antaa
esikoululaisille lämpimän aterian jokaisena koulupäivänä ja tavoitteena on jatkaa tätä suunnattoman
tärkeää apua vuonna 2018. Tiedämme jokainen miten mahdotonta on keskittyä oppimaan uusia
asioita, jos on jatkuvasti nälkäinen; tiedämme että lapset jotka saavat syödä itsensä kylläisiksi pysyvät
myös terveinä. Kiitos kaikille, jotka ovat mukana toteuttamassa ateria-apua!
Vielä muutama päätössana näin vuoden lopuksi... Muistatte ehkä kun Peppi Pitkätossu, Tommi ja
Annika istuivat pimeässä Huvikummussa ja nielivät kukin juhlallisesti krumeluuripillerin ja lausuivat
taikasanat ”Rakas pikku krumeluuri, en tahdo olla koskaan suuri”. Joskus toivon että minulla olisi
krumeluuripillereitä jaettavaksi kaikille niille maailman lapsille, jotka eivät koskaan saa kokea omaa
lapsuuttaan. Kaikille niille lapsille, jotka pakotetaan aikuistumaan ja ottamaan harteilleen aikuisen
vastuun aivan liian varhain, jokaisen päivän ollessa kamppailua. Kaikille niille lapsille, joiden täytyy
luopua unelmistaan käydä koulua, opiskella ja saada ammatti. Lapsille, joiden ihmisarvoa loukataan.
Lapsille, jotka joutuvat väkivallan ja pahoinpitelyn uhreiksi. Lapsille, jotka elävät hirvittävissä
olosuhteissa. Toivon tähti on lähes 30 vuoden ajan työskennellyt antaakseen lapsille sen mikä
lapselle kuuluu, minkä tulisi olla itsestään selvää: Turvaa. Olen hyvin kiitollinen siitä, että on olemassa
niin monia ihmisiä – sellaisia kuin sinä – jotka näkevät mahdollisuuksia, jotka näkevät näissä lapsissa
lähimmäisen, pienen ihmisen. On äärettömän paljon mitä voimme tehdä kanssaihmistemme
hyväksi. Siksi Toivon tähti on olemassa ja siksi sinua tarvitaan.
Kiitos tuestasi ja avustasi! Toivotamme sinulle rauhallista joulua ja
ja
siunattua uutta vuotta!
vuotta!
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