Januari 2018
Bästa vänner,
Jag ser fram emot ett nytt år! I år fortsätter vi hjälpa barn och unga i Lettland, Litauen, Haiti,
Argentina, Indien och Tanzania att gå i skola och få en utbildning. Insamlingen Från kvinna till kvinna
för att förebygga människohandel i Edo, Nigeria, fortsätter tills vi uppnått vårt insamlingsmål på
10 000 euro. Med hjälp av de insamlade medlen kan vi hjälpa flickor och unga kvinnor att få en
yrkesutbildning – utbildning är det kraftfullaste sättet att stoppa människohandel. Hjälpsändningarna
till östra Litauen och Lettland fortsätter och vi uppskattar att vi under år 2018 kommer att ha 25-30
hjälpsändningar. Behovet av hjälpsändningar är stort; misären och fattigdomen är fortfarande år
2018 ett sorgligt faktum i de östra delarna av Lettland och Litauen.
Hoppets stjärna har en oerhört viktig roll i de samhällen som vi verkar; vår hjälp når tusentals
nödställda barn och familjer. Vi fokuserar på långsiktighet i allt vårt hjälparbete; det ger sällan snabba
resultat, men däremot är resultaten vi åstadkommer ofta bestående och hållbara. Vi utgår från att
varje individ är värdefull, varje individ har kraft och förmåga till förändring. Hoppets stjärna finns för
att ge redskapen till förändring. Det finns så många barn – unika och värdefulla – men så få
möjligheter. Tillsammans kan vi ge barnen möjligheter.
Hoppets stjärna finns också till för närsamhället. Vi vill hjälpa unga vuxna och andra personer som
står utanför arbetslivet att få en ny chans. Det här gör vi genom att samarbeta med
arbetskraftsmyndigheter och sociala myndigheter i vår närregion. I en trygg arbetsmiljö som präglas
av acceptans och förståelse kan människor hitta sin plats, deras självkänsla stärks och de får kraft att
förändra sina liv. Att kunna vara den som hjälper ett barn eller en familj i nöd kan göra underverk för
en individ som själv upplevt utanförskap. Den här delen av vår verksamhet skulle inte kunna existera
utan era donationer till vår hjälpsändningsverksamhet och till Barnhjälpsfonden.
Jag är oerhört stolt över det hjälparbete som Hoppets stjärna bedriver. Det vi gör, gör vi
professionellt och med glädje. Emellertid skulle inte Hoppets stjärna existera utan våra sponsorer och
frivilliga. Ett ödmjukt tack för att ni vill hjälpa via Hoppets stjärna!
Min stora önskan inför år 2018 är att allt fler öppnar sig för möjligheten att kunna hjälpa en
medmänniska. Hoppets stjärna behöver sponsorer till alla våra hjälpprojekt. Exempelvis i Haiti
förlängs läroplikten med 3 år och alla skolor måste kunna erbjuda undervisning upp till årskurs 9. För
Hoppets stjärnas del betyder detta att eleverna går fler år i skola, fler lärare behövs, mer
skolmaterial, mer mat, fler skolbyggnader. I Indien lockar våra resurscenter rekordmånga barn och
det behövs fler lärare, socialarbetare och större utrymmen. I Argentina möter vi hög inflation och
rekordhöga matpriser. I Lettland och Litauen önskar vi att fler ungdomar skulle kunna ges chansen
att studera vidare efter grundskolan.
Vi tar med stor tacksamhet emot penningdonationer till Barnhjälpsfonden och till vår insamling för
att förebygga människohandel.
Allt gott till er under år 2018! Tack för er värdefulla hjälp!
Karolina Wägar

