Tammikuu 2018
Hyvät ystävät,
Odotan innolla alkanutta vuotta! Tänä vuonna jatkamme Latvian, Liettuan, Haitin, Argentiinan, Intian
ja Tansanian lasten ja nuorten koulunkäynnin ja ammattikoulutuksen avustamista. Naiselta naiselle keräys ihmiskaupan ehkäisemiseksi Nigerian Edossa jatkuu, kunnes saavutamme 10 000 euron
keräystavoitteemme. Keräysvaroilla voimme auttaa tyttöjä ja nuoria naisia saamaan
ammattikoulutuksen – koulutus on tehokkain tapa ihmiskaupan pysäyttämiseksi. Avustuslähetykset
itäiseen Liettuaan ja Latviaan jatkuvat ja arviomme mukaan avustuslähetyksiä tulee vuoden 2018
aikana olemaan 25-30. Avustuslähetysten tarve on suuri; valtava köyhyys on vuonna 2018 edelleen
surullinen tosiasia Latvian ja Liettuan itäosissa.
Toivon tähdellä on erittäin tärkeä tehtävä yhdyskunnissa joissa toimimme; apumme tavoittaa
tuhansia hädänalaisia lapsia ja perheitä. Keskitymme kaikessa toiminnassa pitkäjänteiseen
avustustyöhön; tuloksia syntyy harvoin nopeasti, mutta sen sijaan aikaansaamamme tulokset ovat
usein pysyviä ja kestäviä. Lähdemme siitä, että jokainen ihminen on arvokas, jokaisella ihmisellä on
voimaa ja kykyä muutokseen. Toivon tähti on olemassa antaakseen välineet muutokseen. On niin
paljon lapsia – ainutlaatuisia ja arvokkaita – mutta niin vähän mahdollisuuksia. Yhdessä voimme
antaa lapsille mahdollisuuksia.
Toivon tähti on olemassa myös lähiyhteisöä varten. Haluamme auttaa nuoria aikuisia ja muita
työelämän ulkopuolelle jääneitä henkilöitä saamaan uuden tilaisuuden. Tämä tapahtuu
yhteistoiminnassa lähiseudun työvoimaviranomaisten ja sosiaaliviranomaisten kanssa. Turvallisessa,
hyväksynnän ja ymmärtäväisyyden sävyttämässä työympäristössä ihmiset voivat löytää paikkansa,
heidän itsetuntonsa vahvistuu ja he saavat voimia muuttaa elämänsä. Kykeneminen auttamaan
hädänalaista lasta tai perhettä voi saada aikaan ihmeitä henkilössä, joka on itse kokenut
syrjäytymistä. Tätä osaa toiminnastamme ei olisi olemassa ilman teidän lahjoituksianne
avustuslähetystoimintaamme ja Lastenrahastoon.
Olen tavattoman ylpeä Toivon tähden harjoittamasta avustustyöstä. Teemme työmme ilolla ja
ammattitaidolla. Toivon tähteä ei kuitenkaan olisi olemassa ilman sponsoreitamme ja
vapaaehtoisiamme. Nöyrät kiitokset, että haluatte auttaa Toivon tähden kautta!
Suuri toiveeni vuoden 2018 alkaessa on, että yhä useammat avautuisivat mahdollisuudelle auttaa
kanssaihmisiään. Toivon tähti tarvitsee sponsoreita kaikkiin avustusprojekteihimme. Esimerkiksi
Haitissa oppivelvollisuutta pidennetään 3 vuodella ja kaikkien koulujen on voitava tarjota opetusta 9.
vuosikurssille saakka. Toivon tähden osalta tämä merkitsee, että oppilaat käyvät koulua useamman
vuoden ajan, tarvitaan lisää opettajia, enemmän koulutarvikkeita, lisää ruokaa, lisää
koulurakennuksia. Intiassa resurssikeskuksemme houkuttelevat ennätyksellisiä lapsimääriä ja
tarvitaan lisää opettajia, sosiaalityöntekijöitä ja suurempia tiloja. Argentiinassa vastassamme on
korkea inflaatio ja ennätyksellisen korkeat ruokatarvikkeiden hinnat. Latviassa ja Liettuassa
toivoisimme useammalle nuorelle mahdollisuutta jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen.
Otamme erittäin kiitollisina vastaan rahalahjoituksia Lastenrahastoon ja keräykseemme ihmiskaupan
vastaiseen työhön.
Kaikkea hyvää vuodelle 2018 toivottaen kiitän teitä arvokkaasta
avustanne!
Karolina Wägar

