Mars 2018
Bästa vänner,
Från Argentina har vi nåtts av nyheter om störtregn och översvämningar – 700 mm regn på några
dagar. Staden Saenz Pen͂ a och det omkringliggande området där Hoppets stjärna arbetar är hårt
drabbat. Inga människor har skadats i översvämningarna – det är främst fråga om materiella skador.
Många familjer som tillhör Toba-befolkningen står utan hem och ägodelar, det mesta har förstörts av
vattnet. Stora delar av Toba-folket bor i anspråkslösa skjul av plåt, presenningar och kartong och
därmed är de speciellt utsatta. Det råder skriande brist på madrasser, filtar, rent vatten och mat. Den
stora farhågan är att sjukdomar nu sprids med förorenat vatten. Hoppets stjärna följer situationen
och vi vänder oss nu till er och hoppas att ni vill hjälpa familjerna att komma på fötter igen. Du kan
hjälpa genom att ge en penninggåva till vårt insamlingskontonummer FI57 4963 1040 0374 39 med
meddelandet ”Argentina”. Om du vill ge en extra gåva till ditt fadderbarn i Argentina
vidareförmedlar vi den till familjen. Din gåva kommer till stor nytta i den här svåra situationen.
Från Edo, Nigeria, har vi fått positiva och glädjande nyheter om hur arbetet framskrider. På bilden i
detta månadsbrev ser du ungdomar som alla fått studiestipendium via Hoppets stjärna och vår
insamling ”Från kvinna till kvinna” (i mitten av bilden vår kontaktperson Anne). Happy (första från
vänster) är 17 år och har kunnat fortsätta skolan tack vare studiestipendium via Hoppets stjärna.
Osakpolor studerar sista året vid gymnasiet och hade inte kunnat få sin examen utan ett stipendium
som täcker examinationsavgiften. Nu kan han ansöka om att studera vid universitet. Både Mary och
Ruth är toppelever, men utan stipendium skulle de båda flickorna ha varit tvungna att sluta
gymnasiet. Båda flickornas pappor är döda och deras mammor är ensamförsörjare. Cynthias (andra
flickan från vänster) farmor brukade betala hennes skolavgifter, men klarar inte av det längre. Med
studiestipendiet kan Cynthia fortsätta gå i skola. Saras ensamstående mamma är mycket sjuk och
klarar inte av att arbeta – tack vare stipendiet kan Sarah gå i gymnasiet.
Det här är några exempel på hur din donation används för att förändra liv. Ge en flicka i Nigeria,
Haiti, Indien, Argentina och Lettland en chans! Delta i insamlingen ”Från kvinna till kvinna” genom
att donera en penninggåva till vårt insamlingskontonummer FI57 4963 1040 0374 39 med
meddelandet ”Från kvinna till kvinna 2018”. Om du vill donera via vår webbsida kan du numera
också använda mobilapplikationen Mobile Pay.
Familjerna i Lettland och Litauen möter en extremt kall vinter efter en sommar som gav dålig skörd.
Tack vare julpaketinsamlingen har vi kunnat ge både matpaket och presentkort till matbutiker till de
allra mest utsatta familjerna. Vi hoppas att du vill skänka ett matpaket till en mamma i Lettland eller
Litauen nu under våren. Lämna paketet senast 2.5 hos oss eller hos någon av våra insamlare.
Anvisningar och insamlingsställen finns på vår webbsida www.starofhope.fi.
Tack för er värdefulla hjälp!
Karolina Wägar

P.S. Julhälsningarna från barnen i Argentina har kommit bort på sin väg från Argentina till Finland. Vi
gör vårt bästa att få tag i dem. Vi beklagar det som hänt och hoppas att vi under våren kan skicka ut
hälsningarna.

