April 2018
Bästa vänner,
Jag vill börja med att vidareförmedla glada hälsningar från Kibaha, Tanzania. Skollunchen för
förskolebarnen fortsätter och nästan 60 barn i åldern 4-6 år får mat varje skoldag. Gratis skolmat är
bland de bästa gåvorna barnen kan få! Barnens koncentrationsförmåga och energi har ökat och
därmed har de helt andra förutsättningar att lära sig läsa, skriva och räkna. En lunch kostar 1
euro/barn, vilket inkluderar lön till kokerska och ved. Vissa dagar serveras näringsrik välling, andra
dagar ris och bönor. För att kunna fortsätta mathjälpen till Kibaha behöver vi din hjälp. Du kan bjuda
förskolebarnen på lunch genom att ge en frivillig gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040
0374 39 med meddelandet ”Kibaha”. Du kan också använda något av de konton som nämns i detta
månadsbrev.
I Argentina är situationen stabil. Tack vare era donationer har vi kunnat ge familjerna mat, vatten och
filtar. Det är också i dessa krislägen gåvorna till Barnhjälpsfonden kommer till stor nytta. Ditt
månadsbidrag till Barnhjälpsfonden och alla extra donationer till Barnhjälpsfonden är oerhört
värdefulla då nöden är stor och hjälpen måste nå fram snabbt. Ett varmt tack till er alla.
Insamlingen ”Från kvinna till kvinna” handlar i år om att ge utsatta flickor möjlighet till utbildning. En
flicka som ligger mig speciellt nära om hjärtat är 17-åriga Darta i Lettland – en riktig kämpe, en modig
flicka som kommer från svåra familjeförhållanden. Dartas mamma är ensamförsörjare, familjen
består av tio barn. Dartas dröm är att skaffa sig ett yrke och en inkomst så att hon kan hjälpa sin
mamma och sina syskon. Hon studerar andra året på yrkesskola i Balvi för att bli sömmerska. Jag
träffade Darta i höstas och det var en flicka med glittrande ögon och ett stort leende som tackade för
den möjlighet hon fått. Utan studiestipendium på 50 euro per månad från Hoppets stjärna, utan er
hjälp, skulle Darta inte ha en chans att förverkliga sin dröm. Dartas dröm finns inom räckhåll – ännu
ett år och hon har sin examen.
I världen finns otaliga flickor såsom Darta. Flickor med drömmar om att gå i skola, skaffa sig ett yrke
och en framtid. Alltför ofta krossas dock drömmarna och glittrande ögon byts ut mot rädsla, apati,
hopplöshet, tomhet... Många av de mammor vi hjälper i våra projektländer är en av dessa flickor med
krossade drömmar. Deras liv är inga solskenshistorier, men de kämpar för barnens skull och ger inte
upp. Om du på ett konkret sätt vill stöda en mamma i Lettland eller Litauen och berätta för henne att
hon är viktig – skänk ett morsdagspaket. Lämna paketet senast 2.5 hos oss eller hos någon av våra
insamlare. Anvisningar och insamlingsställen finns på vår webbsida www.starofhope.fi.
Vi tar med stor tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen Från kvinna till kvinna. Ge ditt bidrag
till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 med meddelandet ”Från kvinna till kvinna 2018”
eller till något av de konton som nämns i detta månadsbrev.
Tack för att ni hjälper en medmänniska till ett bättre liv!
Karolina Wägar
P.S. Hoppets stjärna arrangerar välgörenhetskonsert på söndag 22.4 kl. 18 i Pedersöre kyrka.
Medverkande Damkören Madrigalen, Schlagerkören med Thomas Enroth, Ann-Catrine Burman,
Helene Nyberg. Konferencier Antti Koivukangas. Intäkterna från konsert går till skollunchen i Kibaha.

