Maj 2018
Bästa vänner,
Hösten 2017 delade vi ut nästan 600 ryggsäckar med skolsaker till barn i Lettland och Litauen. Nu startar
insamlingen Ryggsäcken igen!
I familjer som Hoppets stjärna hjälper i Lettland och Litauen är livet en ständig kamp. Pengarna räcker
knappt till mat – att då köpa skolmaterial eller en ryggsäck till barnen är otänkbart. Ändå är det just
sådant som för barnen är oerhört viktigt! I barnens värld är den egna ryggsäcken en skatt att värna om. I
special- och internatskolorna bor barn som levt i otrygghet, de har aldrig kunnat räkna med stöd eller
hjälp hemifrån. En ryggsäck ger dem stor glädje och visar att någon bryr sig, att de är värdefulla. Glädjen
vi ser hos barnen när de tar emot sin ryggsäck är så äkta, så sprudlande – den kommer från hjärtat.
DU kan vara med och skänka glädje till ett barn! Gör så här: Du behöver en begagnad eller ny ryggsäck,
som är hel och ren. Fyll ryggsäcken med oanvända skolsaker t.ex. blyertspennor, suddgummi, pennskrin,
linjal, färgpennor, limstift, sax, häften. Tejpa eller häfta en lapp på ryggsäcken, där du märker ut om
ryggsäcken är för ett barn mellan 6-12 år eller 13-16 år. Lämna in ryggsäcken före 22.8.2018. En
penninggåva är också mycket välkommen! Du kan göra inbetalningen till vårt insamlingskonto FI57 4963
1040 0374 39, märk den med ”Ryggsäcken 2018”. Penninggåvorna används för att köpa skolmaterial och
för att täcka transportkostnaderna. Mer information om insamlingsställen hittar du på
www.starofhope.fi. Du kan också ringa eller e-maila oss.
Från Indien kommer många varma tack till alla sponsorer och all dem som understöder insamlingen Från
kvinna till kvinna. Här kommer ett exempel på hur mycket gott ni kan åstadkomma genom en donation
eller genom att bli sponsor:
Komal är 13 år och har deltagit i verksamheten vid resurscentret i Bharat Nagar sedan starten för två år sedan.
Komals äldre syster Khushboo deltar också. Familjen flyttade från sin by till Mumbai för att pappan skulle hitta
arbete. Pappan jobbar nu som vaktmästare. Familjen är dock märkt av pappans alkoholism och hans våldsamma
beteende samt mycket traditionella syn på kvinnor. Han vill inte att mamman ska jobba eller att döttrarna ska gå i
skola. Emellertid måste mamman jobba med s.k. ”piece work” hemma för att familjen ska få mat (dvs. hon broderar
textiler). Familjen bor i en anspråkslös hydda av plåt och de måste ibland låna pengar av grannar för att klara sig.
Familjevåldet har resulterat i att speciellt Komal har svårt att lita på vuxna och hennes beteende uppfattades som
nästintill aggressivt, eftersom hon är van att behöva försvara sig själv, sin mamma och sina syskon. Emellertid har
två år vid centret gjort att hon nu kan slappna av, hon är lugnare och kan samarbeta med andra. Båda systrarna får
studiestipendium via Hoppets stjärna – stipendierna är dessa flickors livlinor och motsvarar ca 3-4 euro/månad. Med
stipendierna betalar de skolavgifter, de köper skolmaterial och de kan köpa mat för att klara skoldagen. Systrarna
står upp för varandra och har bestämt sig för att klara sig. De har bestämt sig för att slutföra sin skola och bli
självständiga.

Kom med och ge en flicka möjlighet till utbildning genom en penningdonation till vårt insamlingskonto
FI57 4963 1040 0374 39 (eller till något av kontona som nämns här i månadsbrevet).
Tack för din gåva, tack för att du hjälper en medmänniska till ett bättre
liv!
Karolina Wägar
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