Toukokuu 2018
Hyvät ystävät,
Syksyllä 2017 jaoimme lähes 600 selkärepullista koulutarvikkeita Latvian ja Liettuan lapsille. Nyt alkaa uusi
Selkäreppukeräys!
Perheissä joita Toivon tähti auttaa Latviassa ja Liettuassa elämä on jatkuvaa kamppailua. Rahat riittävät
tuskin ruokaan, ja silloin koulutarvikkeiden tai selkärepun ostamista lapsille ei voi edes ajatella. Kuitenkin
juuri tällaiset asiat ovat lapsille suunnattoman tärkeitä! Lasten maailmassa oma selkäreppu on aarre josta
pidetään hyvää huolta. Erityis- ja asuntolakouluissa asuu lapsia, jotka ovat eläneet turvattomina, he eivät
ole koskaan voineet luottaa saavansa tukea tai apua kotoa. Selkäreppu tuottaa heille suurta iloa ja
osoittaa heille että joku välittää, että he ovat arvokkaita.
SINÄ voit olla mukana tuottamassa iloa lapselle! Toimi näin: Tarvitset käytetyn tai uuden selkärepun,
joka on ehjä ja puhdas. Täytä reppu käyttämättömillä koulutarvikkeilla, esim. lyijykynillä, pyyhekumeilla,
kynäkotelolla, viivoittimella, värikynillä, liimapuikolla, saksilla, vihoilla. Teippaa tai nido selkäreppuun
lappu, johon merkitset onko reppu tarkoitettu 6-12 -vuotiaalle vai 13-16 -vuotiaalle lapselle. Toimita
selkäreppu meille 22.8.2018 mennessä. Myös rahalahjoitus on erittäin tervetullut! Voit suorittaa
maksun keräystilillemme FI57 4963 1040 0374 39, viestinä ”Selkäreppu 2018”. Rahalahjoitukset
käytetään koulutarvikkeiden ostoon ja kuljetuskustannusten kattamiseen. Lisätietoja keräyspaikoista
löydät osoitteesta www.starofhope.fi. Voit myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.
Intiasta tulee paljon lämpimiä kiitoksia kaikille sponsoreille ja kaikille ”Naiselta naiselle” -keräystä
tukeville. Seuraavassa esimerkki siitä, miten paljon hyvää voitte saada aikaan tekemällä lahjoituksen tai
ryhtymällä sponsoriksi:
Komal on 13-vuotias ja hän on osallistunut Bharat Nagarin resurssikeskuksen toimintaan koko sen 2-vuotisen
toiminnan ajan. Komalin vanhempi sisar Khushboo osallistuu myös toimintaan. Perhe muutti kylästään Mumbaihin
jotta isä löytäisi työtä. Isä työskentelee nyt vahtimestarina. Perhettä leimaa kuitenkin isän alkoholismi ja
väkivaltainen käytös sekä erittäin perinteinen näkemys naisten asemasta. Hän ei haluaa äidin käyvän työssä tai
tyttärien käyvän koulua. Äidin täytyy kuitenkin tehdä ns. kappaletöitä kotona, jotta perhe saisi ruokaa (ts. hän
kirjailee erilaisia tekstiilejä). Perhe asuu vaatimattomassa peltihökkelissä ja joskus he joutuvat lainaamaan rahaa
naapureilta selviytyäkseen. Väkivalta perheessä on johtanut siihen, että varsinkin Komalin on vaikea luottaa aikuisiin
ja hänen käytöstään pidettiin enemmän tai vähemmän aggressiivisena, koska hän on tottunut siihen, että joutuu
puolustamaan itseään, äitiään ja sisaruksiaan. Kaksi vuotta keskuksessa on kuitenkin auttanut häntä rentoutumaan;
hän on rauhallisempi ja pystyy yhteistyöhön muiden kanssa. Molemmat sisarukset ovat saaneet opintostipendin
Toivon tähden kautta – stipendit ovat tyttöjen pelastusköysi vastaten n. 3-4 euroa/kuukaudessa. Stipendeillä he
maksavat koulumaksut, ostavat koulutarvikkeita ja voivat ostaa ruokaa koulupäivästä selviytyäkseen. Sisarukset ovat
toistensa tukena ja he ovat päättäneet selviytyä. He ovat päättäneet käydä koulunsa loppuun ja itsenäistyä.

Tule mukaan antamaan tytölle mahdollisuus koulutukseen tekemällä rahalahjoituksen keräystilillemme
FI57 4963 1040 0374 39 (tai jollekin tässä kuukausikirjeessä mainituista tileistä).
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Karolina Wägar
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (”GDPR”) tulee sovellettavaksi 25.5.2018. Verkkosivuillamme
www.starofhope.fi voit lukea miten noudatamme tietosuoja-asetusta. GDPR ei vaadi teiltä mitään
toimenpiteitä.

