Syyskuu 2018
Hyvät ystävät,
Lämmin kiitos kaikille Selkäreppu-keräykseemme reppuja lahjoittaneille ja rahalahjoituksia tehneille.
Ensimmäinen, noin 80 selkärepun erä lähetettiin jo 21.8. Paceriauksteen, itäiseen Liettuaan.
Vastaanottajajärjestömme harjoittaa mm. koululaisten iltapäivätoimintaa. Toimintaan osallistuvat lapset
tulevat vähävaraisista kodeista, joissa monessa on myös päihde- ja mielenterveysongelmia. Seuraava erä
selkäreppuja – n. 100 kpl – lähetetään Zarasaihin, jossa ne jaetaan Perhekeskuksen sosiaalityöntekijöiden
toimesta. Osa selkärepuista annetaan Perhekeskuksen toimintaan osallistuville lapsille ja osa jaetaan
kouluissa tuen tarpeessa oleville lapsille. Kolmas selkäreppuerä lähetetään Latvian Balviin ja jaetaan
joulukuussa joulupakettien ja joululahjojen yhteydessä. Näin varmistamme, että koululaiset ja erityisesti
teinit tuntevat tulleensa huomatuiksi ja olevansa arvokkaita. Helposti käy niin, että pienemmät sisarukset
varastavat kaiken huomion ja vanhemmat lapset joutuvat katsomaan sivusta. Selkäreppu koulutarvikkeineen
on konkreettinen tapa osoittaa, että uskomme heihin.
Selkäreppu-keräykseen tuli 2000 euroa rahalahjoituksina. Tästä 2/3 käytetään kuljetuskustannuksiin ja 1/3
koulutarvikkeiden ostoon. Olemme ostaneet saksia, vihkoja, värikyniä, liimapuikkoja, viivoittimia ja
teroittimia täydentämään selkäreppujen sisältöä ja olemme myös täyttäneet 50 tyhjää selkäreppua.
Heinäkuussa jalkapallon EM-lopputurnauksen (U19) yhteydessä kerätyt jalkapallovarusteet lähetetään
Zarasaihin jaettavaksi alueen kouluihin. Myös Perhekeskuksen toimintaan osallistuvilla, jalkapallosta
kiinnostuneilla lapsilla on mahdollisuus saada ihan omat jalkapallokengät, säärisuojukset ja treenivaatteet.
Keräyksen rahalahjoitukset jaetaan Toba-lasten kesken Argentiinan Nalássa, niin että jalkapalloa pelaavat
lapset saavat mahdollisuuden kenkien hankkimiseen.
Kesäkuun kuukausikirjeessä kerroin Alisesta ja perheen kamppailusta voidakseen huolehtia 2-vuotiaasta cpvammaisesta tytöstä. Haluan osoittaa nöyrimmät kiitokseni kaikille teille, jotka olette osallistuneet perheen
auttamiseen! Tätä kirjoittaessani käydään kunnan sosiaaliviranomaisten kanssa keskusteluja siitä, miten
auttaisimme ja millainen apu olisi parasta Aliselle ja koko perheelle pitkällä tähtäyksellä. Teidän
huolenpitonne ja tietoisuus avun olemassaolosta on merkinnyt perheelle hyvin paljon. Kiitos että annatte
Aliselle mahdollisuuden! Palaan Aliseen tulevissa kuukausikirjeissä.
Olen iloinen voidessani kertoa, että kuusi latvialaista tyttöä voi tänä syksynä aloittaa ammattikoulu- ja lukioopinnot Naiselta naiselle-keräyksen ansiosta. Tytöt tulevat vaikeista perheolosuhteista eikä heillä olisi
mahdollisuuksia koulutukseen ilman teidän apuanne. Jotta latvialaisella nuorella olisi mahdollisuus
opiskeluun peruskoulun jälkeen tarvitaan 50 euroa kuukaudessa kattamaan kulut kuten koulutarvikkeet,
bussimatkat, asumisen asuntolassa ja ruoan. Olen valtavan iloinen ja kiitollinen kaikille teille, jotka haluatte
vaikuttaa näiden ja monien muiden tyttöjen tulevaisuuteen! Keräys tyttöjen koulutuksen hyväksi jatkuu
koko vuoden ja voit osallistua siihen tekemällä rahalahjoituksen keräystilillemme FI57 4963 1040 0374 39
tai jollekin tässä kuukausikirjeessä mainitulle tilille viestinä ”Naiselta naiselle”.
Kiitos avustasi, kiitos
parempaan elämään!
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Karolina Wägar
P.S. Nyt on mahdollista tehdä rahalahjoituksia MobilePay-mobiilisovelluksella. Tällöin sinun on ensin
ladattava sovellus mobiililaitteeseesi, jonka jälkeen voit lähettää (tai ”swipata”) lahjoituksesi numeroon
60594.

