Oktober 2018
Bästa vänner,
Nu står vi inför årets julpaketinsamling, som ger tusentals barn, åldringar och familjer hopp. Att ha hopp
kan vara direkt avgörande för en människas liv. Att se en strimma av ljus, att få uppleva kärlek och
acceptans, att få känna sig sedd och värdefull – det kan bära en människa genom svårigheter och nöd.
Hoppets stjärnas julpaketinsamling handlar om medmänsklighet, en genuin omtanke om och kärleken
till vår nästa. Julpaketet kan vara det som får en utarbetad, trött mamma eller pappa att fortsätta
kämpa; det kan vara en åldrings livlina; julklappen kan vara ett ensamt barns enda alldeles egna leksak;
julfesten kan vara den enda gången på mycket länge som ett barn får äta sig mätt, känna sig glad och
trygg. Vår julpaketinsamling är igång och jag vill härmed bjuda er med i vår julverkstad.
Hur kan man delta i Hoppets stjärnas julpaketinsamling? Du kan packa matpaket till en familj eller ge
en julklapp till ett barn. Du kan ge en penninggåva. Penninggåvorna används till mat för familjer i
Lettland och Litauen samt till mat för barn i våra utbildningsprojekt i Haiti, Tanzania och Indien. I Haiti
har vi som mål att även kunna dela ut matpaket till familjer. För 25 euro kan en familj i Lettland och
Litauen köpa baslivsmedel för en månad. För 1 euro får ett barn i Tanzania en skolmåltid. För 40 euro
kan en familj i Haiti få ett matpaket som räcker i två månader. För 100 euro bjuder vi ett helt
resurscenter i ett av Mumbais slumområden på en festmåltid – en oförglömlig upplevelse för 60 utsatta
flickor som kämpar för att överleva. Som individuell sponsor till barn i Haiti eller Argentina eller för en
familj i Lettland kan du ge en extra gåva som vi förmedlar oavkortat vidare till barnet/familjen. Skriv då
barnets eller familjens namn som meddelande. Penninggåvor doneras till vårt insamlingskonto FI57
4963 1040 0374 39 eller till något av de konton som anges här i månadsbrevet.
Fysiska matpaket och julklappar delas ut till barn, familjer och åldringar i Lettland och Litauen.
Matpaketen kan innehålla torrvaror och konserver, hygienartiklar, någon tålig leksak eller skolmaterial.
Du kan också ge en julklapp som är ämnad för ett barn. Julklapparna kan vara t.ex. en tålig leksak, eller
skolmaterial. Ange matpaketets och julklappens innehåll – vi öppnar inga paket eller klappar! Lämna in
paketet/klappen senast 26.11 direkt till oss eller till en av våra insamlingspunkter. Noggrannare
anvisningar och insamlingspunkterna finns angivna på www.starofhope.fi. Kontakta oss gärna om du har
frågor!
År efter år får vi på Hoppets stjärna uppleva hur ni, bästa sponsorer och givare, engagerar er. Ni ställer
upp för era medmänniskor och ni ger av era pengar, er tid och omtanke för att ett barn eller en familj
ska få ett gott liv. Ni har nått en viktig insikt: Att ge är viktigare än att få, att hjälpa en medmänniska som
har det svårt ger äkta glädje. Ni ska veta att er hjälp behövs och den är viktig. Utan er skulle inte Hoppets
stjärna kunna existera. Kom med och sprid julglädje!
Tack för din hjälp, tack för att du ger
ger en medmänniska möjlighet till ett
bättre liv!
Karolina Wägar
FAMILJECENTRET I LITAUEN BEHÖVER SPONSORER! Familjcentret är många utsatta familjers trygghet
och stöd. För att vi ska kunna upprätthålla hjälpverksamheten behöver vi fler sponsorer. Hör av dig till
Karolina, tfn 06 2253698 eller maila karolina.wagar@starofhope.fi

