Lokakuu 2018
Hyvät ystävät,
Nyt on joulupakettikeräyksen aika, keräyksen, joka antaa toivoa tuhansille lapsille, vanhuksille ja
perheille. Toivo voi olla aivan elintärkeä ihmisen elämässä. Valon pilkahdus, rakkauden ja hyväksynnän
kokeminen, tunne siitä että hänet huomataan ja että hän on arvokas, voi kantaa ihmisen ahdingon ja
vaikeuksien tuolle puolen. Toivon tähden joulupakettikeräyksessä on kyse aidosta välittämisestä ja
rakkaudesta lähimmäistämme kohtaan. Joulupaketti voi olla se asia, joka saa väsyneen äidin tai isän
jatkamaan kamppailua; se voi olla vanhuksen pelastusköysi; joululahja voi olla yksinäisen lapsen ainoa
ihan oma lelu; joulujuhla voi olla ainoa kerta hyvin pitkään aikaan, jolloin lapsi saa syödä itsensä
kylläiseksi, tuntea olonsa iloiseksi ja turvalliseksi. Joulupakettikeräyksemme on käynnistynyt ja haluan
näin kutsua teidät mukaan joulupajaamme.
Miten voin osallistua Toivon tähden joulupakettikeräykseen? Voit tehdä ruokapaketin perheelle tai
antaa joululahjan lapselle. Voit tehdä rahalahjoituksen. Rahalahjoitukset käytetään latvialaisten ja
liettualaisten perheiden ruoka-apuun sekä Haitin, Tansanian ja Intian koulutushankkeidemme lasten
ruokailuun. Haitissa pyrimme myös jakamaan ruokapaketteja perheille. 25 eurolla latvialainen ja
liettualainen perhe voi ostaa peruselintarvikkeita kuukaudeksi. 1 eurolla tansanialainen lapsi saa
kouluaterian. 40 eurolla haitilainen perhe saa ruokapaketin, joka riittää kahdeksi kuukaudeksi. 100
eurolla voimme tarjota kokonaiselle Mumbain slummialueen resurssikeskukselle juhla-aterian –
unohtumaton kokemus 60 syrjäytyneelle ja heikossa asemassa olevalle tytölle. Haitilaisen tai
argentiinalaisen lapsen tai latvialaisen perheen yksittäisenä kummina voit tehdä ylimääräisen
lahjoituksen, jonka välitämme edelleen lyhentämättömänä lapselle/perheelle. Kirjoita tällöin
lahjoitukseen viestiksi lapsen tai perheen nimi. Rahalahjoitukset tehdään keräystilillemme
FI57 4963 1040 0374 39 tai jollekin tässä kuukausikirjeessä mainitulle tilille.
Itse ruokapaketit ja joululahjat jaetaan latvialaisille ja liettualaisille lapsille, perheille ja vanhuksille.
Ruokapaketit voivat sisältää kuivamuonaa ja säilykkeitä, hygieniatarvikkeita, kestävän lelun tai
koulutarvikkeita. Voit myös antaa lapselle tarkoitetun joululahjan, joka sisältää esim. kestävän lelun tai
koulutarvikkeita. Merkitse ruokapakettiin ja joululahjaan mitä ne sisältävät – me emme avaa paketteja
emmekä lahjoja! Toimittakaa paketti/lahja 26.11. mennessä suoraan meille tai johonkin
keräyspisteistämme. Tarkemmat ohjeet ja keräyspisteet löydät osoitteesta www.starofhope.fi. Otathan
meihin yhteyttä jos sinulla on kysyttävää!
Vuodesta toiseen me täällä Toivon tähdessä saamme kokea, miten sitoutuneita te, hyvät sponsorit ja
lahjoittajat, olette auttamiseen. Annatte tukenne kanssaihmisillenne ja lahjoitatte rahaanne, annatte
aikaanne ja jaatte huolenpitoanne, jotta lapsi tai perhe saisi hyvän elämän. Olette oivaltaneet tärkeän
asian: On tärkeämpää antaa kuin saada, vaikeuksissa elävän lähimmäisen auttaminen tuottaa aitoa iloa.
Haluan teidän tietävän, että apuanne tarvitaan ja että se on tärkeää. Ilman teitä Toivon tähteä ei olisi
olemassa. Tule mukaan jakamaan jouluiloa!
Kiitos avustasi, kiitos
parempaan elämään!
elämään!
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Karolina Wägar
LIETTUAN PERHEKESKUS TARVITSEE SPONSOREITA! Perhekeskus on monien hädänalaisten perheiden
tuki ja turva. Avustustoiminnan ylläpitämiseksi tarvitsemme lisää sponsoreita. Ota yhteyttä Karolinaan,
puh. 06 2253698, tai meilaamalla osoitteeseen karolina.wagar@starofhope.fi

