Joulukuu 2018
Hyvät ystävät,
Kirjoittaessani tätä kirjettä joulupakettikeräys on täydessä käynnissä ja toimistoni oven ulkopuolella on
paketteja ja lahjoja riveittäin. Yhteensä kolmesta avustuslähetyksestä on ensimmäinen joulupakettierä jo
lastattu ja lähetetty Paceriauksteen, Liettuaan. Pian oma tonttumme, työtoverimme Tom Landgärds lähtee
Latvian Balviin jakamaan joulupaketteja ja lahjoja. Jokainen paketti on todiste siitä, että maailmassa ON
rakkautta ja hyvyyttä. Kiitos!
Haitissa, Intiassa, Argentiinassa, Tansaniassa ja Liettuassa valmistellaan joulujuhlia. Haitissa pakataan lisäksi
ruokapaketteja Bois Negressen perheille ja valmistellaan vuohien arvontaa koululaisille. Ruoka-apu tulee
pelastavana enkelinä; tilanne Haitissa on äärimmäisen huolestuttava. Poliittiset levottomuudet,
väkivaltaisiksi kärjistyneet lakot ja mielenosoitukset ovat johtaneet ruoan hintojen nousun pilviin.
Valitettavasti Haitin kaupungit, kadut ja maantiet ovat tällä hetkellä hyvin turvattomia, mutta yritämme
kaikkemme jotta ruoka-apu saataisiin perille ennen joulua. Perheillä ei ole varaa ruokaan ja Bois Negressen
koulun ruokavarasto, joka tarjoaa koululounaan 400 lapselle jokaisena koulupäivänä, on kohta tyhjä.
Tarvitsemme sinun apuasi! Olemme erittäin kiitollisia, jos voit lahjoittaa kouluruokaa tai ruokapaketteja
Haitiin. Ruokapaketti maksaa 40 euroa, koululounas n. 2 euroa lasta kohti päivässä. Voit tehdä lahjoituksesi
keräystilille FI57 4963 1040 0374 39 tai jollekin tässä kuukausikirjeessä mainitulle tilille. Valmistelemme
myös lasten jouluterveisten lähettämistä kaikille sponsoreille, mutta levottomuuksien takia on
todennäköistä, että terveiset viivästyvät.
Tansaniassa esikoululaisilla on käynyt vieras Suomesta. Marlen Back, joka työskenteli esikoulussa
vapaaehtoisena vuonna 2016 ja joka teki aloitteen Kibahan koululounasprojektista, vieraili koulussa jälleen
marraskuun lopulla. Koulun kehitys viime vuosina on ollut uskomaton: Lattiaton ja katoton rakennus on nyt
muuttunut luokkahuoneeksi, jossa opetus tapahtuu. Muutama vuosi sitten kolmisen kymmentä
esikoululaista istui maalattialla ilman kyniä ja paperia – nyt luokassa on pulpetteja, tuoleja ja
koulutarvikkeita. Ja oppilasmäärä on kasvanut kuuteenkymmeneen oppilaaseen. Ennen
koululounasprojektin käynnistämistä useimmat lapset olivat väsyneitä ja voimattomia eivätkä jaksaneet
keskittyä. Nyt he ovat virkeitä ja jaksavat tehdä koulutyönsä. He saavat syödä niin paljon kuin jaksavat!
Joinakin päivinä he saavat myös aamiaista koulussa. Olemme lisäksi luoneet työtilaisuuden työttömälle
äidille, jolla on useita lapsia huollettavanaan – hän keittää nyt koululaisille ruokaa. Toivon tähti ja te, hyvät
sponsorit, olette suuresti vaikuttaneet tähän myönteiseen kehitykseen. Yhdessä annamme
kuudellekymmenelle äärimmäisessä köyhyydessä elävälle lapselle mahdollisuuden parempaan elämään.
Onko sinulla joululahjahuolia? Vielä ehdit tilata Toivon tähden lahjakortteja. Voit lahjoittaa vuohen
haitilaiselle perheelle, tai voit auttaa Argentiinan perheitä ja lapsia – tärkein lahjoin, joilla on todella suuri
merkitys. Ota yhteys meihin puhelimitse 06 2253 698, s-postitse info@starofhope.fi tai käy
nettikaupassamme www.starofhope.fi saadaksesi lisätietoja.
Halutessasi osallistua joulupakettikeräykseen otamme hyvin kiitollisina vastaan rahalahjoituksia
keräystilillemme FI57 4963 1040 0374 39 tai jollekin tässä kuukausikirjeessä mainitulle tilille. Mikään
lahjoitus ei ole liian mitätön, jokainen lahja on tärkeä.
Nöyrin kiitokseni kaikille teille, jotka kärsivällisesti ja suurella sydämellä autatte lähimmäisiänne.
Toivon tähti toivottaa Sinulle rauhallist
rauhallista
auhallista joulua ja siunattua uutta vuotta!
Karolina Wägar

