December 2018
Bästa vänner,
I skrivande stund pågår julpaketinsamlingen för fullt och utanför min kontorsdörr står paket och klappar
uppradade. Den första av totalt tre hjälpsändningar med julpaket har lastats och sänts till Paceriaukste i
Litauen. Snart åker vår egen tomte, vår medarbetare Tom Landgärds till Balvi i Lettland och delar ut
julpaket och klappar. Varje paket är ett bevis för att det finns kärlek och godhet i vår värld. Tack!
I Haiti, Indien, Argentina, Tanzania och Litauen förbereds julfester. I Haiti packas dessutom matpaket till
familjerna i Bois Negresse och man förbereder utlottning av getter till skolbarnen. Mathjälpen kommer
som en räddare i nöden; situationen i Haiti är ytterst oroväckande. Politiska oroligheter, strejker och
demonstrationer som urartat i våld, resulterar i skyhöga matpriser. Tyvärr är städer, gator och
landsvägar i Haiti mycket otrygga för tillfället, men vi jobbar för att få fram mathjälpen innan jul.
Familjerna har inte råd med mat och matförrådet vid skolan i Bois Negresse, som serverar skollunch till
400 barn varje skoldag, är snart tomt. Vi behöver din hjälp! Vi är oerhört tacksamma om du kan donera
skolmat eller matpaket till Haiti. Ett matpaket kostar 40 euro, en skollunch ca 2 euro/barn/dag. Du kan
ge din gåva till insamlingskontot FI57 4963 1040 0374 39 eller till något av de konton som anges här i
månadsbrevet. Vi förbereder också utskick av julhälsningar från barnen till alla sponsorer, men p.g.a.
oroligheterna är det sannolikt att hälsningarna fördröjs.
I Tanzania har förskolebarnen haft besök från Finland. Marlen Back, som jobbade som volontär vid
förskolan år 2016 och som tog initiativ till skollunchprojektet i Kibaha, besökte skolan igen i slutet på
november. Skolans utveckling under de senaste åren har varit otrolig. Från en byggnad som saknar både
golv och tak sker undervisningen nu i ett klassrum. För några år sedan satt ett 30-tal förskole-elever på
jordgolv utan varken penna eller papper; nu finns pulpeter, stolar och skolmaterial. Och elevantalet har
ökat till 60 elever. Innan skollunchprojektet startade var de flesta barnen trötta, matta och orkade inte
koncentrera sig. Nu är de alerta och orkar med skolarbetet. De får äta så mycket de orkar! Vissa dagar
får de också frukost på skolan. Lärare som tidigare inte kunde räkna med en regelbunden inkomst får nu
varje månad lön för sitt värdefulla arbete. Vi har dessutom skapat ett arbetstillfälle för en arbetslös
mamma med flera barn att försörja – hon kokar nu mat för skolbarnen. Hoppets stjärna och ni bästa
sponsorer har bidragit till mycket av den här positiva utvecklingen. Tillsammans ger vi 60 barn som lever
i extrem fattigdom en möjlighet till ett bättre liv.
Tampas du med julklappsbekymmer? Ännu hinner du beställa gåvokort via Hoppets stjärna. Du kan ge
bort en get till en familj i Haiti eller du kan hjälpa familjer och barn i Argentina – viktiga gåvor som gör
skillnad. Ta kontakt med oss per telefon 06 2253 698, e-post info@starofhope.fi eller gå in på vår
webbshop www.starofhope.fi för mer information.
Om du vill delta i julpaketinsamlingen tar vi med stor tacksamhet emot penninggåvor till vårt
insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller till något av de konton som anges här i månadsbrevet.
Ingen gåva är för obetydlig, alla gåvor gör skillnad.
Mitt ödmjukaste tack till alla er som med tålamod och stort hjärta hjälper era medmänniskor.
Hoppets stjärna önskar Dig en Fridfull Jul och ett
ett välsignat nytt år!
Karolina Wägar

