Januari 2019
Bästa vänner,
Jag vill börja det nya året med att tacka er. Julpaketinsamlingen inbringade närmare 1000 matpaket
och julklappar samt ca 20 000 euro i penningdonationer. Vi har kunnat skicka tre långtradare med
julpaket (och annat biståndsmaterial) under perioden november-december, vi har delat ut
presentkort till matbutiker, vi har ordnat julfester med mat för tusen barn i Haiti, Indien, Tanzania
och Litauen. Vi har kunnat dela ut ett hundratal matpaket till familjer i Haiti och Argentina. Familjer i
Haiti har fått getter. Jag är så stolt över att vi tillsammans kan åstadkomma så mycket för så många!
Det är ett fantastiskt maskineri som vi får vara del av.
Det nya året börjar med utmaningar. I Haiti är läget fortsatt oroligt och prisnivån i landet skjuter i
höjden så att stora delar av befolkningen inte har en reell chans att sätta mat på bordet, än mindre
ha sina barn i skola. Det är ett faktum att många föräldrar väljer att ha sina barn i Hoppets stjärnas
skola för att de vet att barnen då får mat och inte behöver äta hemma. Alternativet är att barnen
jobbar. Att jobba innebär att barnen tar hand om familjens jordbruk, att de vandrar till lokala
marknader för att sälja t.ex. grönsaker och rotsaker som familjen odlar (dvs. om det finns någon
skörd att sälja av). En del barn skickas in till stan för att jobba som hemhjälp, en del barn hamnar på
gatan. Att vara barn i Haiti är hårt. Nu behövs verkligen allt stöd för att säkerställa skolmaten. Du
kan ge din gåva till insamlingskontot FI57 4963 1040 0374 39 eller till något av de konton som anges
här i månadsbrevet. Vill du eller någon du känner bli sponsor? Hör av dig till oss, din hjälp behövs!
I Argentina möts vi av ett ekonomiskt kaos. Med inflation på 120 % finns inte en chans för Tobafamiljerna att skaffa mat. Just nu uppstår nya kåkstäder med skjul byggda av kartong och
presenningar utanför Saenz Pena, dit familjer flyttar då de inte har råd med hyrorna. Att ett folk som
i århundraden innan européernas ankomst förvaltat Argentinas marker nu är hopträngda i kåkstäder
är en skam. Samtidigt pågår ett fantastiskt arbete för att hjälpa Toba-indianerna. Tack vare Hoppets
stjärna och alla er, sponsorer, räddas barn och familjer ur misär. Ett utomordentligt exempel på detta
är Yohana. Yohana är uppväxt under svåra förhållanden och har under många år fått sponsorstöd
från Finland. Hon har tack vare stödet kunnat utbilda sig och är idag sjukskötare och jobbar på den
lokala vårdcentralen i indianbyn Nalá. Hon hjälper sitt folk och visar ett fint exempel för alla barn och
ungdomar. Vi önskar Yohana ett stort lycka till i hennes viktiga arbete!
Ni kanske minns Alise i Balvi, den gravt cp-skadade flickan. Tack vare ert stöd har Alise kunnat få
hjälp. Alise och hennes mamma tillbringade en vecka på Barnkliniken i Riga, där Alise genomgick en
operation. Vi fortsätter hjälpa familjen och under vintern ska Alise få fysioterapi. Om du känner att
du vill och kan hjälpa Alise tar vi tacksamt emot en donation till Hoppets stjärnas Barnhjälpsfond.
Min förhoppning inför år 2019 är att vi ska kunna välkomna nya sponsorer. Sponsorerna som ger ett
månadsbidrag utgör Hoppets stjärnas ryggrad. Hoppets stjärnas styrka är att vi kan åstadkomma
mycket trots vår litenhet. Genom vårt ihärdiga arbete, genom våra nätverk av samarbetspartners och
frivilliga, kan vi hjälpa på ett sätt som gör verklig skillnad. Din hjälp behövs, din hjälp är värdefull på
ett sätt som inte mina ord räcker till för att beskriva. Tack för att du är med och hjälper.
Allt
Allt gott till er under år 2019!
2019!
Karolina Wägar

