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Bästa vänner,
För tillfället känns det som att världen är upp och ner och eländet
blir bara mer och värre. För ett år sedan hade jag aldrig trott att
pandemin skulle hålla världen i sitt järngrepp ännu ett år senare.
De negativa effekterna blir bara värre och större. Människor
förlorar sina arbeten, barnen mår dåligt när de inte får gå i skolan
och lämnar hungriga när de inte får sin skollunch. I Indien har
pandemin eskalerat i de områden där vårt projekt pågår och
mera hemstudier och restriktioner är att vänta. I Argentina turas
barnen om att vara i skolan några klasser åt gången under olika
veckodagar. Lettland är i skrivande stund ännu helt nerstängt
och har varit så i flera månader vilket innebär att vi inte alls kan
leverera varudonationer dit. I Haiti har den politiska situationen
bidragit till att våldet har eskalerat.
Ibland är det svårt att hitta något positivt i allt elände som pågår.
Men, att ge upp är inget alternativ så vi fortsätter att arbeta för
att barn ska få en bättre framtid. Tillsammans med er gör vi det lilla vi kan för att göra världen till en
något bättre plats. Vi arbetar för att barn ska få gå i skolan, slippa gå hungriga, ha kläder på kroppen
och kunna få sjukvård när de behöver. Detta tar vi lätt för givet här i Finland men mat, skola, kläder
och sjukvård är ingen självklarhet för miljontals barn världen över. Tillsammans med er har Hoppets
stjärna gett, och fortsätter att ge, många tusentals barn en möjlighet till en bättre vardag och
förhoppningsvis en bättre framtid.
Delta i vår morsdagsinsamling och hjälp oss att sprida glädje! I år mer än någonsin behöver vi din
hjälp. Många familjer har förlorat sina arbeten pga pandemin och har det riktigt svårt. Maten räcker
inte till och det finns många hungriga munnar att mätta. Med de insamlade medlen från vår
morsdagsinsamling kommer vi att betala för extra mathjälp till alla våra projekt. Vill du hjälpa oss att
sprida ljus i dessa dystra tider? Rita då en teckning eller skriv några uppmuntrande och stärkande ord.
Ett fint kort värmer hjärtat oberoende vem det kommer ifrån. En god tanke värmer och sprider ljus i
dessa dystra tider med social distansering och restriktioner. I stället för matpaket hjälper vi familjerna
i år med ett matköpkort och ger dem på så sätt en liten guldkant i tillvaron.
Penninggåvor kan betalas in till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39, märk betalningen
Morsdag. Kort eller teckningar kan lämnas in till någon av våra verksamhetspunkter eller skickas per
post till oss på adressen Tegelbruksvägen 7A, 64200 Närpes. Vi behöver dem senast 30.4 så vi hinner
skicka dem vidare. Penninggåvor kan betalas in under hela maj månad.

Ett varmt tack för ditt stöd och för att du hjälper till att göra världen till
en bättre plats!
Terese Hoxell

