Månadsbrev maj 2021

Bästa vänner,
Tusen tack för alla morsdagskort och alla inbetalningar! Jag blir riktigt rörd när jag tittar på alla fina
teckningar och kort som ni ritat och skrivit, tack! Tack vare våra samarbetspartners har korten
levererats till mammor och familjer i bland annat Balvi och Zarazai. Min önskan och tanke med
morsdagskorten är att de ska sprida lite glädje i dessa tider samt visa ”våra” familjer att vi tänker på
dem även om vi inte kan skicka de traditionella morsdagspaketen i år. Familjerna får även ett köpkort
som kan användas till mat. Speciellt familjerna i Balvi har haft en mycket svår vinter så jag hoppas
innerligt att coronasituationen ska ljusna även där. Trots att morsdag har varit kan du ännu stödja årets
morsdagskampanj. Penninginsamlingen pågår hela maj månad. Gåvor kan betalas in till vårt
insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller till något annat konto som nämns i månadsbrevet, märk
betalningen Morsdag.
När man bedriver välgörenhetsarbete tar hjälpbehovet aldrig slut. Det uppstår hela tiden nya
utmaningar och projekt att stödja. Nästa stora projekt som är på gång är en skolbyggnad i Haiti.
Orsaken till bygget är krav från regeringen att alla skolor ska erbjuda grundläggande utbildning upp till
nionde klass; i nuläget har skolan bara utrymme för elever från förskolan till sjätte klass. Eleverna i
klass 7-9 får sin undervisning i ett tält. Detta är inte hållbart och en större byggnad behövs, dels för att
uppfylla regeringens krav, dels för att förbättra kvaliteten på undervisningen.
Vill du hjälpa till med skolbygget? Alla bidrag tas tacksamt emot, små som stora. Bidrag kan betalas till
något av våra insamlingskonton som du hittar i månadsbrevet, märk betalningen Haiti. Du kan också
bli projektsponsor för skolan i Haiti och på så sätt ge möjlighet för fler barn att få gå i skola där.
Pengarna används till bland annat skolmaterial, skoluniform, lunch och lärarlöner. Genom att bli
projektsponsor hjälper du barnen i skolan i Bois Negresse kontinuerligt med en valfri summa varje
månad. Om detta är något som intresserar dig så skickar du ett mejl med din kontaktinformation till
info@starofhope.fi. Ange månadsbeloppet du vill stödja barnen i Haiti med. Skriv också om du önskar
månadsbrevet (och inbetalningen) per post eller e-post.

Ett varmt tack för ditt stöd och för att du hjälper utsatta barn!
Varma hälsningar
Terese Hoxell

