Månadsbrev juli 2020
Bästa vänner,
Du har säkert någon gång fått frågan ”Vad ska du bli när du blir stor?”. När jag var i lågstadieåldern svarade
jag att jag ville bli frisör eller lärare. För mig var det då bara en enkel vanlig fråga. Idag vet jag att reaktionerna
på frågan kan vara olika och att svaret kan vara långt ifrån enkelt. En del tänker kanske med glädje på
drömyrket och ser ljust på framtiden medan en annan får panik då hon/han inte har en aning om vad man
vill. För den del ger frågan ångest och skuldkänslor – man vet vad man vill men det finns ingen möjlighet att
förverkliga drömmen. Familjen har inte råd.
Här i Finland är det självklart att man ska gå i skolan och att man fortsätter studera när grundskolan är klar. I
Lettland är barnens skolgång gratis, men skolmaterialet och böckerna kostar. Att studera vidare efter
grundskolan är ingen självklarhet då detta kostar och barnen är tvungna att flytta bort hemifrån. För barn
som kommer från fattiga familjer kan drömmen om ett yrke ta slut här. Vi vill ge de unga en möjlighet att
studera vidare trots familjens ekonomiska begränsningar. Tack vare våra sponsorer kan vi ge ungdomar i Balvi
studiestipendium som hjälper dem med fortsatta studier. Vill du hjälpa en ungdom i Balvi att få ett yrke och
en ljusare framtid? Hör av dig så berättar jag mera om hur du kan bli sponsor.
Ett annat konkret sätt att hjälpa barnens skolgång i Lettland och Litauen är vår kampanj Ryggsäcken. Vi ser
fram emot att sprida glädje till hundratals skolbarn i höst. Du kan delta i insamlingen genom att skänka en
hel och ren ryggsäck fylld med oanvända skolsaker såsom blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal,
färgpennor, limstift, sax, häften, vattenfärger. Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser
senast 26.8.2020. Vi tar också med stor tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen. Pengarna används
till att köpa skolmaterial och bekosta transporter. Märk donationen med ”Ryggsäcken” och betala in din gåva
till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 (eller till något av kontona i detta månadsbrev) eller via
Mobile Pay 60594.
I olika delar av världen ser situationen lite olika ut, så även inom våra projekt. Förutom Lettland och Litauen
så hjälper vi barn att gå i skolan i Haiti, Argentina och Indien. Att gå i skola är en mänsklig rättighet och enligt
barnkonventionen ska grundskolan vara gratis, obligatorisk och tillgänglig för alla. Tyvärr ser inte verkligheten
ut så för alla barn. 258 miljoner barn i världen går inte i skolan och främsta orsaken är fattigdom. Utbildning
är en väg ut ur fattigdom och utsatthet och det är just därför som vi på Hoppets stjärna arbetar för att hjälpa
barn och unga. Med en utbildning i ryggsäcken öppnas flera dörrar och möjligheter till ett liv med god hälsa,
inkomst och möjlighet att påverka. Ni minns säkert vår kampanj Från kvinna till kvinna. Den pågår hela året
och genom den kampanjen fokuserar vi extra på flickors skolgång och utbildning. Flickorna är i en svagare
position än pojkarna och forskning har visat att genom att satsa på flickors utbildning kan man skapa större
förändring på sikt. Problemet är inte bara att flickor inte får lära sig läsa och skriva utan bristen på utbildning
innebär också att de inte får tillräcklig kunskap om hälsa och sjukdomar som är livsviktigt för deras
välbefinnande och överlevnad. Vill du understödja den kampanjen så märker du din betalning ’Från kvinna
till kvinna’.
Tack till alla våra bidragsgivare och sponsorer, tillsammans kan vi hjälpa flera barn mot en ljusare framtid. Vi
ger dem hopp, framtidstro och en möjlighet till ett bättre liv. Din hjälp är mer värdefull än du kan föreställa
dig.

Ett innerligt och varmt tack för din hjälp!
Soliga sommarhälsningar

Terese Hoxell

