Månadsbrev april 2020

Bästa vänner,
Där är mycket tråkigheter som pågår i vår värld just nu. Coronaviruset och dess konsekvenser påverkar allas
vardag, vi lever isolerade och de flesta av oss har nära och kära i riskgrupper som vi oroar oss för. Tillsammans
är jag säker på att vi klarar av detta och liksom alla tidigare kriser kommer även denna långsamt att gå över. Som
ordspråket säger ”Efter regn kommer solsken”. Jag tror att detta är en bra tid för oss alla att reflektera över våra
liv, vad vi värdesätter och hur vi vill leva i fortsättningen när stormen lagt sig.
Vi här i Finland har det trots allt ändå bra. Nu går mina tankar till de projekt som Hoppets stjärna har runt om i
världen och hur denna katastrof kommer att påverka dem. De barn och familjer som vi hjälper lever redan i
extrem fattigdom och under svåra levnadsförhållanden. Deras sjukvård är långt ifrån lika bra som vår och de har
redan svårt att få tillräckligt med mat på bordet. Nu när sjukvården överbelastas och matpriserna chockhöjs blir
det ännu värre. Jag hoppas och önskar att ni alla vill fortsätta att hjälpa oss att hjälpa dem som har det riktigt
svårt. Varje liten slant tas tacksamt emot – många bäckar små bildar en stor å.
Vårens kampanj från Kvinna till kvinna är igång. De insamlade medlen från kampanjen går till flickors utbildning.
Det är väldigt viktigt att vi kan fortsätta det arbete och det stöd vi påbörjat så att de flickor som fått
studiestipendier får fortsätta sin skolgång och att vi kan erbjuda fler samma hjälp.
I samband med kampanjen har vi tidigare år samlat in matpaket som vi har skickat till familjer i Lettland och
Litauen. Med tanke på rådande situation med covid19 kan vi INTE leverera matpaket nu i maj. Vi uppmanar att
istället betala in en extra gåva som vi kan vidarebefordra till familjerna. Familjerna får ett köpkort som kan
användas till mat, dessa delas ut av våra samarbetspartners på plats. Fördelar med detta är att vi kan garantera
att hjälpen kommer fram och dessutom kan man handla mera mat för t.ex. 20€ i Lettland än här i Finland.
Presentkorten är spärrade för tobaks- och alkoholprodukter så de kan inte missbrukas.
Viktiga anvisningar för betalningar:
-

-

Du som har en fadderfamilj och vill betala extra till just din familj: Skriv i meddelande fältet namnet på
din fadderfamilj, använd INTE referensnumret. Använd endast referensnumret när du betalar din vanliga
månadsavgift, ALDRIG vid extra betalningar.
Du som inte har en specifik fadderfamilj men som vill bidra med ett matpaket: Skriv i meddelande fältet
”Matpaket” och betala valfri summa.
Du som är givarare och betalar regelbundet eller sporadiskt: använd referensnumret som vanligt om du
inte har särskilda önskemål.
Vill du stödja vår pågående kampanj: Skriv ”Kvinna till kvinna” i meddelandefältet
Vill du att ditt bidrag används där de bäst behövs så skriver du ”Barnhjälpsfonden” i meddelandefältet.

Donationer kan betalas till vårt insamlingskonto Sparbanken FI57 4963 1040 0374 39 eller via MobilePay 60594.
Har du frågor så tveka inte att ta kontakt. Du kan ringa 040 164 6687 eller skicka e-post till info@starofhope.fi
Din hjälp behövs och är väldigt viktig i dessa tider.

Tack för din värdefulla hjälp!
Terese Hoxell

