Månadsbrev maj 2020

Bästa vänner,
Ett varmt tack till er alla som stödjer vår verksamhet! Er hjälp är oerhörd viktig för så många familjer och tack
vare er kan vi tillsammans verkligen göra skillnad. Vårens kampanj Från kvinna till kvinna blev inte riktigt som
planerat pga rådande omständigheter men kampanjen pågår resten av året och man kan när som helst ge ett
bidrag för att stödja flickors utbildning. Ett studiestipendium till en flicka i Indien är 3 €/månad och då kan hon
skaffa bl.a. skolmaterial eller betala skolavgift. För att en flicka i Haiti ska kunna gå i grundskola behövs
30 €/månad som inkluderar skolmat, skoluniform, skolmaterial. För att hjälpa en flicka i Lettland få
yrkesutbildning behövs 50 €/månad. Genom utbildning och kunskap kan vi tillsammans skapa förändring.
I år kan vi pga rådande omständigheter inte leverera våra traditionella morsdagspaket till Lettland och Litauen
men man kan istället delta genom att betala in en summa som motsvarar ett matpaket. Morsdagspaketet
levereras då i form av ett köpkort som våra samarbetspartners delar ut. Med detta köpkort kan familjerna köpa
det som de behöver. Fördelen med detta är att man för tex 20 € får mera matvaror i Lettland än i Finland.
Köpkorten är spärrade för tobaks- och alkoholprodukter så de kan inte missbrukas. Man kan betala för
matpaketen ända till 31.5.
Vi har fått vädjan från alla våra projekt om mathjälp. Tiden vi lever i är mycket svår och de som redan är fattiga
drabbas hårt av coronakrisen. Alla länder har sina restriktioner och skolorna är stängda överallt. När skolorna är
stängda betyder det att lunchen som barnen fått i skolan är borta och tyvärr är detta mål mat det enda som
många barn får. För många familjer blir det riktigt svårt när de har flera barn som ska ha mera mat hemma. Som
tur är kan vi enkelt förmedla mathjälp då pengar alltid går att skicka. I Indien delar man ut matpaket som består
av 5 kg mjöl, 5 kg ris, 3 kg linser, 2 kg olja, 2 kg potatis, 2 kg lök och 4 tvålar. Ett matpaket i Indien kostar 20 €
och ska räcka två veckor till en familj på 5-7 personer. I Haiti är matkostnaderna högre. Där kostar ett matpaket
35 € och består endast av 25 kg ris och vegetabilisk olja. I Lettland och Litauen delas mathjälpen ut i form av
köpkort så familjerna själva kan köpa det som de behöver. Du som har ett eget fadderbarn eller fadderfamilj och
vill hjälpa dem med en extra slant – kom ihåg att göra en skild inbetalning och skriv i meddelandefältet namnet
på familjen, använd aldrig referensnummer vid extra betalningar.
Din hjälp är väldigt viktig oberoende av summa och all hjälp tas tacksamt emot till våra projekt och
insamlingar.
Märk donationen med det ändamål du önskar understöda; du kan betala in din gåva till vårt insamlingskonto
FI57 4963 1040 0374 39 eller till något av de konton som nämns i detta månadsbrev. Betalning kan även göras
via MobiePay till numret 60594. Tveka inte att höra av dig om du har frågor om vår verksamhet eller om du vill
hjälpa på något sätt. Sprid gärna information om vårt arbete – vi behöver sponsorer för att kunna hjälpa
barnen!

Tack för din värdefulla hjälp!
Terese Hoxell

