Mars 2020
Bästa vänner,
Jag vill börja detta månadsbrev med att presentera mig. Jag heter Terese Hoxell och är Hoppets stjärnas nya
verksamhetsledare. Jag är född och uppvuxen i Närpes och till min familj hör min make och våra två barn. De
som känner mig skulle säga att jag är trevlig, har ett stort hjärta och är pratglad.
Jag är tacksam att få arbeta inom en organisation som har värderingar helt i linje med mina egna och jag ser
fram emot att få lära mig mera om alla projekt och att få lära känna Er. Det är ni, alla faddrar och
bidragsgivare, som är ryggraden i vår organisation. Utan er skulle vi inte finnas.
I skrivande stund är planeringen inför vårens stora
Mamma Ievos och Ugne
insamling Från kvinna till kvinna i full gång. När jag har
gått igenom material och bilder som ska användas i
kampanjen har jag blivit djupt berörd av det jag har sett.
Bilder på eländiga hus som knappast skyddar mot kyla.
Bilder av människor som lever i verklig fattigdom. Bilder
av ensamstående som kämpar för sina barn. Men mitt i
allt elände finns det också ljusglimtar. Jag har också sett
bilder där glädjen strålar i barnens ansikten då de
öppnar paketen från hjälpsändningarna. Bilder där
mammor ler stort när de betraktar sina barn som kramar
en nalle de nyss fått.
Dessa bilder träffar mig rakt i hjärtat! Glädjen och tacksamheten över det lilla. Lyckan i mammornas ögon när
deras barn är glada. Det ger mig hopp och framtidstro. Tillsammans kan vi verkligen påverka. Tillsammans
kan vi göra en annan människas liv lite bättre. Ingen kan göra allt men vi kan alla göra något.
Insamlingen Från kvinna till kvinna är till förmån för flickors utbildning. Vägen till förändring sker genom
utbildning och medvetenhet. Vet man inte hur något fungerar eller ens är medveten om sina rättigheter och
sitt värde så kan inget förändras. Forskning har visat att satsningar på flickors utbildning leder till stabilare
lokalsamhällen med mindre våld. Då flickorna blir hörda kan vi arbeta med pojkars attityder så att även de
inser flickornas potential – så här motverkar vi barnäktenskap, människohandel och förtryck. En flicka som
har en utbildning kan sedan i framtiden försörja sina egna barn.
Du kan delta i insamlingen Från kvinna till kvinna genom att donera en penninggåva till vårt
insamlingskontonummer FI57 4963 1040 0374 39 med meddelandet ”Från kvinna till kvinna 2020”. Ett
studiestipendium till en flicka i Indien är 3 euro/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 euro/månad som inkluderar skolmat,
skoluniform, skolmaterial. För att hjälpa en flicka i Lettland få yrkesutbildning behövs 50 euro/månad.
Du kan vara den som förändrar en annan människas liv! Du kan vara den som ger en medmänniska en orsak
att le. Du kan vara den som ger ett barn en trygg famn. Ett konkret sätt att hjälpa är att ge ett morsdagspaket.
Kom med du också och sprid omtanke och kärlek till en mamma och hennes familj genom att packa ett
morsdagspaket med matvaror och hygienartiklar. Lämna det hos oss på Hoppets stjärna eller till någon av
våra frivilliga insamlare senast 4.5. Anvisningar och insamlingsställen finns på webbsidan www.starofhope.fi.

Tack för din hjälp!
Terese Hoxell

