62 miljoonaa tyttöä

maailmassa eivät ikinä saa mahdollisuutta käydä koulua. Cadola,
Dachenilie ja heidän ystävänsä
tietävät olevansa onnekkaita…

AIOMME
ONNISTUA!
Me Toivon tähdessä olemme valtavan
ylpeitä teistä, suomalaisista naisista ja
miehistä, jotka vuosi toisensa jälkeen
pidätte maailman tyttöjen puolta. Nöyränä kiitämme teitä kaikesta hyvästä mitä
olette saaneet aikaan ja kaikesta mitä
yhdessä tulemme saavuttamaan.
Ja lupaamme, nämä tytöt jotka ovat
saaneet mahdollisuuden, he eivät ikinä
anna periksi!

Tiedän mitä köyhyys on. Tiedän minkälaista on olla oikein
nälkäinen. Olen kokenut hirmumyrskyjä ja tulvia, olen menettänyt kotini, olen menettänyt rakkaimpiani.
Mutta on asia jota kukaan ei voi minulta riistää – ne ovat
unelmani! Haluan käydä koulua, haluan saada ammatin. Aion
kamppailla ja aion uskoa! Haluan, että sinä päivänä kun itse
tulen äidiksi, niin lapseni saavat käydä koulua ja unelmoida
valoisasta tulevaisuudesta. Olen päättänyt, aion onnistua!
Anna minulle mahdollisuus!
						

Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen. Kuitenkin on kolme kertaa todennäköisempää, että tytöt poikiin verrattuna
jäävät kokonaan koulujärjestelmän ulkopuolelle. Tutkimukset näyttävät että tyttöjen koulutuksen edistäminen johtaa
vakaampiin yhteisöihin. Panostamalla tyttöjen koulutukseen voimme estää lapsiavioliittoja, ihmiskauppaa, sortoa ja väkivaltaa. Koulutettu tyttö voi saada toimeentulon. Nainen käyttää 90 % toimeentulostaan perheen hyväksi (miehet noin 40
%) esim. lastensa kouluttamiseen. Kun köyhyyden kierre halutaan katkaista, tyttöjen koulutusta täytyy edistää. Tytöstä,
joka saa mahdollisuuden koulutukseen ja tukeen, kasvaa nainen, joka pystyy vaikuttamaan omien lastensa tulevaisuuteen.
Äiteinä tytöt voivat kasvattaa omista tyttäristään ja pojistaan aikuisen, joka kunnioittaa ihmisarvoa.
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//Cadola

Miten voin auttaa Cadolan kaltaisia tyttöjä?
Toivon tähti on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton avustusjärjestö, joka
on jo pian 30 vuoden ajan tukenut äärimmäisessä köyhyydessä elävien lasten ja
nuorten koulutusta. Naiselta naiselle kerää rahalahjoituksia tyttöjen koulutuksen
hyväksi hankemaissamme Haitissa, Nigeriassa, Intiassa, Argentiinassa ja Latviassa.
Anna tytölle mahdollisuus lahjoittamalla haluamasi summa keräykseemme.
Keräystili: FI57 4963 1040 0374 39
Voit myös lahjoittaa www.starofhope.fi kautta

Voit myös tänä vuonna lahjoittaa ruokapaketteja äideille Latviassa ja Liettuassa.
Viimeistään 2.5. Lisätietoja löydät www.starofhope.fi

:

www.starofhope.fi
info@starofhope.fi

Toivon tähti ry
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