FOTBOLL GER HOPP
OCH GLÄDJE!
Hoppets stjärna arbetar för att de utsatta Tobabarnen ska slutföra sin skolgång, fortsätta utbilda sig och få ett yrke. Vi jobbar för att barnen
ska vara stolta över sitt ursprung, sin identitet
och sitt språk. Att de ska ha en stark självkänsla
och förstå sitt värde. Fotbollen är ett verktyg i
det här arbetet. Genom fotbollen lär sig barnen att vara goda kamrater, de får visa vad de
går för, de lär sig hantera både motgångar och
framgång. Fotbollen stärker deras självkänsla,
ger dem en känsla av tillhörighet. I den kämpiga vardagen där varken mat, rent vatten eller
tak över huvudet är en självklarhet är fotbolh
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Stöd barnen genom en penningdonation till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 med
meddelandet ”Fotboll”. Du kan också donera via vår webbsida www.starofhope.fi och Mobile Pay.
Penningdonationerna används till att köpa fotbollsutrustning till Toba-barn som spelar i det lokala
fotbollslaget.

FAKTA
Urinvånarna Toba är bosatta i norra Argentina,
i Chaco-provinsen. De har genom århundraden
förföljts, diskriminerats och trakasserats och har
tvingats överge markområden som tillhört dem
sedan urminnes tider. Toba-folket är bosatta i
slumliknande områden kring staden Sáenz Peña.
Så sent som 1995 tilldelades urinvånarna samma
rättigheter som Argentinas övriga invånare.

Bland de största utmaningarna vi möter i vårt arbete bland Toba-befolkningen är det utbredda
alkohol- och drogmissbruket bland ungdomar.
Missbruket leder i sin tur till att skolgången avbryts och i förlängningen till kriminalitet, våld
och prostitution. Man talar om ”den förlorade
generationen” i och med att problemen tilltar
i styrka och påverkar en hel generation Toba. Vi
vet att utbildning i kombination med socialt arbete för att stötta och stärka barn och ungdomar
ger resultat.

Hoppets stjärna är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som i snart 30 års tid tryggat utbildning för utsatta barn och
unga. Alla barn föds med potential, men en del saknar möjligheter.
Vi tror på att ge dem chansen.
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