Mars 2019
Bästa vänner,
Det är nu ett faktum att Haiti befinner sig i en allvarlig kris. Hundratals skadade och döda i kravaller,
ingen mat, ett samhälle som står stilla. Desperationen bland familjerna växer. Barnen vågar inte gå
till skolan, människor vågar inte lämna sina hem. Av Hoppets stjärnas sju skolor är fyra skolor,
belägna nära huvudstaden Port au Prince, stängda. Skolan i Bois Negresse har öppet och barnen
kommer till skolan för att mätta sina magar. I Bois Negresse kämpar man nu emot torkan – varje dag
ringlar sig en lång kö av byns invånare till skolans vattenreservoar. Vattnet ransoneras ut så att varje
familj har rätt till ca 15 liter vatten. I en familj på upp till 10 personer räcker det inte till på långt när.
Att se sitt barn gråta av hunger och att inte våga gå ut genom dörren av rädsla för sitt liv – jag kan
inte i min vildaste fantasi förstå hur det känns och vilka trauman det ger upphov till. Det jag vet med
säkerhet är att hundratals familjer inte klarar sig utan vår hjälp. Kanske du kan tänka dig att avstå
från din lunch och istället ge skolbarnen i Bois Negresse mat? För 10 euro motsvarande en lunch ”på
stan” här i Finland får minst 10 barn i Haiti en portion ris och bönor. Vi tar fortsättningsvis med stor
tacksamhet emot allt extra stöd till Haiti. Du kan ge din gåva till insamlingskontot FI57 4963 1040
0374 39 eller till något av de konton som anges här i månadsbrevet. Ett ödmjukt tack för din gåva.
I skuggan av krisen i Haiti pågår insamlingen Från kvinna till kvinna till förmån för flickors utbildning.
Faktum är att genom utbildning kan vi motverka mycket av den instabilitet vi ser i världen. Vi på
Hoppets stjärna är övertygade om att genom kunskap, upplysning och medvetenhet om sina
rättigheter och sitt värde kan barn och unga förändra samhällen. En direkt avgörande faktor för att
lyckas med förändringsarbetet är att satsa på flickorna. Satsningar på flickors utbildning har visat sig
leda till stabilare lokalsamhällen med mindre våld. Då flickor ges en röst och då vi kan jobba med
pojkars attityder mot flickor (så att de inser potentialen i flickorna), motverkar vi barnäktenskap,
människohandel och förtryck. En flicka som har en utbildning kan i framtiden försörja sina barn.
Genom utbildning av flickor bryter vi spiralen av marginalisering och fattigdom som tenderar gå i arv.
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 2019”.
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.
Kom ihåg att du kan vara den som påminner en medmänniska i nöd om att det finns mycket gott i
världen och att livet bär trots svårigheter. 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 2.5. Anvisningar och insamlingsställen finns på webbsidan
www.starofhope.fi.
Tack för din värdefulla hjälp!
Karolina Wägar

