Maj 2019
Bästa vänner,
Ett varmt tack för alla de hundratals morsdagspaket som ni donerat till insamlingen Från kvinna till
kvinna! Den uppmuntran, den kärlek och omtanke som förmedlas via gåvorna är oerhört värdefull
för familjerna i Lettland och Litauen. Det är många mammor som tack vare er får ny kraft!
Hoppets stjärna jobbar med marginaliserade familjer i både Lettland och Litauen. Vårt familjestöd i
Balvi, Lettland, har pågått i snart sju år. Vissa av familjerna har vi följt under alla åren, andra familjer
står idag på egna ben och vi har istället kunnat ta med nya familjer. Under de snart fem år vi stöttat
familjerna i Zarazai, Litauen, har vi fokuserat särskilt på barnen i familjerna. Många av dem har bär på
djupa ärr p.g.a. familjevåld, missbruk och psykisk ohälsa. De har varit tvungna att ta ansvar alldeles
för tidigt i livet; de har mist tilliten till vuxna. Vid vårt Familjecenter bygger vi upp tilliten på nytt och
ser till att barnen sköter sin skolgång.
Tack vare familjestödet i Lettland och Litauen har många familjer fått grepp om sina liv och de har
fått tillbaka hopp och drömmar. Drivkraften för många är att kunna ge sina barn ett bättre liv än de
själva haft – ett bättre liv innefattar alltid en önskan om att kunna ge sina barn en god utbildning.
Insamlingen Ryggsäcken är ett led i att stöda barnens skolgång. Då pengarna knappt räcker till mat,
har man sällan råd med skolmaterial. För femte året i rad inleder vi nu insamlingen Ryggsäcken till
förmån för utsatta skolbarn i Lettland och Litauen. Det är långt ifrån självklart att barnen har
skolmaterial. En ryggsäck fylld med skolsaker är till stor nytta och glädje!
Du kan delta i insamlingen genom att skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända skolsaker
såsom blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, vattenfärger.
Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 26.8.2019. Vi tar också med stor
tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen. Penningmedlen används till att köpa skolmaterial
och bekosta transporter. Märk donationen med ”Ryggsäcken” och betala in din gåva till vårt
insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 (eller till något av kontona i detta månadsbrev).
Ryggsäckarna transporteras till skolor och familjer i Lettland och Litauen. I Lettland delas
ryggsäckarna ut i Balvi-regionen, i östra Lettland, och i specialskolor runtom i landet. I Litauen delas
ryggsäckarna ut i Zarazai- och Birzai-regionen.
Det är mycket som händer och sker i våra projekt. I Indien har flickorna vid resurscentren nyligen
gjort ett upprop för tryggare allmänna platser. Uppropet fick stor synlighet i pressen och har satt
igång en diskussion kring våldet mot flickor och kvinnor. Jag är så stolt över framstegen flickorna gör!
I Tanzania, vid förskolan i Kibaha, fortsätter skollunchen. Skolan har utvecklats mycket under de
senaste åren och vi riktar ett stort tack till alla som är med och bidrar till att barnen får mat. I
Argentina och Haiti möter vi svårigheter med att få skolmaten att räcka till p.g.a. drastiskt höjda
matpriser. Vi vill tacka er alla som hjälper barnen i Haiti och Argentina. Er hjälp är barnens livlina.
Vi tar med stor tacksamhet och ödmjukhet emot penninggåvor 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.
Sprid gärna information om vårt arbete – vi behöver sponsorer för att kunna hjälpa barnen!
Ett innerligt tack för din värdefulla hjälp!
Karolina Wägar

