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Bästa vänner,
Morsdagspaketen har nu delats ut, flera familjer har också fått gåvokort för att kunna köp mat.
Många av familjerna vi träffat deltar i vårt familjestödsprogram och får därmed regelbundet
ekonomiskt stöd via sponsorer i Finland. Andra familjer träffar vi regelbundet, ger dem matpaket och
gåvokort, men har inte möjlighet att inkludera dem i vårt stödprogram. Den största orsaken till detta
är att det inte finns sponsorer för alla familjer vi skulle vilja hjälpa. Hoppets stjärnas hjälparbete
upprätthålls av våra sponsorer, utan sponsorer finns ingen långsiktighet. Ett stort, varmt, ödmjukt
tack till alla som regelbundet bidrar till vårt hjälparbete.
Det finns också familjer där nöden och fattigdomen är stor, men ekonomiskt stöd inte är möjligt på
grund av t.ex. missbruk. I sådana fall ger vi materiell hjälp och håller familjen under uppsikt.
Samarbetet med socialarbetare är oerhört viktigt; vi behöver känna till individuella barns och
familjers situationer för att vi ska kunna hjälpa på ett förnuftigt sätt. Det är också detta som jag anser
vara kännetecknande för allt vårt arbete: Hjälpande med ett stort hjärta och en stor dos sunt förnuft.
Vårt hjälparbete sker på gräsrotsnivå och är djupt förankrat i kunskap om lokala förhållanden.
Många av er bidrog ifjol till att hjälpa 3-åriga Alise, den gravt cp-skadade flickan i Lettland. I samband
med utdelningen av matpaket, har vi besökt familjen igen. Tack vare era gåvor fortsätter hjälpen och
familjen har upprepade gånger besökt barnsjukhuset i Riga. Alises allmäntillstånd är bättre och hela
familjen har fått tillbaka hoppet. Alise skulle inte ha blivit ”upptäckt” och hon skulle inte ha fått hjälp
utan det nätverk som Hoppets stjärna har i Lettland – Alise är ett av många exempel på hur viktigt
det är med samarbete på alla fronter. En annan familj som vi besökt regelbundet de senaste åren är
familjens Husars. Pappa Dzintars Husars är både pappa och mamma för sina tre döttrar Melanija,
Margarita och Amanda. Mamman omkom i en olycka, de senaste två åren har varit tunga. Dzintars
jobbar hårt för att få en inkomst, han tar emot alla ströjobb som kommer hans väg. Han vill att
döttrarna ska få möjligheter han aldrig fått dvs. en utbildning och bra arbeten. Familjen fick
morsdagspaket och ett presentkort på 50 euro till matbutiken då vi besökte dem i år igen. I framtiden
hoppas vi kunna hjälpa döttrarna och stöda deras studier.
För det är så vi tänker och agerar – med framtiden i sikte med målet att barn och unga ska få
möjligheter de annars inte har. Morsdagspaket, julpaket, ryggsäckar – alla delar av ett pussel som ska
ge barn och unga en framtid.
Jag hoppas du vill bidra till vår insamling Ryggsäcken – en av pusselbitarna i vårt arbete. Skolmaterial
och ryggsäckar är bristvara i familjerna. Därtill är ryggsäcken en viktig, symbolisk gest. Du kan delta i
insamlingen genom att skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända skolsaker såsom t.ex.
blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, sax, häften. Lämna in ryggsäcken vid någon
av våra insamlingsplatser senast 26.8.2019. Om du inte har möjlighet att donera en ryggsäck, tar vi
med stor tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen. Utan penningmedel kan vi inte
transportera ryggsäckarna till Lettland och Litauen, och vi kan heller inte komplettera innehållet i
ryggsäckarna. Vi går igenom samtliga ryggsäckar som lämnas in och ser till att innehållet är
jämbördigt. Om det t.ex. fattas en sax eller färgpennor lägger vi till dessa. Du kan betala in din gåva
till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 (eller till något av kontona i detta månadsbrev).
Ett varmt
varmt tack för din värdefulla hjälp!
Karolina Wägar

