Månadsbrev januari 2021

Bästa vänner,
Vi har nu stängt dörren till 2020 och välkomnar ett nytt år. Jag önskar att det nya året kommer med
mer glädje och möjligheter och mindre utmaningar och elände. Att sprida glädje och skapa möjligheter
gör vi på Hoppet stjärna tillsammans med er varje dag. När ett barn får chansen att gå i skolan så skapas
samtidigt bättre förutsättningar för en ljusare framtid. Att gå i grundskolan är en mänsklig rättighet,
trots detta så går 258 miljoner av världens barn inte i skolan. För 20 år sedan var motsvarande siffra
376 miljoner så utvecklingen går i rätt riktning fastän siffrorna ännu är höga. ”Ingen kan göra allt men
alla kan göra något” – är ett uttryck som hjälper mig att få sinnesro när jag känner frustration över
väldens orättvisor. Jag vet dock innerst inne att vi sakta men säkert bidrar till en bättre värld. Ett litet
steg i taget. Vill du ge barn en möjlighet att gå i skola kan du betala en gåva till vårt insamlingskonto
FI57 4963 1040 0374 39, märk betalningen utbildningsfonden. Du kan också betala med MobilePay till
numret 60594.
Ni som följt Hoppets stjärna en längre tid känner kanske till att man kan köpa en get och ge bort till en
familj i Haiti. Fotot i månadsbrevet är taget i samband med julfirandet i Bois Negresse då ett tiotal
getter blev utdelade till utvalda familjer. En get är mycket mer än bara en get. En get ger familjen
ekonomisk trygghet och varje år föds killingar som kan behållas eller säljas. En viktig aspekt i
getprojektet är att varje familj som får en get ger i sin tur minst en killing vidare till någon annan. De
som blivit hjälpa kan i sin tur hjälpa någon annan och på så sätt sprids goda gärningar som ringar på
vattnet.
Julhälsningar, lite foton samt rapporter har kommit från våra större projekt och det gör mig varm
inombords när jag ser resultatet av arbetet vi gör. Vill du ta del av projektens hälsningar och rapporter
(på engelska) så finns de på vår hemsida www.starofhope.fi.
Tusen tack till dig som möjliggör vårt arbete, utan dig vore vi ingenting. Tack vare dig kan fler barn lära
sig läsa och skriva, fler flickor lär sig om sina grundläggande rättigheter, fler barn går och sover mätta
i magen.
OBS! Vill du hjälpa oss att spara på portokostnaderna och på naturen så kan du välja att ta emot
månadsbrevet per e-post istället för per post. Meddela oss i så fall din e-postadress till
info@starofhope.fi

Tack för din värdefulla hjälp!
Hälsningar
Terese Hoxell

