November 2019
Bästa vänner,
Oroligheterna i Haiti eskalerar och situationen är allvarlig. Matbristen prövar familjerna hårt och
undernäring och sjukdomarna som uppkommer till följd av den drabbar barnen. Skolan i Bois
Negresse är igång som vanligt, till skillnad från många andra skolor som varit tvungna att stänga sina
dörrar p.g.a. säkerhetsläget. Matpriserna är så höga att vi kan erbjuda skolmat endast tre-fyra dagar i
veckan. Transporterna av mat upp till bergsbyn Bois Negresse riskerar bli plundrade och det är en
säkerhetsrisk att bege sig ut på vägarna. Trots detta har vi lyckats få fram maten tack vare våra
kunniga, erfarna och engagerade lokala samarbetspartners. Nu behöver vi din hjälp! Vi hoppas
kunna sprida julglädje till familjerna i Bois Negresse genom att dela ut matpaket. För 40 euro kan vi
ge vidare ett matpaket med baslivsmedel (ris, olja, bönor, mjöl, salt) till en familj i nöd, det kan hjälpa
dem överleva i två månaders tid. Ge din julgåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39
eller till något av de konton som anges här i månadsbrevet.
Precis som i Haiti, genomlever Toba-familjerna i Argentina svåra tider. Argentina är ett land med
stora sociala och ekonomiska klyftor och Toba-folket tillhör de allra fattigaste. Som individuell
sponsor till barn i Haiti eller Argentina kan du ge en extra julgåva som vi förmedlar oavkortat vidare
till barnet/familjen. Skriv då barnets namn som meddelande. Gåvan doneras till vårt
insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller till något av de konton som anges här i
månadsbrevet.
Om några veckor åker Hoppets stjärna till Lettland för att dela ut julpaket, julklappar och ryggsäckar.
Under senaste halvåret har vi kunnat ta med nya familjer i vårt stödprogram och det ska bli fint att
träffa dem. Under tiden 5-8.12 kommer vi att träffa ett fyrtiotal familjer. Det är med stor tacksamhet
vi ser hur familjerna gör framsteg, hur barnen utvecklas och hur ungdomarna blir vuxna. Många av
ungdomarna har er, sponsorer, att tacka för sin gymnasie- eller yrkesutbildning! Julpaket sänds också
till Paceriaukste i Litauen samt till vårt Familjecenter i Zarasai, Litauen.
Du hinner ännu packa matpaket eller julklappar. Senast 25.11 önskar vi att paketen/klapparna finns
hos någon av våra frivilliga insamlare eller hos Hoppets stjärna i Närpes eller Vasa. Noggrannare
anvisningar och insamlingspunkterna finns angivna på www.starofhope.fi. Kontakta oss gärna om du
har frågor!
Penninggåvor till julpaketinsamlingen tar vi emot fram till 31.12.2019. Dessa betalas till vårt
insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller till något av de konton som anges här i månadsbrevet
med meddelandet ”Julpaket 2019”.
Kom med och sprid julglädje
julglädje tillsammans med oss! Din hjälp är viktig!
Med vänlig hälsning
Karolina Wägar

Kom ihåg Hoppets stjärnas gåvokort! Du kan ge bort en get till en familj i Haiti eller du kan hjälpa
familjer och barn i Argentina eller Lettland – viktiga gåvor som gör skillnad. Ta kontakt med oss per
telefon 06 2253 698, e-post info@starofhope.fi eller gå in på vår webbshop www.starofhope.fi för
mer information.

