Om mamma och pappa har dött i AIDS, om du bor hos faster som själv har fyra barn, eller om du hamnat på
gatan – då finns ingen trygghet, ingen framtidstro eller hopp. Utmaningen är stor, men nu kan vi tillsammans
hjälpa de mest utsatta barnen till ett tryggare liv!

Bli delägare i en buss och
hjälp gatubarn i Tanzania!
Du blir delägare i bussen genom att köpa
en eller flera andelar motsvarande en donation på 25 euro/andel. Vår målsättning
är att samla donationer motsvarande 400
andelar!
Din donation betalas till Hoppets stjärnas
insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39.
Märk betalningen med ”Tanzania”.
Insamlingen är en del av det treåriga projektet
”Children Empowerment Project” och är ett samarbete mellan Finlands svenska Pingstmission
och Utrikesministeriet i Finland samt Capital City
Church i Dodoma Tanzania.
Insamlingstillstånd för hela Finland, utom Åland:
2020/2013/5240 beviljat av Polisstyrelsen 7.5.2014 för tiden
7.5-31.12.2015
Penninginsamlingstillstånd för Åland: ÅLR 2014/9458
beviljat av Ålands landskapsregering 11.12.2014 för tiden
1.1-31.12.2015

I Tanzanias huvudstad Dodoma finns otaliga gatubarn och
föräldralösa barn. Splittrade familjer, fattigdom och HIV/Aids
är orsaker till att många barn lever på gatan. Livet på gatan
innebär att barnens människovärde och rättigheter kränks;
deras drömmar och potential går förlorade.
Kom med och hjälp dessa barn att få en ny chans i livet!
Det här gör du genom att bli delägare i en BUSS i Dodoma.
Bussen används för att samla ihop barnen och transportera
dem till och från ett aktivitetscenter som drivs av Capital
City Church of Dodoma. Avstånden är långa och barnen finns
utspridda på olika områden; barnen litar inte på vuxna och
den uppsökande verksamheten är viktig för att lyckas vinna
deras förtroende. Målet är att bussen också ska användas i
kommersiell trafik för att ge inkomster till hjälparbetet så att
man på sikt kan bedriva arbetet självständigt och oberoende
av utomstående finansiering. Bussen är av avgörande betydelse för att man ska kunna hjälpa barnen!
Vid centret ger man stöd till barnen och arbetar med att stärka deras självkänsla bl.a. genom olika sportaktiviteter, gruppdiskussioner och samtal. Man samarbetar med skolor för att
få barnen att återuppta sin skolgång och man jobbar för att
skapa medvetenhet kring gatubarns rättigheter så att lokalsamhället börjar ta ansvar för barnen.

Följ insamlingen på
Facebook och starofhope.fi
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