Tammikuu 2016

Hyvät ystävät,
Joulupaketit on jaettu Latviassa ja Liettuassa, joulujuhlat pidetty ja ruokapaketit jaettu
Haitissa, Intiassa ja Argentiinassa. Jäljellä on kiitollisuus ja iloiset muistot. Toivon että
kuukausikirjeen mukana saamanne kuvat tuovat teillekin iloa. Tässä tulee myös tervehdys
Tansaniasta:
”Minä olen Jesca, 12 vuotta, ja lähimmät sukulaiseni ovat veljeni Joshua, 8 vuotta, ja
sisareni Anna, 6 vuotta. Aluksi meillä oli kaikki hyvin yhdessä äidin ja isän kanssa. Mutta
sitten isä jätti meidät. Silloin kaikki muuttui, koska äiti ei pystynyt huolehtimaan meistä.
Eräänä päivänä hän katosi ja jätti meidät tädillemme Olivialle. Kävin silloin kolmatta
luokkaa, mutta minun oli lopetettava, koska rahaa ei ollut. Tätini myy kotona tehtyä
olutta, mutta hän pystyi hankkimaan meille vain vaatteita ja ruokaa – ei maksamaan
koulumenoja. Kukaan ei huolehtinut Joshuan ilmoittautumisesta kouluun. Päivisin me
kaikki kolme vain maleksimme täällä yksin tekemättä mitään, ja kaikki tuntui niin
vaikealta. Tilanne oli tämä Victorin ja Samwelin (jotka työskentelevät Children
Empowerment Projectissa) tullessa tänne. He puhuivat tädin kanssa ja nyt me kaikki
kolme saamme aloittaa koulun tammikuussa 2016. Olemme myös saaneet terveyskortin,
niin että saamme käydä terveystarkastuksessa. Ja jos sairastumme, saamme lääkettä.
Olen saanut monta uutta ystävää! Kokoonnumme joka lauantai pelaamaan jalkapalloa ja
leikkimään erilaisia leikkejä. Kaikki ohjaajat ovat hyvin kilttejä. Saamme oppia miten elää
yhdessä muiden kanssa hyvällä tavalla. Tuntuu turvalliselta kun ympärillä on aikuisia jotka
välittävät. He toimivat meidän parhaaksemme ja heidän luokseen voi aina mennä jos
tarvitsee apua.”
Jesca, Joshua ja Anna kuuluvat niihin 250 katulapseen ja orpoon, joita autetaan Children
Empowerment Projectin kautta Dodomassa, Tansaniassa. Syksyn aikana keräyksemme
tuloksena on ”myyty” 103 osuutta bussista, jota käytetään käytännön työssä kentällä
lasten keskuudessa. Bussi on ahkerassa käytössä – nyt odotetaan malttamattomina lupaa
kaupalliseen bussiliikenteeseen, jonka kautta voidaan tuottaa tuloja avustustoimintaan.
Valitettavasti projekti kärsii Ulkoministeriön Suomen antamiin avustuksiin tekemistä
leikkauksista – avustustyön turvaamiseksi tarvitaan nyt meidän kaikkien panosta! Toivon
tähti jatkaa keräystä Tansanian lasten hyväksi toistaiseksi. SINÄ voit auttaa ryhtymällä
bussin osakkaaksi – yhden osuuden arvo on 25 euroa ja voit halutessasi ostaa yhden tai
useampia osuuksia. Lahjoitus maksetaan keräystilillemme FI57 4963 1040 0374 39.
Kiitoksena saat postissa ”osuustodistuksen” (muista merkitä postiosoitteesi ellet ole
Toivon tähden tukija, jolle lähetetään uutiskirjeet). Voit lukea lisää avustustyöstä
verkkosivultamme.
Seuraava kirje ilmestyy maaliskuussa – tästä vuodesta lähtien lähetämme uutiskirjeen joka
toinen kuukausi. Halutessasi voit kuitenkin edelleen maksaa avustusta kuukaudeksi

kerrallaan – viitenumerosi pysyy samana ja voit käyttää sitä kaikissa maksuissa. Otathan
yhteyttä jos sinulla on kysyttävää tai keskusteltavaa! Käythän myös verkkosivullamme
www.starofhope.fi ja seuraa tapahtumia Facebookissa – sieltä löydät paljon valokuvia ja
uutisia.
Lämpimin talviterveisin,
Karolina Wägar

