Huhtikuu 2017

Hyvät ystävät
Haluan aloittaa tämän kirjeen kiittämällä lämpimästi kaikkia, jotka tukevat kuukausittain
avustustyötämme lasten ja perheiden keskuudessa ympäri maailmaa. Kuukausittain tulevat lahjoitukset
mahdollistavat pitkän aikavälin panostukset koulunkäyntiin, opetukseen ja sosiaaliseen työhön. Hieno
esimerkki tästä on työmme Argentiinan intiaanikylissä.
500 vuotta on kulunut siitä, kun eurooppalaiset tulivat Argentiinaan. Toba-alkuperäisväestöä on siitä
lähtien vainottu, ahdisteltu ja syrjitty. Vuonna 1977 Toivon tähti aloitti työnsä intiaanien keskuudessa.
Oltuaan yksi maapallon alueista, jossa oli suurin imeväiskuolleisuus ja vakavia aliravitsemusongelmia (ja
sen jälkitauteja), näemme tänä päivänä, että useimmat lapset jäävät henkiin ja ovat suhteellisen terveitä.
Oltuaan yhteiskunta, jossa lukutaito oli käytännöllisesti katsoen olematon, lapset ja nuoret käyvät tänä
päivänä koulua ja kouluttautuvat eri ammatteihin. Tänä päivänä Toba-kansan keskuudessa on opettajia,
juristeja, lääkäreitä, virkamiehiä ja muita esikuvia; he ovat murtaneet ennakkoluulojen muurin ja
avanneet tietä uudelle sukupolvelle. He voivat kaikki olla kiitollisia sponsoreille, jotka antoivat heille
mahdollisuuden!
Sain jokin aika sitten synkkiä uutisia yhteistyökumppaniltamme Argentiinassa. Ongelmat kasaantuvat
maan taloudellisen ja poliittisen tilanteen seurauksena. Korkea inflaatio tekee perheiden arjen erittäin
vaikeaksi; ruoan hinta on noussut taivaisiin eikä perheillä ole varaa edes kaikkein välttämättömimpään.
Toivon tähti tarvitsee kiireesti sponsoreita Argentiinaan! Lapset jonottavat saadakseen mahdollisuuden
koulunkäyntiin, ruokaan ja sairaanhoitoon. Viime vuosi oli vaikea erilaisin sairauksin (tuberkuloosi,
denguekuume, zika, influenssa), jotka ovat koetelleet intiaaniyhdyskuntia ankarasti. Emme voi antaa
Argentiinassa aikaansaatujen hienojen tulosten mennä hukkaan, antaa sorron ja vääryyksien voittaa
uudelleen jalansijaa ja tuhota tämän alkuperäiskansan tulevaisuutta. Meidän on kamppailtava lasten
puolesta! Ryhdy Toivon tähden sponsoriksi. Voit halutessasi ryhtyä myös lapsen kummiksi. Panoksesi
on 90 senttiä/päivä, ts. 28 euroa/kuukausi. Ota meihin yhteys, tarvitsemme sinun apuasi!
Tansanian Kibahassa on viitisenkymmentä esikoululaista, jotka kiittävät teitä koko sydämestään.
Ruokaa jokaisena koulupäivänä – puuroa tai papuja riisin kera – siitä ei Kibahassa ole voitu edes uneksia.
Keräys jatkuu ja tällä hetkellä olemme turvanneet ruoan neljäksi kuukaudeksi. Halutessasi tukea Kibahan
koululounaskeräystä voit tehdä lahjoituksesi jollekin kuukausikirjeessä mainitulle tilille tai
keräystilillemme FI57 4963 1040 0374 39, viestinä ”Kibaha”. Yksi lounas maksaa 1 euron/lapsi/päivä.
Maksu sisältää ruoan lisäksi keittäjän palkan, polttopuut, puulieden, mukit ja kattilat.
Naiselta naiselle -keräys on päässyt vauhtiin. Me täällä Toivon tähdessä kiitämme saamastamme
hienosta palautteesta. Ihmiskaupan ennaltaehkäisy ja torjunta eräällä maailman vaarallisimmista
alueista, Edon osavaltiossa Nigeriassa, on tärkeä tehtävä. Talven aikana minulla on ollut mahdollisuus
keskustella henkilöiden kanssa, jotka ovat itse kokeneet ihmiskaupan kauhut ja selviytyneet niistä
hengissä. Eräs uhreista on lainannut kasvonsa keräyksellemme, koska hän haluaa tehdä kaiken
voitavansa, ettei kukaan muu joutuisi käymään läpi hänen kokemiaan kauhuja. Hänen sanansa kaikuvat
edelleen mielessäni: ”voi jospa olisi löytynyt mahdollisuus, vaihtoehto, mikä tahansa...” Yhdessä voimme
tarjota vaihtoehdon. Yhdessä voimme estää matkan yli Välimeren. Sinä voit olla osa tätä tärkeää työtä
tekemällä rahalahjoituksen Toivon tähdelle. Lahjoitus maksetaan keräystilillemme FI57 4963 1040 0374
39, viestinä ”Naiselta naiselle 2017”, tai jollekin kuukausikirjeessä mainitulle tilille.
Kiitos arvokkaasta avustanne.
Ystävällisin terveisin
Karolina Wägar

