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Bästa vänner,
För några dagar sedan fick jag brev från Indien. Så här skriver en av flickorna som får hjälp via er, bästa
sponsorer: ”Jag har lärt mig att jag har rätt till utbildning. Jag har rätt att utvecklas. Om jag lyssnar till
min familj och de människor som jag lever bland, skulle mitt liv aldrig förändras. Om jag kan utbilda mig
och förstå mina rättigheter, kan jag bli den som förnyar samhället jag är en del av. Tack vare Hoppets
stjärna kan jag få en utbildning. Jag vill verkligen tacka er så mycket för detta.”
Dessa rader är skrivna av Priyanka, som de senaste tre åren deltagit i verksamheten vid resurscentret i
Bharat Nagar. Priyanka är också en av dem som får studiestipendium tack vare insamlingen Från kvinna
till kvinna och kan tack vare stipendiet studera vid ett college. I sitt långa brev berättar Priyanka om alla
motgångar hon haft, hur hennes pappa och bror misshandlat henne och hur hennes familj försökt
hindra henne från att gå i skola. Hon berättar om hur hon fått styrka och mod att förverkliga sin dröm
om utbildning tack vare lärarna vid resurscentret och studiestipendiet från Hoppets stjärna.
Studiestipendiet till Priyanka är 3 euro per månad.
Tack vare er kan vi hjälpa hundratals flickor som Priyanka! Tack för att du ger barn möjlighet till
utbildning. Hoppets stjärna behöver sponsorer. Ingen gåva är för obetydlig, all hjälp behövs! Din insats
är värdefull på ett sätt som mina ord inte räcker till för att beskriva. Din gåva räddar liv.
Om du redan är sponsor hoppas jag att du överväger möjligheten att ge en julgåva till det barn, den
familj eller det projekt du understöder. Det gör du genom att betala in en penninggåva till något av de
konton som nämns i detta månadsbrev och skriva ett meddelande vad/vem gåvan är ämnad för.
Julpaketinsamlingen pågår och vi behöver all hjälp vi kan få! Det är många barn och familjer som
förlitar sig på Hoppets stjärna. Vi vill kunna berätta för alla de barn som aldrig upplevt trygghet, som
aldrig förstått hur värdefulla de är, att de är unika och de är sedda.
Du kan delta i julpaketinsamlingen genom att packa matpaket till en familj eller ge en julklapp till ett
barn. Dessa delas ut till barn, familjer och åldringar i Lettland och Litauen. Lämna in paket/klappar
senast 26.11 till någon av våra insamlingspunkter. Anvisningar och insamlingspunkterna finns angivna på
www.starofhope.fi. Kontakta oss gärna om du har frågor.
Vi tar med stor tacksamhet emot penninggåvor. Dessa används till matpaket för familjer samt
skolmåltider och julfester bland barn i våra utbildningsprojekt i Haiti, Indien, Litauen, Tanzania. De
används också för presentkort till matbutiker för familjer i Lettland. Presentkorten är personliga och
man kan inte köpa alkohol- eller tobaksprodukter med dem. Penninggåvor doneras till vårt
insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller till något av de konton som anges här i månadsbrevet.
På många sätt lever vi i en hård och kall värld, men vi kan genom våra handlingar välja godhet, kärlek
och omtanke. Bästa vänner, tack för att ni hjälper era medmänniskor och jag hoppas att…
... vi tillsammans kan sprida julglädje där det behövs som mest!
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 – 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.

