Februari 2019
Bästa vänner,
Situationen i Haiti har förvärrats, de politiska oroligheterna fortsätter och landet står inför stora
svårigheter. Invånare i Haitis städer har tillgång till el 5 timmar per dag och vatten finns att hämta i
brunnar (som drivs av elpumpar) ungefär 1 timme per dag. Transporter står stilla, vägarna är
oframkomliga. Det här har direkt påverkan på Hoppets stjärnas arbete i Haiti: Maten till skolorna är
oerhört dyr, våra kontaktpersoner kan inte nå de mest avlägsna skolorna såsom vår skola i Bois
Negresse. Vi följer läget och hoppas att ni i denna svåra situation fortsätter stöda barnen och skolan i
Bois Negresse. Utan er hjälp skulle barnen inte ha en chans till skola eller mat. Vi tar med stor
tacksamhet emot allt extra stöd till Haiti. Du kan ge din gåva till insamlingskontot FI57 4963 1040
0374 39 eller till något av de konton som anges här i månadsbrevet.
Skola och utbildning är också temat för årets Från kvinna till kvinna-insamling. Fjolårets insamling
till förmån för studiestipendier till flickor i våra projekt var en framgång. Många ville vara med och ge
flickor möjlighet till utbildning. Under år 2018 kunde 6 lettiska, 3 argentinska och 13 nigerianska
ungdomar (både flickor och pojkar) studera vid gymnasium eller yrkesskola tack vare insamlingen.
Därtill kunde studiestipendier ges till 100 indiska flickor (och en handfull pojkar) som deltar i
verksamheten vid våra resurscenter. Även 9 haitiska flickor, som inte har sponsorstöd, kunde gå i
skola tack vare era gåvor.
Dessa fina resultat uppmuntrar oss att fortsätta samla medel för studiestipendier även år 2019. Den
första stipendiaten år 2019 är 16-åriga Laura i Lettland. Laura är första årets studerande på
yrkesskolan i Balvi, där hon studerar klädsömnad. Mamman tar ensam hand om Laura och hennes
13-åriga lillasyster. Mamman har ett funktionshinder och kan inte arbeta. Familjen lever på
existensminimum och boendeförhållandena är mycket enkla. Vi träffade Laura i december, familjen
fick ett presentkort på 50 euro för att kunna köpa mat till jul och – det bästa av allt – vi meddelade
Laura att hon kommer att få ett månatligt studiestipendium på 50 euro via Hoppets stjärna. Jag
behöver knappast berätta att det var den bästa gåva Laura kunnat få. Ett stipendium innebär både
rättigheter och skyldigheter. I likhet med alla stipendiater, bör Laura vara närvarande i skolan (vilket
kollas upp via skolan), hon ska rapportera om sina studieresultat och skicka sitt betyg till oss.
Du kan delta i insamlingen Från kvinna till kvinna genom att donera en penninggåva till vårt
insamlingskontonummer FI57 4963 1040 0374 39 med meddelandet ”Från kvinna till kvinna 2019”.
Nytt för i år är gåvokort som ger en flicka studiestipendium. Du donerar 30 euro och får ett
gåvokort som kan ges bort i present. Gåvokortet kan beställas via vår webshop på
www.starofhope.fi, via e-mail eller telefon. Alla gåvokort kan också köpas i våra second hand-butiker
i Närpes och Vasa.
I likhet med tidigare år, kan du i år igen skänka matpaket till en mamma i Lettland eller Litauen
senast 2.5. Anvisningar och insamlingsställen finns på webbsidan www.starofhope.fi. Att skänka ett
matpaket till en mamma och hennes familj är en konkret handling som ger en medmänniska styrka i
en svår livssituation.
Tack för din värdefulla hjälp!
Karolina Wägar

