Månadsbrev mars 2021

Bästa vänner,
Vintern börjar avta och vi går mot ljusare tider och våren. I skrivande stund pågår planeringen inför
årets morsdagskampanj, årets upplägg kommer att bli litet annorlunda än tidigare år. På grund av
coronasituationen i de baltiska länderna har vi tagit beslutet att inte skicka några morsdagspaket i år.
Detta är mycket ledsamt men det är för mycket osäkerhet kring hjälpsändningarna till vissa ställen.
Problemen uppstår när hjälpsändningen når mottagaren, när lastbilen ska tömmas så behövs ett stort
gäng frivilliga och på vissa ställen får man inte träffas fler än två personer åt gången. Det här senaste
året har varit svårt och utmanande för alla barn och familjer i våra projekt. Covid-19 har orsakat mycket
elände och lidande och tyvärr är det de som har det svårast från förr som drabbats hårdast. I samband
med morsdag vill vi ändå göra något speciellt för alla mammor och deras familjer. I Finland uppvaktas
många mammor med kort och blommor på morsdag och traditionerna är liknande i flera andra länder.
Vi vill därför uppmana er; ung som gammal, barn som vuxen - hjälpa oss att skicka morsdagskort. Rita
en teckning eller skriv några uppmuntrande och stärkande ord. Ett fint kort värmer hjärtat oberoende
vem det kommer ifrån. En god tanke värmer och sprider ljus i dessa dystra tider med social distansering
och restriktioner. I stället för matpaket hjälper vi familjerna i år med ett matköpkort och ger dem på
så sätt en liten guldkant i tillvaron.
Hjälp oss att skicka morsdagskort och samla in pengar till matköpkort. Penninggåvor kan betalas in
till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39, märk betalningen Morsdag. Kort eller teckningar kan
lämnas in till någon av våra verksamhetspunkter eller skickas per post till oss på adressen
Tegelbruksvägen 7A, 64200 Närpes. Vi behöver dem senast 30.4 så vi hinner skicka dem vidare.
Jag har tyvärr också tråkiga nyheter och vi behöver er hjälp. Det har brunnit hos familjen Basevai i
Litauen. Familjen består av 17 åriga Javenjia och hennes pappa Piotr. En stor del av taket har brunnit
och delar av huset har även förstörts av släckningsarbetet. Javenjia har haft en svår barndom. Hon
förlorade sin mamma när hon var liten och periodvis har hon varit tvungen att ta hand om sin pappa.
Enligt preliminära undersökningar startade branden i elnätet. Grannarna såg elden och larmade
brandkåren. De fick även ut pappan ur huset, han vårdas på sjukhus pga rökskador, skadorna är inte
livshotande. Flickan bor tillfälligt i ett internatrum med delat kök och wc. Via familjecentret har hon
fått hjälp med det mest akuta som kläder. Familjen är mycket fattig och har det kämpigt från förr.
Deras högsta önskan är att få huset beboeligt igen och det vill vi hjälpa dem med. Enligt
kostnadsberäkningar som gjorts kostar det xxx euro att få huset beboeligt igen. Med gemensamma
krafter hoppas och tror jag att vi ska lyckas. Ni känner säkert till uttrycket ”många bäckar små blir en
stor å”.
Vill du hjälpa familjen? I så fall betalar du valfri summa till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 037439,
märk betalningen med Familjen Basevai.

Ett varmt tack för ditt stöd!
Terese Hoxell

