Månadsbrev juni 2021

Bästa vänner,
Nu börjar kampanjen Ryggsäcken med fokus på barn och ungas utbildning. Barn i alla våra projekt
berörs genom olika studiestipendier men mest konkret är själva insamlingen av ryggsäckarna som
skickas till utsatta skolbarn i Lettland och Litauen.
Hoppets stjärna jobbar med marginaliserade familjer och barn i båda länderna. Vårt familjestöd i Balvi,
Lettland, har pågått i snart nio år och arbetet bland familjerna i Zarazai, Litauen, är inne på sitt sjunde
år. Många familjer gör framsteg, de har fått grepp om sina liv och de har fått tillbaka hopp och
drömmar. Drivkraften för många är att kunna ge sina barn ett bättre liv än de själva haft – drömmen
om ett bättre liv innefattar alltid en önskan om att kunna ge sina barn en god utbildning. Insamlingen
Ryggsäcken är ett led i att hjälpa familjerna förverkliga den drömmen. Då pengarna knappt räcker till
mat, har man sällan råd med skolmaterial.
Du kan delta i insamlingen genom att skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända/nya skolsaker
såsom blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, målarböcker,
vattenfärger. Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 27.8.2021. Vi tar också
med stor tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen, som används för att köpa skolmaterial och
bekosta transporter. Märk donationen med Ryggsäcken; du kan betala in din gåva via MobilePay
60594 eller till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 (eller till något av de konton som nämns
i detta månadsbrev). Mer information om insamlingsställen hittar du på www.starofhope.fi.
I Indien stöder vi flickors skolgång genom att betala studiestöd till flickor som vanligtvis inte skulle få
gå i skolan. Här nedan kan du läsa om Zoya från Bharat Nagar, och vad skolan betyder för henne.
Zoya har deltagit i Vachas klasser de senaste fem åren och hon är en mycket lovande studerande. På morgonen
kommer hon till resurscentret före den ansvariga och ställer i ordning i klassen samt att hon tagit på sig mera
ansvar och hjälper de yngre flickorna. Tack vare Vachas lektioner har Zoya utvecklat värderingar och färdigheter
som gör det möjligt för henne att låta sin röst bli hörd, både för sig själv och samhället. Personalen säger att Zoya
är självsäker, välformulerad och väldigt inspirerande vilket gör henne till en förebild för de yngre flickorna. Zoya
får ett månatligt stipendium från Hoppets stjärna på 200 INR (ca 3 €) som täcker kostnaderna för skolan.
Tidigare fick Zoya inte gå ut i jeans utan bar alltid burka bland folk. Hon började gradvis tala med sin familj om
detta. När Zoyas pappa såg henne tala framför människor och upptäckte vilken ledare och förebild hans dotter
är, blev han stolt. Zoya bär nu för tiden jeans med stolthet och självsäkerhet.

Vill du ge ett barn möjlighet till utbildning kan du ge en penningdonation till vårt insamlingskonto
FI57 4963 1040 0374 39. Märk betalningen Utbildningsfonden eller Flickorna i Indien.

Ett varmt tack för att du ger utsatta barn möjlighet till en bättre framtid!
Varma hälsningar
Terese Hoxell

