Månadsbrev augusti 2020

Bästa vänner,
Ryggsäckar i alla möjliga färger pryder vårt lager. Varje ryggsäck är fylld med skolsaker och omtanke. Ännu i
augusti kan du delta i insamlingen Ryggsäcken. Du kan skänka en hel och ren ryggsäck (även begagnad) fylld
med oanvända skolsaker såsom t.ex. blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, sax, häften.
Vi kontrollerar alla ryggsäckarna och om någon ryggsäck är överfull och en annan nästintill tom så brukar vi
flytta över en del av innehållet. Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 26.8.
Här i Finland har antalet coronafall minskat och vi har kunnat njuta av sommaren. I de baltiska länderna är
situationen liknande som i Finland men i våra projektländer längre bort är situationen tvärtom. I Argentina,
Haiti och Indien ökar antalet coronafall och i skrivande stund är restriktionerna fortfarande hårda. I Mumbai
ökar spridningen och situationen är svår för flickorna i vårt projekt. Väldigt många har blivit utan arbete och
inkomsterna är lika med noll. Även i Argentina har spridningen av viruset ökat. Ett område i närheten av vårt
projekt har haft kraftig spridning vilket har lett till hårdare restriktioner och de får bara gå ut för att köpa mat
och mediciner. De hårda restriktionerna försvårar även våra samarbetspartners arbete och för tillfället får de
inte alls träffa familjerna. Även i Haiti ökar antalet coronafall men lyckligtvis har vårt skolprojekt uppe i bergen
ännu skonats. Man har tidigarelagt skolstarten i Bois Negresse för att ta igen det man missade under våren.
Problemet nu är att det saknas lunchpengar i månadsbudgeten eftersom skolan normalt sett skulle vara
stängd just nu.
Barnen behöver nu din hjälp! När samhället är nerstängt pga Covid-19 kan föräldrarna inte arbeta (om de har
ett jobb). Ingen inkomst - ingen mat. När barnen inte kan gå i skolan ökar matbehovet och kostnaderna
hemma vilket gör att familjens matsituation blir ännu svårare. Tyvärr så drabbar pandemin de fattiga hårdast,
de som har det svårt från början får det ännu svårare. Akut mathjälp behövs till familjerna i Argentina, för
skollunchen i Haiti och till flickorna och deras familjer i Indien.
Vill du hjälpa barnen att få mat? Du kan hjälpa genom att betala valfri summa till vårt insamlingskonto FI57
4963 1040 0374 39 (eller till något av kontona i detta månadsbrev) eller via Mobile Pay 60594. Märk
betalningen Barnhjälpsfonden. Vi tar också med stor tacksamhet emot penninggåvor till vår insamling
Ryggsäcken. Pengarna används till att köpa skolmaterial och bekosta transporter. Märk donationen med
”Ryggsäcken” och betala in din gåva till samma kontonummer som ovan.
I dessa tider är din gåva oerhört värdefull! Tack för att du stödjer vårt arbete för barn och ungas utbildning
och välmående.

Ett innerligt och varmt tack för din hjälp!
Terese Hoxell

