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Vi behöver ett fraktbidrag med 40kr/säck eller 20 kr/bananlåda.

I gengäld garanterar vi att dina kläder når ända fram till de fattiga

Kläder som vi får sälja en del av kan du även lämna på 

Håstaholmen Biståndscenter     Tel 0650560100

Mottagning av kläder vid NorstaDepån
Öppet  torsd. 14-19, samt lörd 10-14 

Omslagsbild:   
Entren till vårt nya Biståndscenter på 
Håstaholmen i Hudiksvall.

Så har vintern tagit ett rejält 
strypgrepp på lilla Sverige 
igen. 
Sedan förrra numret av 
NyhetsForum har det hänt 
en hel del. 
Först och främst har vi firat 
tjugoårsjubileum. Det vill 
säga att det har passerat 
tjugo år sedan vi körde den 
första resan till Rumänien. 
Sedan dess har vi kämpat 
på som frivilliga volontärer 
vid sidan om vårt arbete. 
Många har hunnit bli pensio-
närer, däribland jag. Vi har 
under dessa år transporterat 
mer än 2000 ton material till 
människor som har det 
betydligt sämre än oss. Med 
min gamla buss har vi under 
dessa år rullat mer än tio 
varv runt jorden. Många 
resor har det blivit och 
otaliga är de händelser som 
mött oss under  resorna. 
Sen har vi i samband med 
jubiléet haft en boksläppar-
fest för min bok “Händelser 
på vägen”. En bok där jag 
försökt återge en del av 
dessa händelser. 
Naturligvis har jag även 
försökt att berätta hur det 
kommer sig att jag kunnat ge 
tjugo år av mitt liv till ett 
sådant här oavlönat arbete 
och som dessutom inte är 
särskilt lättsamt, utan för det 
mesta alltid möter problem.
 Är det inte ekonomiska 
problem om hur man ska 
kunna finansiera resorna så 
har det många gånger varit 
besvärliga tulltjänstemän 
som tycks ha tagit som sin 
livsuppgift att krångla till det 
för vanligt folk. 
För att försöka få läsaren att 
förstå varför jag envisats 
med att fortsätta med detta 
arbete har jag även berättat 
en del om min bakgrund och 
uppväxt. Om det har hjälpt 
någon att bättre förstå mig 
vet jag inte, men jag mötte 
en av mina gamla klasskam-
rater från åttonde klass,  
som köpt boken och han sa 
helt spontant;
– Det här var den första bok 

jag läst ut sedan jag gick i 
skolan! 
Det är väl troligt att han inte 
är en av de större  boksluka-
na, men jag kände mig 
hedrad över att han orkat 
läsa igenom till slutet.
 Kanske antyder det något  
om  hur  lättläst boken är.  
Andra läsare har kommente-
rat och sagt att det bara kan 
vara genom Guds försorg 
som jag kunnat möta  dessa 
motgångar utan att ge upp.
Ja, det är nog även min egen 
erfarenhet, att Gud gett mig 
en extra portion av tålamod. 
Det är den tillfredsställelse 
och glädje jag sett hos de 
människor jag fått hjälpa, 
som utlöst en längtan att 
fortsätta. Många har frågat 
mig hur jag orkar och hinner 
med. Men jag brukar svara,  
att jag visst inte hinner med, 
det finns mycket mer som 
jag borde ha gjort.  Och så är 
det, men jag får trösta mig 
med att jag har gjort mitt 
bästa för att hjälpa de fattiga. 
En tredje större händelse är 
att HTLI  kunnat öppna en ny 
stor biståndsbutik som nu 
ger oss en stabilare ekono-
misk grund för våra fasta 
program för gatubarnsar-
betet och fadderbarnen. 
Om allt detta finns artiklar i 
denna tidning att läsa.  
Om du vill ta del av denna 
tjugoåriga historia kan du 
köpa boken på våra två  
butiker i Hudiksvall, Omtan-
ken på Hamngatan och 
Håstaholmen Biståndcen-
ter. 
Dessutom säljs boken av 
ICA Maxi i Hudiksvall. 
Du kan även beställa den 
genom epost   

Den kostar 200 kr + 20 kr för 
porto .
Hela behållningen av boken 
går till våra projekt med 
barnen.

Sköt om er och 
låt oss tillsam-
mans hjälpa de 
fattiga!l 
        

info@htli.org

 

Allan  Widarsson
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Hans Målare 

i Hudiksvall AB

Hans Engberg

Allt  måleriinom
Vi har Däck i olika prisklasser

Fälgar - Service/Reparationer

Tiki Släpvagnar

Tel 0650-13592       wwww.forsgummi.se



Bilbolaget Lastvagnar har egna kompletta fullserviceanlägg-
ningar och försäljning i Gävle, Hudiksvall, Ljusdal och 
Söderhamn.
I Hofors och Sveg har vi kontraktsverkstäder med service och 
reservdelar. Välkommen att kontakta oss!

Gävle Tel 026 - 54 59 00
Söderhamn Tel 0270 - 737 20
Hudiksvall Tel 0650 - 54 83 00
Ljusdal Tel 0651 - 76 64 00

www.bilbolagetlv.se

Besök våra två Biståndsbutiker 
 “Omtanken” på Hamngatan 23 

Öppet varje måndag-fredag 10-17 och lördagar 11-14.

samt vårt nya Biståndscenter på Håstaholmen
Öppet varje måndag-fredag 12-20 och lördagar  12-16.

Kom och titta på våra hyllor för att se om Du hittar något du 
länge sökt efter.  Samtidigt får Du tillfälle att sitta ned och 

samtala över en kopp kaffe med dopp.  
 

På Biståndscentret kan du lämna in allt mellan 
knappnålar och flygmaskiner. 

Vi omvandlar dina överflödiga  prylar till mat för de fattiga.  

Vi både hämtar och levererar varor mot en mindre avgift. 

Välkommen!

i Hudiksvall

JULGÅVOR 2012
Som ett bevis på att nedanstående personer är ihågkomna 
till jul har Hjälp Till Liv International mottagit en gåva 
för att duka julbord till barnen i Tabita, Reghin.

Astrid och Allan Widarsson  Hudiksvall

Anna-Lena och Stefan Gustafsson  Hudiksvall

Carina Åslund med familj  Hudiksvall

Pernilla Delcomyn med familj  Hudiksvall

Fredrica Jonsson med familj  Hudiksvall

Birgitta och Anders Skoglund  Hudiksvall

Anna-Lisa och Bror Andersson  Hudiksvall

Diane och Torbjörn Dahl  Hudiksvall

Leona och Erik Furtenbach  Hudiksvall

Inger Östlin  Hudiksvall 

Ulla och Bengt Engström  Ilsbo

Ulla Jonsson   Dressviken

Anna-Karin Noråker  Vejbystrand

Eva och Sven Löf  Farsta

Elsie och Tage Larsson  Sandviken

Leveranser under 2012 och 2013 

2013 Totalt för 2012 7 0.392 milj 

Jan -13 Sjukhusmarerial till Rezekne i Lettland  7.0 392.000  

    

2012 Totalt för 2012 52,3 1.2575 milj 

Dec -12 Möbler/Kläder/julklappartill  Lettland    1 25.000  

Dec -12 Kläder till Petrozavodsk i Ryssland 12,5 312.500  

Nov -12 Kläder till Reghin Rumänine   2,5 62.500  

Sept -12 Möbler/Kläder,  Zilupe   9 225.000  

Juni -12 Secondhand material och kläder  till Blå Korset, Riga  8.0 225.000  

Mars -12 Möbler/Kläder, Rezekne / Zilupe   10 257.500  

Mars -12 Möbler/Kläder, till familjer i Riga  1.3 25.000  

Mars -12 Möbler/Kläder, Riga  8.0 125.000  

 





.  Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17

Hudiksvall 0650-144 10     Sundsvall 060-12 91 00 

Gävle 026-65 48 10           Östersund 063-13 14 80 

Örnsköldsvik 0660-129 10

info@johans.se           www.johans.se



In English:
There are some things that are 
supposed to be available for every 
human being and of these things 
water, food, shelter and clothing 
are somewhat very important. 
These commodities are however 
very scarce in some or most parts 
of Ethiopia. Many governmental 
and non governmental organiza-
tions are working on improving 
these situations for all people in 
Ethiopia. Even though there are 
many help aid organizations there 
are still people living without much 
of the necessary commodities for 
life. 
Help To Life International is one of 
the organizations that is trying to 
improve the livelihood of Ethio-
pians. 
Today I would like to tell you about 
one of the people HTLI is spon-
soring. Her name is Woineshet 
Zewdie. She is a 19 year old girl 
who lives with her single mother. 
Woineshet and her mother live in a 
very small hut with no tap water. 
So in order to get water they take 
pails that take 20 liters and carry 
them on their back.
 Woineshet is one of the very smart 
girls in her school and she doesn't 
let this type of problems get in her 
way of studies. She gets up early 
in the morning and fetches water 
and then its time for school, after 
she comes home from school she 
helps her mother by preparing 
food and cleaning their house. Her 
mother collects and sells firewood 
to provide them with food.
 Everyday Woineshet helps her 
mother with any kind of chores she 
can and still she keeps getting the 
best grades in her school.
 Woineshets mother Enanu Kirkos 
says that this has been possible 
due to the help that they get from 
HTLI, and she would like to thank, 
Göta, her sponsor in Sweden for 
all the help that they have got. 
There are many families living in 
similar and sometimes worse 
situations. Please pray for them.

Mailayan Abdu

På svenska:

Mailayan Abdu
fadderrådet Etiopien

Det finns några saker som är 
avsedda att vara tillgängliga för 
alla människor.   
Av dessa saker är vatten, mat, 
husrum och kläder det viktigaste. 
Dessa varor är dock mycket 
sällsynta i de flesta delarna av 
Etiopien. Många statliga och icke 
statliga organisationer arbetar 
med att förbättra dessa situationer 
för människorna i Etiopien. 
Även om det finns mångahjälp-
organisationer finns det fortfa-
rande människor som lever utan 
det som anses vara det allra 
nödvändigaste för livet.  Help To 
Life International är en av de 
organisationer som försöker 
förbättra levnadsvillkoren för 
etiopierna. 
Jag vill berätta om en av dessa 
människor,  Woineshet Zewdie. 
Hon är en 19-årig flicka som bor 
med sin ensamstående mamma. 
Woineshet och hennes mamma 
bor i en mycket liten hydda utan 
kranvatten. För att få vatten bär de 
plastdunkar med 20 liter vatten på 
ryggen.
Woineshet är en mycket duktig tjej. 
Hon låter inte den här typen av 
problem komma i vägen för sina 
studier. Hon går upp tidigt på 
morgonen och hämtar vatten 
innan det är dags att gå till skolan. 
När hon kommer hem från skolan 
hjälper hon sin mamma med att 
förbereda maten och städa deras 
hus. Mamman samlar in och säljer 
ved för att kunna förse dem med 
mat. Varje dag hjälper Woineshet 
sin mamma med någon form av 
sysslor som hon klarar av. Ändå får 
hon de bästa betygen i sin skola. 
Woineshets mamma Enanu 
Kirkos säger att detta är möjligt på 
grund av den hjälp de får från 
HTLI. Hon vill tacka Woineshets 
sponsor Göta för all hjälp de har 
fått. Det finns många familjer som 
lever i liknande och ibland sämre 
situationer.  
Snälla ni, be för dem.

A day in Addis Abbeba 
 En dag i Addis Abbeba, Etiopien

Woineshet utanför deras enkla hus 
eller hydda där hon bor tillsammans 
med sin mor.

Woineshet, en ambitös och duktig 
student trots ekonomiskt knappa 
förhållanden. 

Den lilla bokhylla hon äger 
inte på långa vägar för att rymma 
hennes studentlitteratur.

räcker 



Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260

Bästa lösningar inom takreparationer, 

fasadrenoveringar, husdräneringar samt 

mycket annat. 

 Kontakta  HälsinTjänst för offert 

www.intjanst.nu  eller  tel.  0767860217



Den 9 november var det stor jubi-
leumsgala på Kulturhuset i Hudiksvall. 
Då var det 20 år sedan Allan och hans 
syster Anna-Lena gjorde sin första 
hjälpresa till  Rumänien. Roman Gulyk 
kom personligen, från regeringen och 
folket i Ryska Karelen, för att överläm-
na ett Tackbevis från tusen och åter 
tusentals människor, som under åren 
fått hjälp genom Allans försorg.
Det är i år också 15 år sedan eldsjälen 
Birgitta startade sin hjälpverksamhet 
för gatubarnen i Lettland. Genom idogt 
arbete, inklusive många resor till 
Lettland, har genom hennes försorg 
många nödlidande barn fått ett drägli-
gare liv.
Två fantastiska människor, i vår lilla 
stad Hudiksvall, värda att hyllas.

Text Reneé Westrin
Foto från publiken

Jubileumsgala 
20 år för Allan med HTLI 
och 15 år för Birgitta med 
Lettlandshjälpen.

Birgitta och Allan hyllas av musik och publik.

Roman Gulyk håller Tacktal för Allan. Ulrika Beijer, översätter till 
publiken.

Birgitta Norberg och Astrid Widarsson 
gläds i publiken.

Tack alla medverkande! 

Therese sjöng…. Alexander sjöng…….. och unge Melvin spelade dragspel.
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Julklappsresa med förhinder
Åven detta år organiserades en 
julklappsresa där faddrarna fick 
möjlighet att skicka ett paket till sina 
fadderbarn. Denna gång var det Alf 
Larsson Iggesund och Edgars 
Pulins från Hudiksvall, (urspung-
ligen från Lettland), som skötte 
transporten. Planerna var att denna 
gång leverera alla paket direkt från 
vår buss till respektive familj. Vi 
bokade färja för både utresa och 
hemresa. 
När våra chaufförer anlände till 
färjeterminalen fick de veta att färjan 
var inställd och de måste vänta ett 
dygn. Församlingen Arken i 
Kungsängen hade vänligheten att 
ordna med övernattning så att de 
kunde invänta nästa dags färja.  
Det blev alltså ett dygns försening 
vilket orsakade att chaufförerna inte 
fick tid att själva leverera alla paket.
En del paket måste i stället 
överlämnas till fadderråden som fick 
uppdraget att snarast möjligt 
besöka  fami l je rna  med de  
efterlängade julklapparna. 
Men inte nog med det. När Alf någon 
dag senare skulle återvända hemåt 
med färjan möttes han av nästa 
tråkiga besked. Även den förbokade 
färjan var inställd och nästa färja 
planerades att avgå först den 4 
januari. Och för att inte missa sitt 
eget julfirande med sin familj fick Alf 
lämna bilen i hamnen för att sedan 
med hjälp av taxi ta sig upp till Tallin  
där han kunde ta flyget hem. 
Men slutet gott, allting gott. Alla 
paket nådde sina mål även om 
några enstaka paket blev någon 
dag försenade.

Text:  Allan Widarsson,  bild :Alf Larsson

Alf Larsson från Iggesund, var årets chaufför med julklappar till 
fadderbarnen i Lettland. 

Edgar Pulins, till höger,  tillsam-
mans med vaktmästaren/eldaren i 
Gulbene dagcenter.

Ett av fadderbarnen som just packat 
upp sitt jupaket visar stolt upp en 
vacker ljuslykta medan han i andra 
handen håller sin nya traktor.
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Reportage

Zilupe har en liten men livskraftig 
församling som heter Zilupes Kristus 
Draudze - ZKD. HTLI har stött 
församlingen  i mer än två år 
Församlingens ledare är pastorsparet 
Arnis och Inguna Jansons. De talar 
let t iska och ryska med sina 
församlingsmedlemmar.
Församlingen liknar en svensk 
frikyrka, ett mellanting mellan baptist- 
och pingstkyrka.

Till sitt förfogande har de ett polishus 
som inte används, som de byggt om 
till dagcenter på kristen grund för 
stans ungdomar. De har även en 
mamma-klubb, secondhandbutik och 
kyrka. Området där pastorsparet bor  
är Lettlands sista utpost mot 
Ryssland. Det bor många rysk-
ortodoxa och katolskt troende där och 
nästan alla är ryssar. Församlingen 
välkomnar alla, även dem från andra 
samfund, som ofta intar en mycket 
formell och religiöst traditionell 
hållning. Det centrala för församlingen 
ZKD, är att man framhåller pånytt-
födelsen, Skriftens ord, bibelstudier 
och att Gud är en Gud som svarar på 
bön idag, även med tecken och under 
som följd. Att be till Jesus är som att 
slå rätt telefon-nummer. Man får svar. 
Det man håller strikt på är att folk inte 
röker eller dricker på dagcentret eller 
på barnens lekanläggningar. Man vill 
hålla dagcentret som ett ställe där 
barnen kan slippa sådant. Det lilla 
samhället har stora problem med 
alkoholism och de problem det 
medför.
HTLI samlar in secondhandprylar, 
som vi skickar till Zilupes lilla 
församling. Dessa säljs till förmån för 
församlingens arbete. Butiken är en 

officiell verksamhet med bokföring 
och allt. Den har blivit något av en 
samlingspunkt för folket i byn, som har 
frågor om Gud. Många är de dagar då 
pastor Arnis själv sitter i butiken och 
vägleder folk fram till Gud. 

HTLI arbetar främst genom två tolkar. 
Ivans Naidjonoks i Hudiksvall samt 
Janis Vikmanis i Västerås.

Arbetet med de fattiga är inget som är 
så enkelt som att HTLI bara 
överlämnar prylar och så är det frid 
och fröjd. Vissa människor låtsas 
behöva mer hjälp än de behöver. 
Andra vill ha något de kan förvandla till 
pengar och supa sig under bordet 
med i sin olycka. Man kan inte alltid klä 
upp de fattigaste barnen med bra 
kläder från Sverige. Man måste pröva 
sig fram. Kommer barnet tillbaka och 
har samma skor på sig som de fått så 
kan man kanske ge barnet en jacka 
också.
Alkoholiserade föräldrar tar sig till att 
sälja de snygga skorna för att få till 
kröka. Man måste alltså lära känna 
dem man försöker hjälpa. Detta 
arbete har lyckats över all förväntan 
och Zilupes församling med sitt 
dagcenter har blivit mycket populärt 
och omtyckt av alla i bygden.
Tidningar, TV, politiker, polis, företa-
gare och lokalbefolkning stödjer 
pastorsparet. Pastor Arnis får ofta 
förfrågningar om att åka och berätta 
för andra kyrkor hur de arbetar. En 
sådan turné hade Arnis tillsammans 
med mig som tolk förra hösten. Då 
delade vi ut 10-15 kg baslivsmedel till 
dem som hade det sämst i byn. 1.500 

kr räckte till 20 familjer.

Folk i Zilupe har plötsligt vaknat till och 
vill hjälpa varandra. I en kampanj som  
Arnis utlyste samlade man in jätte-
mycket leksaker som folk i Zilupe 
givmilt kom med. Och inte bara slitna 
saker var det heller utan även nya 
saker de själva köpt. De ca 2.000 
människorna i Zilupe förstår att Gud 
verkligen gör något för barnen i dag-
centret.

Den verksamhet HTLI utför i Lettland 
förgrenar sig på flera ställen, som i sin 
tur börjat samarbeta med varandra. 

I Riga finns Blå Korset, som är en 
motsvarighet till vår svenska LP-
stiftelse, (ett missbruksbehandlings-
hem som drivs av Pingströrelsen), 
men väldigt mycket större. De jobbar 
främst med män som vill bort från sitt 
missbruk. I Riga har Blå Korset en 
jätteanläggning där 100 grabbar bor 
under sommarhalvåret och 200 under 
vintertid. Med fast och humorfrisk 

HTLI:s arbete i Zilupe � Lettland

Arnis installerar värmeanläggning i 
november 2012. 
Annan organisation från Sveriege, 
levererade nyligen en permanent 
vedpanna, som straxt skall ins-
talleras.

Från våren 2012, då man köpt in 
gipsskivor för väggarna.

Här delar Janis ut 15 kg mat till  
varje familj. Pengarna har man fått 
via försäljning av möbler och annat 
från Hudiksvall. 
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hand styrs allt av Karlis Dreimanis. 
Det finns inga bidrag att få från stat 
eller kommun. Grabbarna får snällt 
arbeta och sälja vad de tillverkar tiil 
förmån för sin verksamhet. Ute på 
landet har de två gårdar. En av 
gårdarna har en jättesnygg konfe-
rensanläggning med hägn för djur, 
Kaninernas Konungarike. 
Riga stadsförvaltning bad Blå Korset 
ställa upp kaninvärlden mitt i Riga 
under julmarknaden. 
 Det som gör att Blå Korset fungerar 
så bra är att de grabbar som kommit 
dit, kommer till tro på Jesus. Visst får 

de sina återfall ibland. En del kommer 
tillbaka blåslagna en 3-4 ggr med 
krokiga näsor efter krogslagsmålen. 
När de tröttnat på att leva så och om 
Karlis ser allvar i deras önskan, kan 
han visa dem rätt. I och med att Gud 
upprättar en alkoholist blir resultatet 
förvånansvärt bra. Karlis har själv varit 
i den svängen och lämnat allt bakom 
sig, så han vet hur är.
  Blå Korset har öppnat en second-
hand butik. De prylar folk inte behöver i 
Sverige, samlar HTLI in och skickar   
även hit.

Arbete med gatubarn i Riga.

Zeltîte, heter en numera pensionerad 
polis. Hon var tidigare utredare på 
roteln för ungdomsbrottslingar i Riga. 
På frivillig basis, ibland med polisens 
hjälp, började hon arbeta med gatu-
barnen, också det på kristen grund. 
Något som gillades av myndigheterna 
som stödde henne. Senare började 
hon samarbeta med Frälsningsarmén. 
Det samarbetet upphörde på grund av 
de sociala myndigheternas beslut och 
Zeltîte fick gå andra vägar.  Med stöd 
av HTLI kan hon fortsätta sitt arbete 
med gatubarnen. 
 Berättelserna är många, där Zeltîte 
sett Gud göra stora under med barnen. 
När man hanterade barnen på vanligt 
vis, med bestraffningar för stulna 
föremål på dagcentren, körde allt bara 
ihop sig. När man förklarade för 
barnen att Jesus påtog sig straffet för 
allt det dumma barnen gjort, att Gud 
förlåtit dem allt och givit dem ny natur i 
Jesus Kristus, började barnen ge 
tillbaka vad de stulit. Frivilligt.

  Städerna Ludza och Rçzekne

I dessa städer finns en luthersk präst, 
Reinis Kulbergs som känner en 
företagare, Gunârs Andersons, inom 
medicinsktekniska branschen, till 
vilken HTLI nu kan skicka sjukhus-
sängar, rullstolar, rullatorer och liknan-
de, från olika sjukvårdsinrättningar i 
Sverige.
Gunârs klarar bättre än Lettlands 
sjukvård av att förse hjälpbehövande 
med dessa tekniska hjälpmedel och 
kan nu anställa folk som kunniga i  
rehabilitering. Det kan tyckas lite 
bakvänt, men det är ofta säkrare att 
hjälpen kommer fram, ifall man stödjer 
privata företag och initiativ, än statliga 
och kommunala inrättningar. Den 
offentliga sektorn i Lettland har väldiga 
sparkrav på sig från myndigheterna. 
Därför kan de få för sig, att spara in på 
annat, om de får en massa hjälp från 
Sverige. Det är inte kul att ge till 
sådant. HTLI vill verkligen att det 
märks när man hjälper folk i Lettland. 
Därför väljer vi ibland lite ovanligare 
vägar att nå fram på.

  Ludza har ett hjälpcentra som 
heter Salçma, som prästen Reinis 
leder och som HTLI också hjälper 
ibland. I Salçma deltar lutheraner, 
katoliker, ryskt-ortodoxa och kristna 
från andra samfund. Man har startat 
med soppkök. 

Projekt – Livsmedel

Livsmedel som fortfarande har 
giltighetsdatum kvar går fortfarande att 
samla in i Sverige och få dessa 

Här, ett pris utdelat till Zilupes 
församling för bra utfört arbete. 
Organisationen Ziedot.lv
(http: / /www.ziedot. lv/sv/)  får  
ekonomiskt stöd från Swedbank, 
som ett vänligt försök att på något 
vis kompensera för den bankkris, 
(i folkmun kallad Dižíibele),  
Swedbank till stor del skapade i 
Lettland.

Folk gav fina leksaker. Tillsammans 
med  Arnis åker alla barnen från 
dagcentrets söndagsskola runt till 
närliggande ställen.På pensionärs-
hem, daghem, barnhem och skolor 
uppför de med sång och teater olika 
bibelberättelser och delar själva ut  
de i Zilupe insamlade leksakerna till 
andra barn.

Bild: Barnen sjunger och berättar om olika teman från Bibeln och Jesu 
egna ord.
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utdelade till de sämst bemedlade. Det 
finns en stor och kraftfull organisation 
som driver arbete på kristen grund, 
som HTLI stött på. Kraukïa Fonds 
(Korpfonden),
  http://krauklafonds.lv/lv/. Det är noga 
med att livsmedlen inte har passerat 
utgångsdatum. Det kan röra sig om 
felmärkta livsmedel, tillverkare som 
köpts upp av andra och inte kan sälja 
med gamla företagsloggan längre, 
felbeställda livsmedel eller någon 
lastbil som vält med fortfarande duglig 
mat men där kanske konservburkarna 
blivit buckliga. 
   Korpfonden har så gott som bara 
frivilligarbetare. De delar ut mat 
varannan lördag på ett 50-tal ställen i 
hela Lettland.

 En jätterolig händelse inträffade för 
något år sedan. Ett svenskt företag 
inom livsmedelsbranschen köptes 
upp. Det var ca  2-3 långtradare med 
fortfarande färskt bröd, med det gamla 
företagets logga på. Det ville man inte 
slänga, såklart. Då Lettland ligger nära 
till hands med färje-förbindelse, kunde 
man fort få iväg en långtradare och en 
lastbil. De som effektivast kunde dela 
ut allt bröd var just Korpfonden, som är 
en kanal direkt fram till de fattigaste i 
Lettland. 
HTLI kan ordna transporten om man 
får ihop livsmedel till en full lastbil (ca 
60 kubik). Kanske det behövs en större 
stad, typ Västerås för att få ihop detta? 
Vill någon hjälpa oss öppna detta nya 
projekt?

Projekt – Cyklar
Vi kan samla in cyklar, som inte är 
alltför trasiga. Det finns två ställen som 

Hjälpcentrat Salçma. Reinis kyrkobyggnad ligger bara ett 10-tal  meter 
från huset på bilden. Grundvatten tränger in i källaren och huset är 
nedgånget. Här driver lutherska kyrkan ett gatukök som serverar mat till 
fattiga människor.
På bilden anländer vår last med ca 100 kubikmeter hjälpmaterial, möbler,  
kläder m.m. 

Här lastar man av långtradaren vid 
hjälpcentret i Rezekne, där den 
lutherska prästen Reinis Kulbergs 
ansvarar för ortens soppkök.

har väl fungerande organisationer där 
man lagar cyklarna och säljer dem till 
förmån för sin hjälpverksamhet. Det är 
Baptistförsamlingen i Viesîte, som 
arbetar med narkotika- och alkohol-
skadade barn på landsbygden samt 
Blå Korset som vi nämnt ovan. HTLI 
ger folk „metspö i sället för fisk". Ett 
mycket bra sätt till självhjälp.
 HTLI måste fylla en lastbil på 60 kbm 
innan vi kan skicka något. Vi har hört 
oss för med Rikspolisstyrelsen i 
Stockholm för att få tag på cyklar. Varje 
polisdisktrikt i Sverige får själva 
bestämma vad som ska ske med 
inlämnade cyklar. Hör gärna av er, så 
kan vi låta givande polisdistrikt se hur 
det går till  i detalj och vilket resultat det 
ger på plats i Lettland.

I allt detta vet HTLI att man kan förstöra 
för de lokala småföretagen, genom att 
dränka samhället med gratisprylar, så 
deras egna butiker packar ihop. HTLI 
är väl medvetem om det och ser noga 
till att bara de får som inte har pengar 
att köpa för hos de lokala handlarna.

Det finns som sagt andra hjälp-
organisationer som är verksamma i 
områden dit HTLI kör. Vi försöker 
antingen samarbeta med dessa eller i 
alla fall inte göra dubbelt arbete. Vårt 
mål i HTLI är att försöka nå dem som 
ingen annan når så ingen samlar 
hjälpen på hög.

Har HTLI lovat, att de kläder som 
samlats in i Sverige, verkligen skall 
skänkas, så sker detta utefter hela 
ledet ned till gåvans mottagare, dvs. 
den hjäpbehövande själv. Har t.ex 
Zilupe och Blå Korsets butiker fått 

kläder från HTLI, så säljs dessa inte av 
våra samarbetspartners.

Ju mer folk bidrar med saker, hjälper 
HTLI som frivilligarbetare eller skänker 
pengar, desto enklare går det att stödja 
Blå Korset, Zilupes och Viesîtes 
församlingar och Zeltîtes arbete med 
gatubarnen i Riga. Vår dröm är att fler 
skall upptäcka den glädje vi i HTLI  
känner, av att vi når fram, så fler vill 
delta i vårt arbete.

HTLI anhåller om rikliga gåvor! Gör 
källar- och garagerensningar, skänk 
oss pengar för transport eller åk iväg 
över ett veckoslut med färjan till dem vi 
hjälper i Letland, för att själv få se att 
hjälpen når fram. 
Folk får verkligen det bättre när ni 
stödjer oss! Garanterat!

Janis Vikmanis, Västrerås
Tolk och samordnare mellan givande 
organisationer i Sverige och mottagare i 
Lettland

 

Här lastas en  långtradare i Hudiks-
vall full med sjukhusmaterial som 
ska levereras till hjälpcentrat 

 Salçma. 
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Albins Leksaker, Hudiksvall
Anderssons Buss, Ilsbo
Bil AB Anders Hedström, Hudiksvall
Bilbolaget Lastvagnar Gävleborg
Bilmetro Lastbilar
Bilmetro Personbilar
Bodins Åkeri, Enånger
Bosno AB, Hudiksvall
Byggtjänst Skoglund, Hudiksvall
Börje Starks Åkeri, Hudiksvall
Café 7:an, Hudiksvall
Comfortbutiken, Hudiksvall
Däckab, Hudiksvall – Delsbo
Edlings Revisionsbyrå, Hudiksvall
Erikssons Bageri, Iggesund
Fastighetsbyrån, Hudiksvall
Fagerströms Karamellfabrik, Hudiksvall
Fors Gummiverkstad, Hudiksvall
GL Bygg, Hudiksvall
Hans Målare, Hudiksvall
Hertz Biluthyrning, Hudiksvall
Hudiksvalls Solskydd
Hudiksvalls Tidning
Husö Fastighets AB, Söderhamn
Hårteam, Hudiksvall
Håstaholmen KB, Hudiksvall
Hälsingesylt, Gnarp
Hälsinglands Sparbank
Hälsokraft, Hudiksvall
ICA Maxi, Hudiksvall
Intersport, Hudiksvall
Jannes Golv, Hudiksvall
J O Bäck Affärsutveckling, Hudiksvall
Johans Städmaskiner, Sundsvall/Hudiksvall

Kjelles, Hudiksvall
KS-Fastigheter, Ilsbo
Laponia Konsult, Kiruna
Manuffen, Hudiksvall
Martinssons Konfektion, Gällstad
Mickelssons Frukt & Grönt, Hudiksvall
Monitor Industriutveckling, Hudiksvall
Nilssons El, Hudiksvall
Nordgrens Åkeri, Hudiksvall
Oil Quick, Hudiksvall
Olle Anderssons Bilverkstad, Hudiksvall
Olle Edhs Tvätt-& Kylservice, Hudiksvall
Papperhuset, Hudiksvall
Per Eriksson i Norr AB, Gällivare
Ramax  Production, Hudiksvall
Restaurang Jernet, Iggesund
Salong Ingrid, Hudiksvall
Schaktbolaget, Hudiksvall
Sten Olofssons Åkeri, Delsbo 
Svedman Försäljning, Hudiksvall
Tallriksfabriken, Strömsbruk
Tandläkarhuset, Hudiksvall
Tandläkarna Ström & Jonsson, Hudiksvall
Textilia, Boden
Tisdag, Hudiksvall
T O Hemprodukter, Iggesund
Tollstedts Begravningsbyrå, Hudiksvall
Totalförvaltning AB, Sundsvall
Trux AB, Ljusdal
Vandra i Hudiksvall AB
Värmevent Ingenjörsbyrå,Hudiksvall

( sponsorer vid uppstart av Biståndscentret 
redovisas i artikeln  på sidan 17 )

TACK ! !
Vi i styrelsen i Hjälp Till Liv International vill rikta ett varmt tack till ALLA som på olika sätt stödjer oss i vårt 
arbete bland fattiga och utsatta medmänniskor i vår omvärld.
Bland Er som stödjer oss finns många företag som sponsrar oss med kontanta bidrag eller annonser i den 
tidning som Du just nu läser eller bidrar med produkter inför hjälpresor och stöd vid våra möten och galor. 
Vi hoppas nu att alla våra läsare och supportrar gynnar dessa företag som ser det som en självklarhet att 
dela med sig till de medmänniskor som har det svårt.
Följande företag och organisationer har sponsrat oss under 2012 och hittills under 2013:

Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!

Tänk på de fattiga när  du upprättar ditt testamente!.

För att färdigställa den här rekreations- och lägergården vi är med och projekterar, 
behövs mycket kapital. Du som vill göra något särskilt för de fattiga får här en möjlighet att göra en 
bestående insats, som kan bli till glädje för många människor under en lång tid framöver. 
Området kommer att bebyggas med ett 20-tal stugor med 10-15 bäddar per stuga.  Varje stuga 
beräknas kosta 50-80.000 kronor att uppföra. 
Du kan vara med och ge namn till stugorna! 
Du som vill stödja detta projekt och kan sponsra uppförandet av en stuga får tillfälle att ge ett namn till 
en av lägergårdens stugor. 
På så vis får alla stugor ett unikt namn och din goda insats kommer att uppmärksammas lång tid 
framöver av de som kommer att bo några dagar för rekreation  i dessa stugor. 
Mera information finns på Facebook: sök på Christian camp "Latgales Dzintars"

i Lettland, som 
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ReportageEn hjälparbetares livshistoria
Här är omdömen från några  
läsare:

"Det har varit en otrolig läsning som berört mig både till 
skratt och tårar.  DU ÄR FANTASTISK!!!!", sagt av en 
imponerad HTLI- medarbetare.

Sen ungdomen känner jag Allan Widarsson men denna 
boks huvudperson är i många stycken en ny och 
fascinerande bekantskap. Det är omöjligt att inte gripas 
till tårar av att läsa min vän Allans levnadshistoria. Man 
grips och förundras. Inga uppoffringar tycks vara för 
stora. I de mest omöjliga situationerna flödar 
uppfinningsrikedomen. Tala om att “koka soppa på en 
spik".    Ove Aronsson 

*********************

*********************
Allan Widarssons levnadsskildring “Händelser på vägen” 
är en bok man blir glad av.  Av flera skäl .
    Den är rolig att läsa. Man märker att man möter en 
berättare, van att dra sina historier för en levande publik.
    Man möter en optimist. För honom finns det egentligen 
inga problem, som inte går att lösa. Det är något han lärde 
under en inte helt lätt uppväxt.
    Man möter ett livsverk, Hjälp till Liv International, som 
visar att en människas goda vilja och initiativkraft kan 
uträtta mycket.
  En hjälparbetare ser tunga levnadsöden och svåra 
förhållanden, men en hjälparbetares dag behöver inte vara 
tung. Visst får man kämpa med oförstående tulltjänstemän 
och krånglande bilmotorer, men då man minst anar det 
dyker en hjälpande ängel upp. 
    Så befriande att i dessa "satsa på dig själv"-tider läsa om 
en man som föredrar att satsa på behövande medmännis-
kor.
   Man blir glad. Läs!  /  Öyvind Helgesson

Vi fortsätter att sälja 
boken där 100% av 

avkastningen går till 
arbetet för de fattiga.
Boken är inbunden och tryckt på 216 sidor 
varav cirka 25 % av sidorna består av bilder.  

För den som själv deltagit i några av HTLI:s 
resor finns mycket att minnas och känna 
igen.
Ibland är dramatiken verkligen på topp.

Boken kan beställas via medföljande inbetal-
ningskort eller på tel 0650-560100 eller 0650-
560107. 
Det går även att beställa via epost på 
info@htli.org

Priset är 200 kr plus 20 kr porto. Totalt 220 kr

SÅ KAN DET GÅ …...
Hej kompis i Sverige!
Vill än en gång tacka för och tala 
om att den blev läst omgående och nu håller Pelle på att 
läsa den.
Man blir faktiskt väldigt berörd.
Den fick mig i kväll att göra en god smörgås, köpa en Coca 
cola och sen gå ner med det på Strandpromenaden, till en 
mörkhyad ung man, som sitter på muren om kvällarna och 
säljer krims-krams. Han är så tystlåten och inte alls 
påträngande, så jag har funderat ibland om han får sälja 
något alls. Jag köpte 2 armband för 3 Euro och gav honom 
2 Euro mer i stället för att pruta, som han väl annars mest är 
van, samt bjöd honom på fika.
Han blev faktiskt jätteglad.  .
Kram, Siv.
( Siv och Pelle bor på Kanarieöarna under vintertiden)

BOKEN 

ALLANS FÖRTJÄNST

du skickade 
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Tord Forslund och Ulf Lärka köpte Allans bok 

och har därmed spännande läsning att se fram 

emot.

Det fanns många böcker att 

välja bland tyckte Bonny

Sjöblom och köpte några

Kurt Lindfors har hittat både hatt 

och halsduk som han blev nöjd med.

Bengt Engström och Sören Nilsson

gräddade kõlbullar så det rök om det.

Eva Bulander hälsar

gäster välkomna

Den gamla polisuniformen 

passade Edgars perfekt.

ALLAN I MÅL!!!!!

STORT GRATTIS!!

Invigning den 16 november av 

Efter många förhandlingar 

och jakt på sponsorer gick 

Allans, sedan länge närda 

dröm i uppfyllelse denna 

dag.

Gunnar Färnström fyndade

sängben i Gubbhyllan.
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Reportage
Inger skoglund och Anna Persson
hade svårt att bestämma sig
bland alla knapparna.

... har varit projekt-
ledare för iordning-
ställande av lokal och 
inredning och gläds 

denna dag åt klirret i 
kassan.

Mycket bra jobbat 
!!!!!!!

Kö i kassan!

Algotsjeans och mycket annat i 

klädväg fanns det att välja bland.

Eva Persson stortrivs i den fina 

soffan vid secondhandavdelningen.

Ellen och Johanna har designat 
fikatorget och klädavdelningen. 

Här hjälper de Anna-Lena i kassan

Karin och Solveig passar upp i det fullsatta caféet

Lilla Mika 4 år 

blev förtjust

i den här rosa 

underkjolen.

ANNA-LENA ….

Håstaholmen Biståndscenter 

på våra sponsorer-/givare. Det är ju upp till givaren att 
bestämma till vilket område  gåvan ska gå och det kan 
ibland bli lite snedfördelat. Nu har vi äntligen en jämn 
inkomst från butiken, som kan fördelas till de olika 
områdena efter behov. 
När Du handlar i vår butik ska Du veta att du gör en 
barmhärtighetsgärning och mättar hungriga 
magar.    

Text och bild Renée Westrin

Håstaholmen Biståndscenter blir vår buffert för våra 
fasta åtaganden. Vi har dels fadderverksamheten i sex 
länder, fyra platser med soppkök samt många 
mottagare för sjukvårdsmaterial.  I Lettland finns tre 
orter Gullbene, Daugavpils/Kraslava och Zilupe som vi 
stöder med pengar till mat för gatubarnen. I Rumänien 
finns dagcentret Tabita, som vi underhåller. Alla dessa 
fasta utgifter är svåra att budgetera om vi endast litar 

Håstaholmen Biståndscenter 
kunde öppna tack vare följande 
sponsorer: 
Rabo, Bejer, Kjell&Kiros Widars-
son, Colorama, Swedol, Dexpro-
duktion, Pizzeria Pronto, Jula, 
Lennart Dahlbom, KB Håstahol-
men, Fredrik Rask Åkeri, Syhuset  
samt  Pappershuset.
 

Tack även alla fantastiska männis-
kor som dag efter dag, helt ideellt, 
kom för att hjälpa ti l l  med 
iordningställandet av vår nya  lokal.
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DAGENS ROS i 
Hudiksvalls Tidning  den 
30 nov 2012

En stor bukett rosor till var och en 
av er fantastiska kvinnor och män, 
som så helhjärtat, vecka efter vecka, 
helt ideellt kom och jobbade på 
HÅSTAHOLMEN BISTÅNDS-
CENTER för att få våra nya lokaler 
i ordning till invigningen.
Ett stort varmt TACK från

Styrelsen i Hjälp Till Liv 
International

Städning av Lägenheter

Villor och Kontor

Tvättning, vindsröjning & flyttning

Kom ihåg
Rot-avdraget
- 50% direkt
på fakturan

RAMAXDESIGN AB
Ramax

Cleaning

Kontorstid 10.00-17.00

www.ramaxdesign.se  

Tel  0650-125 10  Mobil 070-217 96 20  

Email: tommy@ramaxdesign.se
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Julklappsresa till Rumänien

Detta jättedockskåp med möbler 
hade skänkts till Tabita i Reghin.

Pensionärer, studerande och
barn fick sina julklappar eller
matpaket ,lagom till jul, från
sina faddrar i Sverige.

Inför julen 2012 var det 
Stig Matsson och Stig 
Mickelsson som gjorde 
den långa julklappsre-
san till Rumänien. De 
hade oturen att fastna i 
en fem timmar lång 
bilkö på en smal, 
tillfällig färdväg.

Det här gänget var det som lossade 
alla paket och säckar

Floarea  är en av 
de äldre som får 
hjälp från Sverige

Sonja

Andrea

Catalin

Melinda

Flickorna Grama 

Andrea

Familjen Moldovan 

Alla foton tagna av  Attila 
Toth och Stig Matsson
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Om Du vill hjälpa någon,
men inte kan ta eget ansvar för ett barn, 
student eller äldre, får du gärna skicka en 
engångsgåva.

Engångsgåvorna fördelas till de barn som ännu inte 
fått en egen fadder. Vi har många barn på listan som 
väntar på en egen fadder.  När din gåva gått ut till ett 
barn, kan du via Internet se vem som fått dina 
pengar. 
Även om din gåva fördelats till tio barn kan du se 
vilka de är, vad de heter och deras hemsituation.  
Om du vill har du även möjlighet att skriva till dem. 
Ta gärna upp en kollekt bland dina vänner,  i din 
arbetsgrupp eller pensionärsförening och låt den gå 
till äldre, barn eller studenter. 
Av alla gåvor till fadderverksamheten går 100% till 
arbetet i mottagarlandet.  Endast 5% används till 
bensin för de som åker ut i byarna, resten 95% blir 
till mat för de fattiga. 

Din Hjälp Räddar Liv!

Du kan även bli stödmed-
lem utan personligt ansvar

 

Var och en som betalar 200kr/år får vår tidning några gånger 
per år och stöder därmed vår verksamhet. 
Vi jobbar 100% frivilligt  och får ingen annan lön, än den 
lön som egentligen är mycket mer värd, den glädje vi 
möter när vi kan hjälpa någon.

 Av stödmedlemsavgiften går 30 kr till porto och tidningar 
och resterande 170kr går till omkostnader i Sverige och våra  
projketländer, som t.ex. transporter, telefon, annonser m.m. 

Vi hoppas att alla som får denna tidning i sin hand är 
villig att betala denna stödavgift.  PG 90 01 15-7.

Med Din hjälp når vi ända fram! 

Vi gratulerar förra numrets vinnare.

Lena Bodare, Hudiksvall På kryss med Lisa
Ingrid Stolt , Forsa Två trisslotter
Bo Persson,Hudiksvall Två trisslotter
Kristina Johansson, Hudiksvall Två trisslotter
 
Rätt lösning ser ut så här: 

 

Vill även ditt företag vara med att 
annonsera i vår tidning eller göra en 

direktsponsring? Kontakta Alf Sjöblom  
på 0738232104 eller allanw@htli.org

Söker Du en plats för mindre möten? 

Vår biståndsbutik Omtanken på Hamngatan 23 i Hudiksvall, 
erbjuder plats  på kvällstid efter kl 17.00 

för mindre samlingar på upp till 10-15 deltagare

Vi tillhandahåller fika till självkostnadspris.

Välkommen att boka tid på tel 0650-17770 dagtid 10-17 eller 

Birgitta Norberg på 0650-16328 eller mobil 070-2968022. 
 



Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar 
senast den sista april 2013 till: 

Hjälp till liv International
Håstaholmen, 82442 Hudiksvall

De fyra första vinnarna belönas med någon av 
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar)

      Ny CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill 
 
      Två trisslotter

   (Vinner du storkovan får du större möjligheter att  hjälpa de fattiga!)   
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Djupegatan 15,    824 50 Hudiksvall,   0650-17550

www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800

Storgatan 23,  Hudiksvall.  0650-10198.         Öppet: Mån-fred 10.00-18.00, Lörd 10.00-15.00



Stig Enros 75 år, Jättendal

Åke Sjöstrand 70 år Delsbo

Hildur Eriksson 95 år Karlholmsbruk

Dietrich Hartung 75 år, Gävle

Vi gratulerar! 
För att 

gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.
uppmärksamma nedanstående jubilarer har 

Du som vill uppmärksamma någon på 
födelsedag, bröllopsdag eller av annan 
anledning och samtidigt göra en insats för de 
fattiga, får gärna skicka en gåva till vårt arbete. 
Vi utfärdar ett vackert gratulationskort till 
jubilaren.

Ring Renée på 0650-17300 eller 0702138771 
eller  email  till   renee@htli.org

Exempel på fyrsidigt gratulationskort

Om du i stället för blommor, vill skicka en 
minnesgåva som en sista hälsning till älskad 
vän eller släkting, utfärdar vi ett vackert 4 sidigt 
minnesblad som ett sista minne från givaren. 

Ring Renée på 0650-17300 eller 0702138771 
eller  email  till   renee@htli.org

Elsie Brink,  Bjuråker
Eje Hultgren, Oskarshamn

Karin Lindskog,  Åkersberga
Elin Fredenstedt, Falun
Bertil Sandberg, Rogsta

Ivar Lönnberg, Sågtäckten
Hans Stillberg, Hudiksvall
Gunborg Ek, Hudiksvall
Sivert Thurell, Hudiksvall 
Erik Hagerell, Hudiksvall

Lena Sundvall, Hudiksvall
Märta Andersson, Näsviken

Siv Åkerlund, Njutånger

Exempel på fyrsidigt minnesblad

- har en penninggåva överlämnats 
till Hjälp Till Liv International till 
förmån för arbetet bland de fattiga.

Till Minne Av - 
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man vad som helst för att få mat att 
äta. 
För 250-350 kr/månad kan du 
hjälpa en student att studera på 
universitet. 
En sådan utbildning bäddar för ett 
bra jobb. I vårt system kan man 
även dela på fadderskapet, så att 
flera kan dela på hjälpen för t.ex. 
en student.
Ta ett , och varför inte 
ett barn i samma ålder som någon i 
din familj. 
Om du är mormor eller morfar, 
farmor eller farfar, kan du ge ett 
fadderbarn till dina barnbarn. Det 
kan bli intressant att utbyta brev och 
kanske besök I framtiden.

fadderbarn

uppgifter. Vi behöver medhjälpare  
för att stärka insamlingen av 
pengar för att utöka hjälp-
insatserna, bl.a. för att kunna skapa 
sysselsättning och arbetstillfällen 
på hjälporterna. Vi försöker 
decentralisera arbetet, så att alla 
medarbetare kan arbeta helt  
utifrån sina egna möjligheter. Vi 
behöver hjälp med klädsortering, 
secondhandförsäljning.  m.m.   
Vi behöver datakunniga administ-
ratörer och organisatörer med 
goda kontakter i samhället.  
Vi behöver personer som gillar 
styrelsearbete, att skriva brev, 
reportage och inte minst ge 
information om vårt viktiga arbete. 
Vi behöver försäljare som kan 
kontakta företag för annonser och 
sponsring.

Välkommen som 
medarbetare!

Stöd vårt arbete med en 
gåva till  pg 90 01 15-7

Vi har 90-konto och kontrolleras 
därför av Svensk insamlingskontroll!

Du behövs - Din kärlek räddar liv

Hjälp Till Liv international, är en 
ideell organisation som bygger på 
det kristna budet: allt vad ni vill 
att andra ska göra för er, ska 
även ni göra för dem.  
Allt arbete sker på frivillig basis. 
Det finns inga anställda, förutom i 
biståndsbutiken Omtanken, eller 
någon annan form av ersättning 
för den tid man lägger ner i detta 
arbete.  Ersättningen består i 

gengäld av glädjen över den 
tacksamhet man möter hos de 
människor som får hjälp. Vi arbetar 
helt utan mellanhänder med bästa 
möjliga effektivitet. 
Vi har egna kontaktorganisationer  i 
de länder vi arbetar. Dessa 
organisationer vet bäst vilka behov 
som finns, och vi förser dem med 
nödvändiga resurser för att gå ut i 
samhället och  möta deras behov.

Vårt unika faddersystem ger 
varje fadder möjlig-het till 
direktkontakt med de 
familjer de hjälper. Varje 
krona kan föl jas via 
Internet och 100% av 
fadderpengarna går till 
fadderprogrammet  på den 
ort vi arbetar.  Av inbetalda 
medel går 95% till barnet 
och 5% till omkostnader för 
de med-arbetare som åker 
ut till familjerna 
Du som har ett hjärta 
som vill hjälpa andra 
människor till ett bättre 
liv, är välkommen att 
arbeta med oss.
Det finns massor av jälp-

Du kan hjälpa!
B-post föreningsbrev

värdig tillvaro efter ett långt 
strävsamt liv. För c:a 150kr/mån 
kan livet bli lättare för en äldre 
person.
Vi har även fadderprogam som 
stöder studenter, främst  unga 
kvinnor, som vill studera. För 
många duktiga ungdomar finns 
det  ingen möjlighet att studera 
på grund av den ekonomiska 
situationen. Och utbildning är 
alltid det bästa botemedlet 
mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig 
situation om de inte får riktiga  
jobb. Risk finns att de hamnar i 
trafficking och prostitution. 
När hungern blir allt för stor gör 

Vi arbetar nu i Rumänien, 
Etiopien, Lettland och Ryssland 
där många familjer lever i misär 
och inte kan ge sina barn det 
nödvändigaste, mat och kläder. 
Genom vårt fadder-program 
kan du bli personligt ansvarig 
för ett barn och ändra på detta.
För c:a 100 kr/mån räddar du ett 
barn. Du kan ha direktkontakt 
med familjen genom brev om du 
så önskar. Du kan sk icka 
personliga gåvor med oss när vi 
reser. Du får full kontroll på alla 
dina gåvor. Allt du betalar och allt 
som betalats ut redovisas på 
Internet eller genom rapporter 
per post.
Även många äldre lever I en 
ovärdig situation. Många har 
ingen pension alls, andra har en 
mycket låg pension. Här får du 
möjlighet att hjälpa en äldre till en 

www.hudiksvallssolskydd.se

Håstaholmen
Tel: 0650-10454   


