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FADDERPROGRAM HTLI har för närvarande runt 500
barn och vuxna aktiva i våra fadderprogram.
Genom åren har drygt 1300 barn, äldre och
studenter fått regelbunden hjälp.

HJÄLPSÄNDNINGAR HTLI skickar årligen
hjälpsändningar i form av 3-4 lastbilstradare
fyllda med kläder, husgeråd, rullstolar,
rollatorer, sjukhus-sängar med mera. Dessutom
går även flera mindre sändningar iväg.

DAGCENTER HTLI har byggt och är huvudfinansiär för
dagcentret ”Tabita” i staden Reghin i Rumänien,
där ett drygt 20-tal barn från utsatta förhållanden
får läxhjälp, mat och socialt stöd.

BISTÅNDSPROJEKT HTLI har genom åren bistått med
flera projekt, bland annat  vattenprojekt i
Afghanistan, lägergårdsprojektering i Lettland
för barn i utanförskap, med mera, skolbygge i
Nigeria mm.

SECONDHAND & CAFÉ På Granebovägen 3 i Hudiksvall
har HTLI en stor secondhandbutik med ett
butikscafé. All vinst från försäljningen går direkt
till HTLIs biståndsprogram!

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL
Tele 0650-56 01 00
E-post info@htli.org
FB facebook.com/htli.org
Hemsida www.htli.org

OMTANKEN - HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
Omtanken 076 850 35 82

E-post omtanken@htli.org
FB facebook.com/omtankenhudik
Hemsida www.htli.org/omtanken

DETTA GÖR HTLIHJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL
ÄR EN IDEELL ORGANISATION,
BASERAD I HUDIKSVALL.

All behållning från butik,
insamlingar mm går till vår
hjälpverksamhet i våra
biståndsländer Rumänien,
Bulgarien, Lettland, Litauen,
Ryssland, Serbien, Etiopien,
Nigeria och Afghanistan.
HTLI:s vision är att bidra till
att människor ska få leva ett
värdigare liv. Genom ett stort
inslag av frivilligarbete ser vi
som vår mission att
förverkliga denna vision så
kostnadseffektivt som möjligt.

HTLI är politiskt och religiöst
obunden. Arbetet grundar sig
i kärleken till medmänniskan
och som ledmotiv har vi
bibelordet: ”Allt vad ni vill att
andra ska göra för er, det ska

ni göra för dem”. Utifrån det
vill HTLI ge humanitär och
andlig hjälp åt nödställda,
fattiga och lidande människor.

Du kan följa HTLI:s arbete
genom tidningen Hjälp till Liv
International NyhetsForum,
vår hemsida www.htli.org och
genom vår FB-sida Facebook
www.fb.com/htli.org. HTLI
har även en större
Secondhandbutik på Granebo-
vägen i Hudiksvall, vars fulla
vinst går rakt in i hjälparbetet,
i samma lokaler finns även
HTLI:s kontor. Vill du stödja
vårt hjälparbete kan du göra
det genom att ge en gåva, bli
stödmedlem, fadder eller
volontär, samt genom att ge
handla i, eller ge gåvor till, vår
secondhandbutik.

- Tillsammans gör vi skillnad!

ÖPPETTIDER
Må - Fr 10.30-18.00

Lö 10.30-15
Sö & helgdag stängt
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När jag skriver detta består nyheterna mest av rapporter från Syrien, där den
värsta flykingströmmen någonsin utspelas i Idlib. Åttahundra tusen
människor söker en plats där det fortfarande finns ett tak att sova under. De
tak man tidigare haft har plötslig blivit grus, på grund av det ständiga regnet
av ryska bomber och syriska artilleripjäser.

Vår miljömedvetna Greta Thunberg försöker göra världen uppmärksam på att
någonting är fel, fruktansvärt fel. Våra livsvillkor är på väg att förintas. Den
värld som vi lever i har blivit så påverkad av människans verksamhet att de
normala årstiderna helt har spårat ur.
När man ser på bilderna från Idlib, hur hela städer med hus mestadels gjutna
i betong förvandlas till grus, blir miljöarbetet  på något sätt fullständigt
meningslöst.

Tillverkning av betong är en av de större bovarna när det gäller utsläpp av
koldioxid och får man en konstig smak i munnen, när man samtidigt ser hur
krigsmakter medvetet smular sönder fina städer, utan minsta hänsyn till att
det faktiskt bor människor där. Det är inte bara en humanitär katastrof att
folket måste fly för sina liv. Det är även en miljömässig katatrof att hela städer
fullständigt spolieras medan världen tittar på. Städer uppbyggda genom
generationers strävanden, för att få en plats att leva på. Visserligen tycker de
flesta, sunt tänkande människor, att det är fullständigt fel, men ingen kan gör
något åt saken.

I Sverige har bomber börjat detonera lite här och var, med stora skador som
följd. Men här söker vi hitta någon skyldig att ställa till svars för ”allmänfarlig
ödeläggelse”, just för att det finns ett  uppsått att göra skada. Men i krigets
regler gäller tydligen inte detta. Där får man medvetet smula sönder annans
egendom hur mycket som helst. Dessutom utropar man sig som segrare när
man lyckats med sitt tilltag.

Min åsikt är att de makter som förstör ett hus  eller hela städer ska ställas till
svars för sin skadegörelse. Familjer som fått lämna allt de äger för att de
försöker rädda sina liv, borde kompenseras och ges upprättelse. Dessa arma
familjer har ju absolut intet med striden att göra.
Jag talar inte om politik. Jag talar om humanism och människokärlek. Om att
sätta värde på familjers strävan att ge sina barn en fin uppväxt och lära dem
att ta sitt ansvar för miljö och samhälle. Men det är något helt annat de får lära
sig när de måste fly för sina liv.
Vi som har tagit som uppgift att försöka hjälpa de människor som lider nöd
känner ibland en uppgivenhet. Våra ansträngningar ser hopplösa ut.
Förstörelsen går fortare fram än vi hinner reparera. Men ändå  vill vi fortsätta
hjälpa de människor vi möter, kanske kan vi ändå ge dem lite hopp om att inte
allt är förlorat. Att livet ändå kan vända och bli något bättre. Ett liv som ändå
är värt att leva.

Tack för att ni står vid vår sida och hjälper
oss att att vara en utsträckt hand till de
nödställda vi når, genom vår organisation.

Allan Widarsson
Ordförande, Hjälp Till Liv International

.
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FÖLJ HTLI PÅ FACEBOOK!
Hjälp Till Liv International  www.fb.com/HTLI.org

Torsdagen den 23 januari skickade
HTLI en 60-kubiks lastbil med
alltifrånkläder och sjukvårds-
material till kyrkbänkar och ett
piano.

Mottagare av en stor
del av kläderna, samt
sjukvårdsmaterielet
gick till den lokala
hjälporganisationen
Tabita Sirds, i den lilla
staden Grobiņa i

västra Lettland. Tabita Sirds drivs av
volontärer med målet att hjälpa
behövande familjer, ensamma och
äldre. Ibland skänker de även
barnkläder till fosterhem, som
behöver hjälp stöd.

Hjälp till fattiga äldre på
landsbygden.
Tack vare ett samarbete Liepāja
stads socialtjänst kan Tabita Sirds

hjälpa de sämst ställda ute på
landsbygden, då man samarbetar
med tre äldreboenden. De material
man fått genom Hjälp till Livs
hjälpsändning kommer till stor hjälp
för dessa fattiga äldre:
-  De hjälpmedel, sängar,
vuxenblöjor, sänglinne, handdukar,
kläder mm vi fått kommer glädja
många på dessa boenden, förklarar
Tabita Sirds kontaktperson Kristīne
Vidzeniece och understryker vilken
hjälp det är för dessa utsatta äldre.

- Vi är verkligen glada av att så
mycket bra saker av god kvalitét
kom med sändningen. Varma
hälsningar och ett jättetack till Hjälp
Till Liv och dess givare! understryker
Kristīne, som även riktar ett varmt
tack till Janis Vikmanis, HTLI:s
medarbetare:
- Janis har verkligen ett hjärta för
Lettland och dess befolkning och för
engagemanget i att organisera
stödet!

Till secondhandbutik där fattiga
familjer får inkomst
Utöver hjälpen till Tabita Sirds, så
gick även ett antal osorterade säckar
med kläder och någon möbel till
secondhandbutiken Skandinavs i
staden Talsi, i Nordvästra Lettland.
Här sorterar man upp kläderna så
att en del av dem säljs och andra
skänks till behövande. Arbetet med
detta utgår från de sju second-
handbutiker man driver i det lettiska
länet Kurland och varifrån ett 40-tal
fattiga familjerkan få sin inkomst
genom att man har kunnat anställa
dem vid Skandinavs
secondhandbutiker.

Utöver kläder och sjukvårdsartiklar
följde även tolv kyrkbänkar och ett
piano i leveransen, vilka försam-
lingen Betel i Bjuråker skänkt. Dessa
levererades till en församling i Riga,
där de kommer till god användning.

60 kubik med kläder, sjukvård mm till Lettland

HÄNT

Årets första HTLI-hjälpsändning!
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Sedan november arbetar Carina Åslund som
fadderadministratör i Hjälp Till LIv. Hon har tagit an
sig de nya uppgifterna med stort engagemang:
- Det är ett arbete där jag känner att jag verkligen
kan göra skillnad! förklarar hon.

Sedan starten av HTLI:s fadderarbete 2001 har det
varit ordförande Allan Widarsson, som skött det mesta
av registerarbetet, tillsammans med de lokala
fadderråden. Att förändra den situationen har länge
varit ett behov, men nu har det äntligen givits en
möjlighet för honom att lämna vidare staffetpinnen
och i alla fall försöka få börja bli lite mer av den
pensionär han är.

Arbete med faddersystemet Aidtrack
Det är ett rätt avancerat datasystem HTLI:s
fadderprogram är uppbyggt utifrån. Efter en
introduktion med Allan har nu Carina börjat gå igenom
fadderregistren, för att göra de uppdateringar som det
är behov av.

- En del av våra faddrar kommer framöver få höra av
mig på ett eller annat sätt det närmaste året. Det kan
vara alltifrån att man ligger i överskott eller
underskott på sitt fadderkonto på Aidtrack, att
kontaktinfo behöver uppdateras etc. Det kan även
vara frågor som berör det barn, student eller äldre
man stöder. Här kan förändringar ha skett, som
faddern behöver uppmärksammas om, förklarar
Carina, som gläder sig över att få arbeta med detta
viktiga arbete.

Kontakt med fadderråden
Något annat som Carina också kommer att hantera allt
mer är kontakten med fadderråden i de länder HTLI
har fadderprogram. Fadderarbetet är ju en
kombination av vad som görs här hemma på kontoret
och det som görs av fadderråden på fältet.

 Information och foton om och av fadderbarnen
behöver uppdateras successivt och coaching av
fadderråden är en del i arbetet för att det ska fungera
bra.
- Fadderrådens insats är oerhört viktig, poängterar
Carina och fortsätter:
- Fadderråden är de som har den direkta kontakten
med barnen och deras familjer och som kan se hur
situationen är på markplan. De behöver utbildas, få
info och instruktioner, något som hittills främst legat
på Allans bord, men som jag successivt hoppas kunna
avlasta honom med.

Service, handel och kreativitet i blodet
 - Att gå in och arbeta för en organisation som HTLI
och sätta mig in i det fina arbete som byggts upp alla
dessa år känns värdefullt för mig. Jag gillar att ha
många trådar att dra i och att lära mig nytt,
kommenterar Carina sin uppgift.

Den röda tråden som gått genom hennes liv har varit
service, handel och kreativitet.
- Under nittiotalet var jag med och startade en mindre
butikskedja i södra Sverige och drev under några år
den av butikerna som låg i Göteborg, berättar hon

Fadderadministratör
FÖR HJÄLP TILL LIVS FADDERPROGRAM

INTERVJUN
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som svar på frågan om hennes
yrkesbakgrund.

- När jag blev mamma gick
dock flytten hem tillbaka till

Hudiksvall, där jag växt
upp och mina rötter
fanns. Här startade jag
först en hantverksbutik
innan jag senare gick
vidare till en chefspost
inom resebranchen.

Efter att flera nära och
kära i hennes närhet

drabbats av
stressrelaterade sjukdomar,

fick hon sig en tankeställare
om att livet inte varar för evigt.

Hon bestämde sig för att stanna upp
och reflektera, vilket ledde till att hon idag

använder en stor del av sin tid till kreativitet i olika
former i den egna ateljén, parallellt med sitt nya
arbete på HTLI, där hon alltså nu sedan någon månad
arbetar runt 25-40 procent, beroende på behov.

Bara fantasin sätter gränsen
Då det är lite brist på kontorslokaler i HTLI:s annars
stora butikslokaler, har Carina valt att arbeta hemifrån
en dag i veckan och i HTLI:s butik en dag.
- Fördelen med att sitta ute i butiken är att jag finns
tillgänglig för den som vill prata om frågor som berör
fadderskap och kanske även bli fadder, säger hon med
ett leende.

Även i arbetet som fadderadministratör tror Carina att
hennes kreativitet kan komma till nytta:
- Att bara fantasin sätter gränserna är en klyscha, men
ändå ack så sann när det gäller den här verksamheten,
tror Carina och förklarar att hon har många idéer för
det arbete hon påbörjat.

Fadderskap ger möjlighet att hjälpa
på ett personligt plan
- Fadderskap är ett fantastiskt sätt att på ett
personligt plan kunna hjälpa någon! Att kunna komma

nära och se hur min insats kan förändra liv är väldigt
uppmuntrande, konstaterar Carina och hoppas att
ännu fler ska inse möjligheterna med att bli fadder.

- Ju fler faddrar Hjälp Till Liv har, desto fler kan vi
hjälpa, helt enkelt! förklarar hon och hänvisar till att
hon sedan en tid regelbundet lägger ut information på
HTLI:s Instagram och Facebooksida om olika
fadderbarn, studenter och vuxna som behöver en
fadder.

- De vi söker faddrar till kan vara sådana som är
nyinskrivna i systemet, men även sådana vars fadder
slutat eller där HTLI:s Secondhandbutik tills vidare
sponsrar, med syfte att föra över fadderbarnet till en
egen fadder.

- Vi lägger inte ut några namn på sociala media, men
ett foto och en kort beskrivning om barnets (eller den
vuxnes) livssituation och behov, och hoppas genom
detta motivera allt fler av våra medlemmar och följare
att vilja ta ett ansvar som fadder.

Flexibelt faddersystem, med unika
möjligheter
I HTLI:s faddersystem är det möjligt att själv välja vem
man vill stödja och vilken summa man bidra med.
Olika barn, studenter och vuxna kan behöva olika
storlek på stöd och man kan även välja att bidra till
hela eller delar av ett fadderbarns behov.
- HTLI:s datasystem skapar en unik möjlighet att själv
forma sitt fadderskap till det man vill att det ska vara,
förklarar Carina.
- Inte bara att man kan välja vem och i vilken
omfattning man vill hjälpa, man kan också välja om
man vill ha en nära kontakt eller inte genom att välja
om man vill skicka brev, extragåvor, julklappar etc.

Till slut skickar Carina med en uppmaning:
- Jag skulle verkligen vilja uppmana barnfamiljer att
genom fadderskapet kunna skapa en unik motivation
och lärdom hos sina barn till att bry sig om människor i
nöd! Även föreningar kan ansluta sig som fadder –
eller varför inte låta ditt företag bli sponsor för ett
barn eller fler? Alla borde helt enkelt vara fadder för
minst ett barn!

Funderar du på att bli fadder, eller är i allmänhet
nyfiken på Hjälp Till Livs fadderprogram? Under
några dagar i månadsskiftet mars-april kommer
Carina finnas extra tillgänglig för dig som har
frågor eller vill anmäla dig som fadder! Möt
henne här:

Guldsmeden, Hudik
On 25 mars kl 15.00-18.00

HTLI Secondhandbutik
Vecka 12 (16-21 mars)
Må 13-17
Ti 10.30-14
On 13-17
To 10.30-14
Fr  10.30-14
Lö 10.30-14

Träffa Carina och prata fadderskap!

SECONDHAND &
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BULGARIEN De här pojkarna bor, var för
sig, med sina respektive familjer. Förnärvarande klarar de sitt uppehälle från dag

till dag genom att tigga.

Id 1275 Id 1241

VILL DU BLI FADDER?
Maila eller ring in ditt intresse till
info@htli.org eller ring 0650-56 01 00
så kontaktar Carina dig!

Mer info hittar du på
www.htli.org/blifadder
www.fb.com/htli.org
www.instagram.com/htli_sweden

Några av oss som Carina söker
HTLI-FADDRAR till!

NIGERIA Två pojkar, två och fyra år, bor

med sin mamma och pappa. Pappan är

handikappad och är utan sina ben efter en

olycka. Familjen har väldigt svårt med

försörjningen på grund av detta.

Idnr 1455 och 1454

Id 1455 Id 1454

RYSKA KARELEN Tre killar
med olika speciella behov,
från tre olika familjer.Först en mentaltfunktionshindrad 31-årig

man (tv) med en heltobrukbar arm sedan födseln.
Den unga mannen på 17 år
(mitten) föddes med cerebral
pares och är beroende av sin
rullstol. Yngsta killen (th) på
6 år är född med gomspalt,

samt mentalt funktions-
hindrad. Han bor med sin
ensamstående mamma.Att ha ett funktionshinder av

något slag är väldigt svårt i
Ryssland, där det inte finns
den omsorg vi i Sverige är
vana vid, i form av stöd och
hjälpmedel. Vår förhoppning
är att de genom oss fårsponsring kunna underlätta

deras tillvaro till skälig nivå.

Id 1459

Id 1461

Id 1450

BULGARIEN Dessa syskon är idag 18, respektive 8 år
(bilderna kommer att uppdateras snarast möjligt på vår
hemsida) De bor med sin mamma hemma hos sin
mormor, som kämpar med att försörja dem alla, då
pappan sitter i fängelse i Grekland och mamman endaste
har jobb då och då med städuppdrag. Det är svårt att få
pengarna att räcka till barnens skolgång, böcker med
mera. Vi har nu hittat en fadder åt tvillingflickan, men
behöver även faddrar till de övriga barnen.

Id 1225 Id 1224



HTLI Secondhand & Café är en butik fylld av allt möjligt
spännande och användbart: Ett bra ställe att både spara pengar
och göra en insats för någon behövande - samtidigt! All vinst i
butiken går nämligen direkt till HTLI biståndshjälp.

Det är inte ovanligt att det ”småkryllar” av kunder som fyndar, fikar
och socialiserar, både vardag som helg! Välkommen hit du också!

Allt fler upptäcker Hjälp Till Livs

HTLI Secondhand & Café
GRANEBOVÄGEN 3B, HUDIKSVALL

MÅ-FR 10.30-18
LÖ 10.30-15
SÖ & HELGDAG STÄNGT

TELE 0650-56 01 00.
Så hittar du: Ovanför Coop, intill
Meknomien. Ta buss 3 från Centrum.

Ökat intresse!

Hos oss hittar du soffor, bord, sängar,
hyllor, skrivbord, stolar med mera…

Secondhand &

950 M2

FYND!
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HJÄLP BÅDE MÄNNISKOR OCH MILJÖ GENOM
ATT LÄMNA IN DINA KLÄDER, SAKER OCH
MÖBLER PÅ HTLI:S SECONDHANDBUTIK!
Lämna dina hela och rena saker vid vår inlämning vid Hjälp Till Livs
Secondhandbutik på Granebovägen 3 i Hudiksvall! Gäller kläder, möbler och
prylar i alla färger och  former. All vinst i vår butik går till biståndshjälp! Vi
skickar även hjälpsändningar till behövande.
- INLÄMNINGEN ÄR ÖPPEN UNDER BUTIKENS ÖPPETTIDER

BUTIKSBILDER HITTAR DU PÅ www.fb.com/htli.org

ÅTERVINNINGSCENTRALEN PÅ ULVBERGET Hudiksvalls Secondhandbutiker turas om
att ta emot saker på återvinningscentralen på Ulvberget. HTLI ansvarar där för var
fjärde vecka och tar tacksamt emot saker då, men än bättre är det om du kommer
direkt till vårat biståndscenter med Secondhandbutik på Granebovägen, med det
du vill skänka. Behöver du hjälp med transport,ring 076 850 35 82!

Spännandeallt-i-allo hyllor!DITT GAMLA

KAN BLI NÅGON

ANNANS NYA!

caFÉ

Tjäder, Järvsö Keramik
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I mitten av februari tog
Azad Karim, tidigare HTLI-
anställd,  kontakt med
kontoret och bad Hjälp Till
Liv att hjälpa Jamila – en
sexårig liten flicka som
blivit allvarligt skottskadad
av talibanerna med tre skott
i ryggen.

- En vän kontaktade mig och
bad mig hjälpa flickan med
pengar till en operation. Jag
tog det inte till mig först, men
men när jag efter någon dag
fick se bilderna från hennes
skador, kunde jag inte annat
än agera direkt, berättar
Azad, som tillsammans med
sin familj och några
vänfamiljer samlade ihop
pengar till en operation.

Livsfarligt inflammerat sår
En operation gjordes, men då
flickan sedan blev skickad
tillbaka till tältlägret där hon
bodde, förvärrades läget
radikalt på grund av
svårigheter med att hålla
hygienen tillräckligt väl. Det
hela utvecklades till ett stort
inflammerat och djupt sår mitt
i ländryggen och läget var
akut för hennes överlevnad,
när HTLI i fredags ombads att
gripa in och hjälpa till med en
biljett till Pakistan och pengar
till en ny operation, samt
omvårdnad. Totalt en summa

på femtusen kronor.
- Nu är hon opererad och får
vara på sjukhuset i tio dagar,
berättar Azad några dagar
efter operationen och
uttrycker sin stora tacksamhet
för den hjälp Jamila fått.
- Det finns forfarande lite
pengar kvar till en flygbiljett
hem igen, men sen får vi se,
berättar Azad. Som det är nu
kan hon varken gå eller röra
på benen ordentligt.

Jamila har fått transporterats
till sjukhuset i Pakistan utan
sina föräldrar, då de inte fick
visum. I skrivande stund
hoppas dock pappan på att
kunna komma till henne om
några dagar.
- Jag pratade idag med
hennes mamma för att höra
om det var ok att vi delade
bilder på flickan. Sen ringde
jag och talade med Jamila
också. Hon är blyg och lite
orolig för att mamma och
pappa inte är där, utan det är
främmande människor som

Jamila sköts med tre skott i ryggen av

FICK LIVSAVGÖRANDE OPE
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Tacksam för
hjälpen
Azad Karim, som involverat sig i Jamilas
fall, har tidigare abetat på HTLI.

- Vi har ett stort förtroende för Azad,
berättar Hjälp Till Livs ordförande Allan
Widarsson, som inte tvekade på om HTLI
skulle gripa in och hjälpa Jamila när Azad
kontaktade organisationen.

Azad har bott i Sverige i tio år och är idag
egenföretagare. Azad berättar att det var
när han kom till Hjälp Till Liv som han
började förstå hur han skulle hantera sina
pengar.

- Tack vare tiden på Hjälp Till Liv har jag
lärt mig att kunna hantera min ekonomi,
träna upp min svenska och klara det
svenska samhället på ett helt nytt sätt,
säger Karim som nu driver en restaurang
och en pizzeria. Han fortsätter:
- Förut gick pengarna ut ur fickan så snart
jag fick dem, men under tiden på Hjälp Till
Liv lärde jag mig att kunna göra något
riktigt av dem.
- Jag såg också att folk kom och arbetade
volontärt, fast de redan hade pengar.
Tidigare tänkte jag att man bara jobbar för
att få lön, men nu såg jag att man kan
arbeta för att kunna hjälpa någon annan!
Det har påverkat mig att också vilja hjälpa,
berättar han.

Azad som bär det ekonomiska ansvaret för
sin fru och sina döttrar,  som nyligt anlänt
till Sverige, hade inte själv möjlighet att få
ihop pengar till den andra operationen,
även om han gärna velat.

- Jag är verkligen tacksam för att HTLI har
ryckt ut för att hjälpa den här lilla flickan,
förklarar Azad, som inte känner sexåriga
Jamila sedan tidigare, men som bara vill
hjälpa en medmänniska i nöd.

sköter henne.
- De som tar hand
om henne
berättade att hon
hade fått lite
frukter av någon,
men att hon inte
ätit mer än en
halv mandarin.
När jag frågade
varför hon inte
gjorde det,
svarade hon: ”För
jag måste spara
så att jag har sen”.

- Att hon som barn ska
behöva tänka så. Det grep i
hjärtat, säger Azad berörd.

Vi återkommer med hur
det går med Jamila.

B.N.

Från HTLI hoppas vi innerligt
att Jamila ska klara sig bra,
trots de hemska sår hon
ådragits. Vill du vara med
och betala hennes operation
och ev framtida hjälpbehov,
swisha HTLI på 123 900 11
57, märk ”Jamila”.

Talibanerna

RATION
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Tel 0650-181 50
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info@tandhuset.se
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Dags för
fönsterputsning?

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER FÖR DIG SOM BOR I NÄRHETEN AV HUDIKSVALL

12

”I
bl

an
d 

m
ås

te
 m

an
 v

äl
ja

 m
el

la
n 

de
t m

an
 v

ill
 h

a 
nu

 o
ch

 d
et

 m
an

 ö
ns

ka
r 

al
lr

a 
m

es
t”



13

De åkte och delade ut
julklappar från HTLI:s faddrar!
I december åkte Hjälp Till Livs egna
"jultomtar" på resa genom Öst-
europa! Stefan och Anna-Lena
Gustafsson, samt Palle Axberg fyllde
"tomtesläden" med julpaket från
HTLI faddrar till deras fadderbarn.
Samtidigt fick de på detta sätt även
besöka ett urval av familjer och barn
som får stöd genom HTLI fadder-
program.
Bland annat åkte gruppen till Reghin i
Rumänien, där man besökte HTLI
fritidshem Tabita. Det var glada barn
som tog emot julpaketen de fick,
fyllda med både nyttigheter och
roligheter! Paketen var en gåva från
HTLI Seconhandbutik, vars vinst
finansierar fritidshemmet.
- Vi såg verkligen att det personalen
på Tabita, gör är oerhört viktigt för
dessa barn, konstaterar Anna-Lena
Gustafsson, som till vardags ansvarar
för HTLI:s Secondhandbutik.

- Tabita har för tillfället har något
färre barn än vanligt, men det går
inte att ta in fler barn just nu, då det
är många barn med särskilda behov
som är inskrivna på centret, förklarar
hon.

Stor tacksamhet för julpaketet
I Reghin träffade man även några av
de hem som får fadderstöd, vilka med
glädje tog emot sina paket. Bland
annat gamla Margarita, som med stor
tacksamhet och gripenhet öppnade
sin julklapp från sin fadder, väl
inslaget i blått julpapper.
- Hon blev så tacksam! Särskilt glad
blev hon över ett paket tvättmedel
hon fick i kartongen som var full av
olika prylar, berättar Anna-Lena:

HTLI:s team träffade även
fadderrådet, vilka ansvarar för
kontakten med HTLI:s fadderbarn. De

var även de som förmedlade de flesta
paketen till dess mottagare.

Glädje i tiggarfamilj
Också i Vidin i norra Bulgarien, mötte
teamet det lokala fadderrådet. Här
besökte man bland annat en familj
som får stöd sedan några år. De har
tidigare suttit på gatorna i Hudiksvall
och tiggt, men som nu kan vara
hemma med sina barn. De har till och
med kunnat köpa in en mycket älskad
häst, till hjälp för att ta hem ved, köra
saker osv.  Pappan i familjen är inte
ens 50 år, men det syns att livet har
tärt hårt på honom. Hemmet är
färgglatt, men ruckligt med röda
plasttapeter klistrade på några av
cementväggarna, andra väggar är
trasiga.  Det var  väldigt glada barn
som tog emot sina presenter och
nystickade tröjor, som stickats med
kärlek från Alnön, utanför Sundsvall.



HUDIKSVALL
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Det har varit rätt kallt och
ruggigt i Rumänien i vinter, så
många aktiviteter har varit
inomhus under vinter-
månaderna.

Barnen uppskattar det varma,
tillagade målet mat de får på
Tabita varje dag efter skolan.
Ett mål mat, som inte vore
självklart för alla annars.

Personlig hygien och socialt
uppförande på schemat

Många av barnen kommer från
utsatta familjer. Förutom den
mat och den läxhjälp de får, får

de även undervisning i hälsa,
hygien och livstilsfrågor.

- Maten och läxläsningen är
viktig, säger Dorin Todea, som
är ansvarig för Tabitas
verksamhet, men vi försöker
även lära dem att personlig
hygien och ett gott socialt
uppförande är viktigt. Det är en
lektion svår nog; att hålla
ordning på sina saker och att
bete sig väl.

Event för att få in mer
resurser

Efter att ha funderat över vad de
kunde göra för att få in mer

pengar till Barnens hus Tabita,
kom Dorins fru, Todea, med
idén att ha en utställning med
försäljning av sina kreationer.
- Det var kanske inte
jättemånga på  utställningen,
men vi hade en trevlig kväll och
det gav inspriation till att göra
fler event, berättar Dorin.

DAGCENTRET TABITA

STÖD
TABITA!
SWISHA 123 900 11 57

MÄRK ”TABITA”

Ruggig vinter gav med mer tid för
LIVSSTILSKUNSKAP!
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I flera år har barnen och lärarna vid Petgra-
skolan i området  AIT Alagbado i Lagos,
Nigeria fått sitta utomhus för att bedriva det
mesta av undervisningen. Nu har man
äntligen, tack vare den hjälp man fått från
Hjälp Till Liv fått riktiga klassrum där
eleverna vilka är i åldrarna 4-16 år kan få
undervisning.

- Personalen är jätteglada för den hjälp man
mottagit och som möjliggjort att man kunnat bygga
fyra klassrum där det dryga femtiotalet elever man
har kan få undervisning, berättar Hjälp Till Livs
medarebetare Festos Famurewa.

Nu har man även möjlighet att utveckla
undervisningen och även växa på ett helt annat sätt
än förut.
- Det är tack vare de inkomster vi får från vår
Secondhandbutik som vi kan göra sådana här

insatser, berättar Allan Widarsson, ordförande i
HTLI.
- Vi har investerat 30 000 kr i skolbygget - väl
använda pengar, då det av dessa kommer att
möjliggöra undervisning för ett stort antal barn
genom åren, vilka annars kanske inte skulle gå i
skolan!  Dessutom har vi betalat för bänkar till alla
fyra klassrum.

En skola för barnens framtid

Petgra skolan har en idéell grund och är ett privat
initiativ av Jamiu Alao, som är pastor i en
församling i Lagos.  Skolan befinner sig i ett område
där det finns människor från olika samhällsklasser,
men där de flesta är fattiga.

Den offentliga skolan är visserligen avgiftsfri -
bortsett från skolmaterial etc, men har ofta även en
mycket låg standard, där både låg utbildningsnivå

Hjälp Till Liv gjorde det möjligt:

Flitiga och glada små studenter sitter äntligen i ett riktigt klassrum, vid nytillverkade bänkar,

NIGERIA
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bland lärarna, ständiga strejker och fysiskt våld mot
barnen påverkar skolsituationen. Vill man därför få en
bättre utbildning för sina barn innebär det privatskola
eller att man måste anställa en egen lärare till sina barn.
Båda ofta en omöjlighet för en fattig familj. Petgra-
skolans önskan är dock att göra det möjligt även för
barn från fattiga familjer att att få en vettig utbildning.

- Majoriteten av familjerna är fattiga.  För att
möjliggöra för så många barn som möjligt att kunna gå
i skolan, tas det bara ut en mindre avgift för att täcka
kostnaden för lärare och material, berättar Festos.

Invigning av skolan under jullovet

Skolan har varit igång i nio-tio år, men skolbyggnaden
har varit halvfärdig och att man inte haft råd att
färdigställa den så att de kunnat användas. Istället har
man främst fått bedriva undervisningen utomhus. Tack
vare det stöd skolan fått har man nu under hösten varit

mycket fokuserade på att kunna färdigställa de nya
klassrummen inför vårterminens start. Den 28
december 2019 firade lärare och inbjudna besökare
öppnandet av lokalerna med en  liten
invigningscermoni ledd
av pastor och
skolledare Peter Alao.
HTLI:s representant
Akinola Oriymi talade
över vikten utbildning i
Nigera.
- Nu har skolan i alla
fall uppnått en nivå,
som gör att
undervisningen kan
bedrivas inomhus. Vi
hoppas att vi eller
någon annan ska kunna
hjälpa dem att
förbättra byggnaden
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ytterligare en nivå i standard med målade väggar etc,
kommenterar Festos.

Vill bedriva en sund och kvalitativ undervisning

Petgra-skolan är än så länge en liten skola med 55
elever uppdelade i tre klasser, där barnen är mellan
4-16 år.

I skolan undervisar fyra
lärare, varav en är
lärarutbildad. Önskan är
att det ska vara utbildade
lärare på alla poster i
skolan, men än så länge
har man inte kunnat nå
den nivån, vilket inte är
ovanligt, då lärarbristen
är hög i Nigeria. (I de
kommunala skolorna går
det 46 barn per utbildad
lärare.) De övriga lärarna
på Petgra har dock någon
form av utbildning att
luta sig emot.
- Önskan från lärare och
skolledning är att bedriva en sund och kvalitativ
undervisning. Även om det är en bit kvar för att
uppnå den nivå på utbildningen man kan önska, så är
den ändå högre än i de flesta statliga skolor. De nya
klassrummen är helt klart ett steg i rätt riktning, säger
Festos om skolans utbildning.

Tacksamhet för skolbyggnaden

- Genom utbildning kan man påverka ett barns hela
framtid. De anställda, barnen och föräldrarna
uppskattar verkligen hjälpen från HTLI. De är så
glada och tacksamma för byggnaden och de ber till
Gud för HTLI; att det ska gå bra för organisationen,
och att den ska växa och kunna hjälpa ännu fler
skolor, berättar Festos.

Även studenterna är
givetvis glada för de
nya lokalerna. Tack
vare de nya
byggnaderna kommer
elevunderlaget med all
sannorlikhet att öka.

Det finns så mycket att
göra för Nigeria och
alla fader- och
moderlösa barn i
landet, säger Festos,
som drömmer om ännu
fler insatser i Nigeria.

Text: Berith Nilsson
Foto: Fadderrådet i Nigeria

Med en medianålder på
18.3 år är 42.45%

procent av Nigerias
drygt 200 miljoner

invånare under 15 år!
Källa: Indexmundi.com

NIGERIA

Pastor Aloe ( i grönt) tillsammans med skolans personal och HTLI:s medarbetare Akinola yomi (vänster, längst fram.)
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 HannahOmotayoär fem år. Hon började i
förskoleklass, ”Nursery School”, för tre år sen och nu går hon
andra året i ”Primary school”. Hennes dröm är att bli advokat.

ShedrackOkpapi är tio år. Han har gått i
Petgra-skolan i fem år. Han berättar att skolan betyder
mycket för honom, för där har han lärt sig att läsa och skriva.
Shedrack vill bli läkare när han blir stor.

Ifeoma Adano är utbildad grundskolelärare
och undervisar de yngre barnen. Hon uppskattar skolan i hög
grad, då man har en hög strävan i undervisningen.
- Den nya skolbyggnaden betyder väldigt mycket för mig och
eleverna då det ger oss mycket bättre studiemiljö,
kommenterar hon bygget.

Peter Alao är initiativtagare och huvudansvarig
för Petgra-skolan. Drivkraften till att starta skolan var en
kärlek och passion för barn och deras utbildning. Han menar
att det finns ett stort behov av skolan i området, för att få fler
barn att gå i skolan och få en god utbildning. På frågan vad
HTLI betyder för skolan svarar han:
- Wow! HTLI blev den räddning vi behövde, så vi kunde göra
skolan mer gynnsam för våra elever. Jag vill skicka ett varmt
tack till HTLI för deras goda arbete. Vi ber att Gud ska hjälpa
HTLI och låta dem utvecklas i arbetet. Jag vill preciellt tacka
Nigeria-ansvarige Festus Famurewa och HTLI:s ordförande
Allan Widarsson. Gud välsigne er och hela Hjälp Till Liv!

I Nigeria börjar man
Primaryschool (grundskolan)
redan som femåring. Omotayo
fyller alltså snart sex år och går
därför redan i andra klass.
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Barnarbetet är utbrett i
Nigeria, vilket har en stor
påverkan på andelen barn
som går i skolan. Ofta är
barnen en viktig del i
familjens försörjning.  Allra
tidigast börjar flickor - särskilt
på landsbygden - att arbeta.
De bär ofta en tredubbel
börda med hushållsarbete,
skolarbete och arbete utanför
hemmet.

I Nigeria är det vanligt att se barn i
skolåldern vandra på gatan, på
parkeringsplatser, bensinstationer, i
trafikstockningar och på marknader
i nigerianska städer som tiggare och
gatuförsäljare. Andra  arbetar med
hushålls-tjänster,  jordbruksarbete
och varutransporter. Många flickor
används även som barnflickor för
att passa yngre barn.

Mer än fyra av tio barn arbetar
Enligt Unicef gör 43,2 procent av
landets barn någon form av arbete
för att dra in pengar till familjen;
detta är vanligast i främst nord-
centrala och de sydligaste delarna
av landet.

Det utbredda barnarbetet i Nigeria
försämrar åtskilliga nigerianska
barns liv, hälsa och utveckling. Inte
nog med att de inte får en riktig

ubildning, de luras ofta ekonomiskt
och får utföra arbeten som
försämrar deras hälsa och
välmående.

Försämrar barns hälsa och
välbefinnande
En stor studie visar att många barn
lider av hälsoproblem av olika slag
- alltifrån skador, smärta, kemiska
förgiftningar, lungproblem, våld
och våldtäkter, och att de råkar ut
för trafikolyckor, till följd av sitt
arbete som gatuförsäljare, bärare,
tiggare etc.

Det finns flera orsaker till det vitt
spridda barnarbetet, såsom
fattigdom, snabb urbanisering,
trasiga familjer och polygama
äktenskap där föräldrarna omöjligt
kan föda och ta hand om sina stora
familjer. En hel del av dessa barn
skickas därför att bo hos
arbetsgivare som utnyttjar dem
både fysiskt och känslomässigt. Det
saknas även en efterlevnad av de
regler som finns för att skydda
barnen.

Barnarbete - en viktig del av
familjens inkomst
Av tradition i Nigeria så hjälper
barn ofta sina föräldrar med
hushållsarbete mer än vad vi i
västvärlden är vana vid. Betydelsen

av deras arbetsinsats har dock
alltmer börjat handla om barnets
och familjens överlevnad.
Fattigdomen är utbredd i landet och
pengarna som barnen i familjen
tjänar är en betydande del av fattiga
familjers inkomst.

Barn mellan 5-17 år kan behöva
arbeta så länge som 12-15 timmar
om dagen, med några få mynt som
förtjänst vilka knappt räcker till en
måltid. Socioekonomiska och
kulturella förväntningar påverkar
hur man ser på barnarbetet och man
förväntar sig att de ska göra samma
arbete som vuxna, både inom och
utom familjen utan att ta deras
hälsa i beaktning.

Skolgången blir lidande
Många arbetande barn kommer inte
överhuvud taget till skolan. Andra
går visserligen till skolan men är
trötta, har sämre fokus och
oregelbundet närvaro. För många
försämras även socialiserings-
processen och de riskerar att
utsättas för sexuella övergrepp och
har en stor sannolikhet för att bli
inblandade i brott.

Text: Berith Nilsson
Källor:  Unicef, Helth Science

Journal hsj.gr och Africacheck.org

Vanligt med
barnarbete
i Nigeria

NIGERIA
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Nigeria lägger inte mer än 7 procent av budgeten
på skola och utbildning, att jämföra med de 15-20
procent som Unesco rekommenderar
utvecklingsländer. Det saknas utbildade lärare,
kvalitén på undervisningen är generellt låg och det
strejkas mycket - särskilt i offentliga skolor.

65 procent av barnen går i grundskolan

I juni 2016 införde president Muhammadu Buhari
ett program för att öka skolregistreringen och i
norra Nigeria har ett annat regeringsprogram
inrättat fler nomadskolor och ”Almajiri”-grundskolor
för fattiga barn. (Almajiri kallas barn som går på
koranskola, men som utnyttjas av densamma till
att bli ”professionella tiggare”).

Ca 65 procent av Nigerias barn är inskrivna i
skolan. Totalt registrerades 25,6 miljoner barn i
årsk 1-6 i offentliga eller privata grundskolor över
hela landet år 2016 (24,9 miljoner 2012, 26,2
miljoner 2013).

Andelen som går i gymnasiet har halverats
senaste tio åren
Gymnasiet hade högst andelen inskrivna år 2014,
då drygt 6,2 miljoner elever var registrerade.
Denna siffra har dock sjunkit till färre än 6 miljoner
(2016). Enligt Unisef har andelen elever som slutat
gymnasiet halverats mellan 2007-20017, trots att
andelen barn som avslutade grundskolan ökade.
Ingen data samlades dock in i Borno-staten 2011-
2015 på grund av terroristgruppen Boko Harams
uppror, vilka motsätter sig vanlig skolgång.
(Namnet Boko Haram betyder "västerländsk
utbildning är förbjuden".)

Källa: www.africacheck.org

Alfebetism
& skolgång i Nigeria

Alfabetism 62 procent (2018) - jämför 51,1
(2008) Källa: knoema.com
Alfabetism män 69,2 %, kvinnor 49,7 % (2015)
Läs- och skrivkunnighet bland unga (15-24 år)
68,4 % (2008)
Förväntat antal år i skolan 8,18 år (2017) SV
13,89 år
Antalet elever per kvalificerade lärare i
offentliga (minst en nationellt pedagogisk
utbildning)
 grundskolor: 46 elever
 gymnasiet: 29 elever
 högskola 16 elever
Nigeria avsätter endast 7 % av sin bugdet till
utbildning, till skillnad för de 15-20 % som
Unesco rekommenderar utvecklingsländer.
Andel som avslutar primärskolan (tom år 6) 36
% (2007), 73 % (2011), 63 % (2011) Källa:
Africacheck.org
Andel som börjar gymnasiet 93 % (2007), 70 %
(2011), 49 % (2011)
Barn under fem år som har tre eller fler
barnböcker: 14 % (2007), 6 % (2011), 5,6 %
(2016) Källa: Africacheck.org

MER ÄN TIO MILJONER BARN

Trots att nio år av grundläggande skolgång
är både gratis och obligatorisk går mer än tio
miljoner, dvs mer än en tredjedel, av Nigerias
barn inte i skolan. En stor orsak till detta är
fattigdom, föräldrarnas utbildningsnivå och
barnarbete. Även vilken geografisk region
man bor i påverkar hur stor andel av barnen
som går i skolan.

i Nigeria går
inte i skolan
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PRIVATPERSONER SE HIT!
Nu kan Ni prenumerera på våra populära ”Bildkryss” och
”Dagens Anagram” och få korsorden direkt till er e-post.
Gå in på vår hemsida, klicka på ”Korsord för privatpersoner”
för att beställa. Betala med swish, bankkort eller faktura.
Varje fredag levereras korsord som Ni sedan laddar ner och
skriver ut. Skicka gärna in det lösta korsordet till oss för att
medverka i vinstdragningen.
FÖRETAG SE HIT!
Vi konstruerar och skräddarsyr korsord för Er speciella genre.
Korsordet har länge haft en självklar plats i många tidningar
och trycksaker. Vi specialdesignar gärna korsord till tidningar,
företag och föreningar. I reklamblad på mässor och events
passar det perfekt med ett korsord som marknadsföring.

Varmt välkomna att kontakta oss!

Underhållande

korsord
för privatpersoner

Vi har Däck i olika prisklasser
Fälgar - Service/Reparationer
Tiki Släpvagnar

Tel 0650-15755 wwww.forsgummi.se

GRATTIS TILL VÅRA KRYSSVINNARE!
Kristina Johansson Hudiksvall
Håkan Persson Hudiksvall
Per-Gunnar Svensson By Kyrkby
Alexander Johansson Iggesund

www.leklust.se
Albins Leksaker
i Hudiksvall, Storgatan 24 (Fyren)0650-595082

och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682

www.hastaholmen.com
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GRATTIS!
Den här gåvan ger

någon ett bättre liv

GÅVOKORT

GÅVOKORTET I TIDNINGEN Klipp ut & vik gåvokortet på nästa sida och ge din vän kortet, samtidigt
som du skickar in en gåva till HTLI.  Märk inbetalningen ”gåvokort”. Vill du att vi uppmärksammar
gratulationen, så maila oss  info om vem du gratulerar, ålder, samt hemord  på reneewestrin@live.se

BESTÄLL ETT SPECIALGJORT MINNES- ELLER GRATULATIONSKORT av HTLI:s medarbetare
Renée Westrin, som då gör ett personligt designat  minnes- eller gratulationskort. Korten dekoreras med
ett av Renées egna foton och utformas enligt givarens önskemål. Mottagaren uppmärksammas via en text
på kortet om att en gåva har sänts till HTLI. För info och beställning kontakta Renée på 070-213 87 71 eller
reneewestrin@live.se

PRESENTKORT att använda i vår secondhandbutik på Granebovägen 3 i Hudiksvall och vid inköp av
bokbeställningar och dylikt. Du kan köpa presentkortet i butiken, alternativt skicka in summan du vill ge
bort, samt 10 kr i porto. Märk ”Presentkort”. Maila eller ring oss för att ge adressen du vill att kortet ska
skickas till. Kortet skickas efter inkommen betalning. All vinst i butiken går till HTLI biståndshjälp, liksom all
vinst vid bokförsäljning.

SKICKA GÅVAN/BETALNINGEN HIT: pg 900115-7 eller swisha 123 900 11 57. Ge sedan din vä�n ett
gåvokort, som bevis på den gåva du gett till HTLI biståndshjälp!

Ge bort ett present- eller gåvokort!
Gratulera din vän genom att ge ett present- eller gåvokort till HTLI biståndshjälp. Så här gör du:
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G�a�is!

EN GÅVA HAR SKICKATS TILL FÖRMÅN
FÖR HJÄLP TILL LIV INTERNATIONALS
HJÄLPARBETE BLAND FATTIGA.

Tack för
förtroendet!
Drottninggatan 8, Hudiksvall
Tel 0650-93300 www.hfastighetsbyra.se

Väst �a  Tul lgatan
824  30  Hudiksva l l
Te le  0650-3 19  00

Öppet
Må,  On-Fre  1 1 - 17
Lör  10- 14

Café & Secondhand  Missions- & Biståndsbutik

Köpmanbergsv. 1A 824 50 HUDIKSVALL
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Katharina Widmark arbetar
sedan ett drygt år som volontär
i HTLI:s secondhandbutik varje
torsdag. Här tar hon hand om
kassan och möter kunder,
något hon ser som ett positivt
avbräck på de vanliga rutinerna
som nypensionär.

Katharina har arbetat inom vård i
olika former i hela sitt liv, utom de
sista fyra åren innan pensionen,  då
hon arbetade i en hantverksbutik.
- När jag blev pensionär fick jag lite
abstinens efter butiksarbete, så när
jag såg på Facebook att Hjälp Till
Liv hade behov av fler volontärer i
och med att de flyttade till Granebo,
tog jag kontakt med Anna-Lena
Gustafsson som är butiksanvarig,
berättar Katharina.

Katharina tycker om att socialisera
och prata med kunderna och hon

tycker att det känns bra att få göra
något positivt för andra.
- Man känner att man gör nytta. När
man kanske inte har möjlighet att
skänka så mycket
pengar, så går det ju att
skänka tid istället, säger
hon och påpekar att
v o l o n t ä r s a r b e t e t
verkligen är något för
både arbetslösa och
sjukskrivna, som kanske
annars sitter hemma och
har det långtråkigt.

- Jag väver mest hela
dagarna och då är det
bra att någon dag i
veckan komma ut bland
folk, konstaterar
Katharina, samtidigt
som hon tar emot en av
kunderna i butiken, som
just ska köpa ett

järnhandtag till en badrumsvägg:
- Det blir tjugo kronor. Vill du
behålla kvittot? frågar hon rutinerat.

KATHARINA OM ATT VARA
VOLONTÄR I HJÄLP TILL LIVS
SECONDHANDBUTIK:

”Det är socialt och man
känner att man gör nytta”



Kontorsfastigheter
&

Maskinuthyrning

K S – FASTIGHETER AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17

Urban Englund
Leg Tandläkare

ETT AV HÄSINGLANDS
STÖRSTA GOLVFÖRETAG

Rönningevägen 5, Hudiksvall  0650-177 60
www.jannes-golv.se”V
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!” Din personliga researrangör
- Resor till när och fjärran för stora och små sällskap!

● Moderna och bekväma
bussar med 16-58 sittplatser!

● Handikapp-anpassade för
enkelt, säkert och bekvämt
resande även för
rörelsehindrade!

● Trevlig och kunnig
personal!

www.vibybuss.com
0589-121 85     leif@vibybuss.com
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Du kan även anmäla dig via e-post info@htli.org, alt swisha 123 9001157, märk: stödmedlem, månadsgivare eller fadder

Ev. Idnr __________
För dig som är stödmedlem, men vill bli
fadder eller månatlig givare. ID-numret
finner du som fått tidningen postad till
dig, på försättssidan av tidningen.
Hittar du det inte, så lämna denna rad
oskriven.

Namn: __________________________

Adress: _________________________

Postadress: ______________________

Telefon: ___________________

E-post: ____________________

Personnummer: _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _

JA! Jag godkänner att Hjälp Till Liv International lagrar mina uppgifter i enlighet med dataskyddslagen, GDPR.X

ANMÄLAN: HTLI FADDER & STÖDMEDLEM

Jag vill bli HTLI-fadder och vill ge ca _______ kr/månaden (HTLI kontaktar dig om exakt summa)
Jag vill bli fadder för…

□ ett barn: □ 0-3 år □ 4-7 år □8-12 år □ 13-18 år
□ en student
□ en äldre (pensionär, sjuk etc)
□ en tiggarfamilj
□ HTLI kan välja åt mig

(Kryssa)
Önskemål om kön: □ flicka/kvinna □ pojke/man □ spelar ingen roll

Önskemål om land: □ Rumänien □ Bulgarien □ Ryssland
□ Afghanistan □ Lettland □ Litauen
□ Etiopien □ Nigeria □ Spelar ingen roll

Jag vill bli HTLI-stödmedlem!
Stödmedlemsavgift: 250 kr/år och person(Kryssa)

Jag vill bli HTLI-månadsgivare
□ 300 kr □ 200 kr □ 100 kr □ 50 kr □ Valfri summa: ________ kr/månad(Kryssa)

SKICKAS TILL Hjälp Till Liv International
Granebovägen 3, S-824 31  Hudiksvall

Hjälp Till Liv expanderar

BEHÖVER FLER
VOLONTÄRER!

Sedan Hjälp Till Liv flyttat till till de
nya lokalerna på Granebovägen
har besökarna ökat i antal. Allt fler
kunder upptäcker den nya fräscha
och luftiga butiken:

- Vi är glada över att se att fler och
fler upptäcker vår fina butik, som
ligger lättillgänglig och är fylld av
fina fynd, berättar butiksansvarige
Anna-Lena Gustafsson och

fortsätter:
- Både vår butik och vårat
butikscafé har ökat i omsättning,
vilket gör att vi skicka allt mer in i
HTLI:s hjälpverksamhet, dit all
vinst går.

Parallellt med framgången ökar
även arbetsinsatsen:
-Samtidigt innebär tillväxten att vi
är i stort behov av fler volontärer i
både lager, butik och café, då
HTLI baseras på volontära krafter.

Vill du vara med och hjälpa till?
Tala med personalen, ring 0650-
56 01 00 eller maila oss på
info@htli.com och berätta lite
om dig själv.



I HTLI NYHETSFORUM
& stöd Hjälp Till Livs hjälparbete
Prisnivå: En åttondelssida går på 900
kr/nr, tar du fyra nummer får du en gratis!
Kontakta Carina på carina@htli.org
eller 0650-56 01 00.

ANNO
NSERA
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”VÅRSLÄPP”
9 maj kl 10.30-15.00!

Hjälp Till Liv Internationals egen
VÅRFEST!

Välkommen till

 HTLI Secondhandbutik , Granebovägen 3b, Hudiksvall

Folk - Fest - Fynd… och kôlbullar!
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Hjälpkrysset

 Skicka in din lösning - vinn bok, CD eller lotter!

Namn

Adress

Telefon

ID-nr alt. personnr.
(Idnr finns på inbetalningskorett, om du som fått din tidning via posten)

HJÄLPKRYSSET NF nr 1 2020 De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar!)

Boken “Händelser på vägen”, av Allan Widarsson,
värde 200 kr
CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
Två trisslotter
Presentkort i HTLI Secondhandbutik 150 kr

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 25 april 2020. Skicka till:
Hjälp Till  Liv International
Granebovägen 3b, 824 31 Hudiksvall



Tre trevliga flickor  praktiserade hos oss i HTLI
Secondhandbutik en vecka i december. Det var Maja
Alm-Åslund, Clara Gyllow och Wilma Herranen
från Östra högstadiet klass 9. De blev en stor tillgång
för oss den veckan  då de var så positiva och
arbetsvilliga. Ett fint föredöme för andra ungdomar.

Text & bild: Renée Westrin

”SÅ HJÄLPER JAG TILL” HÖGSTADIE-
PRAKTIK PÅ
HJÄLP TILL LIV
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Veckans första uppdrag: Att packa julklappar till rumänska barn.

En vecka senare
öppnas paketen av
förtjusta barn i
Rumänien!

Wilma och Clara sorterar inkomna smycken

Maja packar ner gosiga
tofflor till rumänska barn
på HTLI fritidshem Tabita…

Clara och Maja snyggar

till bland julsakerna

Niorna Maja, Clara och Wilma valde att göra
sin skolpraktik på Hjälp Till liv, en vecka i
december.

Vill du också praktisera på Hjälp Till Liv?
Kontakta oss på info@htli.org och berätta lite mer om dig själv! Eller ring 0650-56 01 00.



VILL DU OCKSÅ UPPMÄRKSAMMA NÅGON?
Gratulera en jubilar, uppmärksamma ett brudpar eller ge
en minnesgåva som en sista hälsning? Genom HTLI:s
gratulations- och minneskort kan du ge en personligt
utformad hälsning till den du vill uppmärksamma
och samtidigt ge någon fattig din hjälp.
BESTÄLLNING: Ring 070-213 87 71
eller maila reneewestrin@htli.org!

TESTAMENTERA FÖR LIVET!
TESTAMENTERA HJÄLP TILL LIVS HJÄLPVERKSAMHET
OCH GE NÅGON ANNAN ETT BÄTTRE LIV!
För mer info kontakta
Hjälp Till Liv på info@htli.org
tele 0650-56 01 00 eller 070-536 04 31

Kom du kära vårens tid
Som vi längtat efter dig
Nu på ljusets strålar rid
Vi så väntat värme blid

Kom du sol, kom du vår
Kom och torka varje tår

Du värmer hjärtat, gör det glatt
Ibland du spelar oss ett spratt!

Men så till sist du vinner starkt
När blomster föds ur frusen mark.

Och fågelssångens ljuva kör
Prisar högt det skapar’n gör

Kom vår
Berith Nilsson
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Vi gratulerar!
En gåva har sänts till Hjälp Till Liv
för att fira dessa jubilarer

Maja Danielsson  99 år  Gunnarskog
RoseRuth Mohlén 90 år Hudiksvall
Bror Andersson  80 år  Hudiksvall
Gerd Strömberg 85 år  Hudiksvall
Sten Kardell  80 år  Jättendal
Stig Nenzen  80 år  Sundsvall
Mats Larsson  80 år  Iggesund
Hillevi Riippa  75 år  Sundvall
Margareta Ivarsson  75 år  Säffle
Iia Berglund  75 år  Hudiksvall
Roland Lundkvist  70 år  Njutånger
Göte Johansson  60 år  Tibro
Ingemar Tidholm  60 år  Sollentuna
Anna Liren  40 år  Sollentuna
Martin Liren  40 år  Sollentuna

Till Minne
En minnesgåva har sänts till
Hjälp Till Liv till förmån för
arbetet för behövande.

Bernt Enberg  Hudiksvall
Lasse Larsson  Hudiksvall/Arvika
Rolf Eriksson  Iggesund
Eva Sandman  Iggesund
Stig Larsson  Iggesund
Eva Bulander  Ljusdal
Goldis Gradin  Harmånger
Tore Emerzon Västervik
Ingrid Eckeskog  Ånge
Mia Westerlund  Hässelby
Rut Persson  Vilhelmina

Till dig som gav ett minnes - eller gratulationskort
förra året, vill vi ge ett varmt tack! Totalt gav detta 74

000 kr till HTLIs hjälpverksamhet.
- Fantastiskt! /Renée Westrin, HTLI

Tack!
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HJÄLP TILL LIV
I SIFFROR

Ca 500 fadderbarn,
studenter och vuxna får

månatligt stöd
Drygt 1300

fadderbarn/vuxna genom
åren

ca 20 (fd) tiggarfamiljer
får regelbunden hjälp

Ca 700 stödmedlemmar
Ca 500 faddrar

27 år av hjälpsändingar
och volontärbaserad

hjälpverksamhet
18 år av

fadderverksamhet
4 hjälp-sändningar per år
3000 ton hjälpsändningar

totalt sedan start.
1 dagcenter i Rumänien
(Tabita), med ett 20-tal

barn.
1 skolbygge i Nigeria.

1 skolbygge på gång i
Afghanistan.

1 stöd till projektering av
lettisk lägergård

1 secondhandaffär som
täcker kostnaderna för

Dagcentret och ett antal
fadderbarn.

Ca 65 % av butiks-
inkomsterna, dvs all vinst

går till behövande
Socialt engagemang på

olika nivåer.

Vid horisonten spirar hoppet

Viljan att bry sig om och
hjälpa medmänniskan
är något som bygger

upp ett land och ger den
enskilda människan glädje och
syfte. Att involvera sig i någon
annans liv ger helt enkelt livet
essens och ökad livskvalitét!

Men att vara god är inte alltid
enkelt. Den som vill hjälpa
någon, behöver göra
genomtänkta val i hur man
hjälper så att det verkligen gör
gott! Hjälp kan ju även
förstöra: Bär du alltid barnet,
lär det sig aldrig att gå.

Liksom jag inte alltid ger mina
barn det de önskar, utan det
jag tror är deras bästa - helt
enkelt för att jag bryr mig om
dem; likaväl behöver jag
reflektera över hur jag hjälper
min medmänniska, så att det
jag gör inte blir en björntjänst.
Är det viktigast att för mig att
få dem att lyckas, eller är jag
mer angelägen om att andra
ska att tycka att jag är god?
Goda ska vi vara, men
godheten är inte enfaldig.
Eller som författaren och
professorn Stefan Einhorn
säger: Snällhet är en konst!

Vänliga människor mår
bättre och givmilda människor
blir gladare. Att ge är
nämligen att få. Och ändå: När
jag ger måste jag kunna hålla
två tankar i luften samtidigt,
om jag faktiskt vill hjälpa en
människa. Det är alltför lätt att

instinktivt göra saker som ser
och upplevs vara gott , istället
för att tänka till och göra det
som är gott. I längden.

Att ge en slant i tiggarkoppen
är en enkel väg att döva mitt
samvete, på väg in och ut ifrån
shoppingen. Men hjälper jag
egentligen? Har myntens klirr
som syfte att döva mitt eget
samvete, eller är de till för att
hjälpa riktigt och långsiktigt?
Det är en tanke jag brottas
med ständigt då jag går förbi
mina tiggarvänner - och inte
längre ger.

Jag  tror att det mjuka
samvetet och den varma
omtanken kan hitta en
annan väg än tiggar-
muggen. En väg som är
mer långsiktig, som gör
mer nytta och som
hjälper i generationer,
inte bara för dagen.

Det tiggartäta Rumänien
skulle behöva göra mer för
sina fattiga. Utan tvekan.
Likväl är det inte primärt
fattigdomen som får tiggaren
att bli just tiggare. Många
familjer i Rumänien är fattiga,
men långt ifrån alla kan tänka
sig att tigga. Än mer än
fattigdomen är det nämligen
värderingar och tankesätt som
gör att det uppstår ”tiggar-
släkter” och ”tiggarstäder”,
där tiggeriet har normaliserats
så till den grad att det ses som
ett arbete. Märkligt är

nämligen att länder som
Rumänien - varifrån många av
våra tiggare kommer - måste
importera arbetskraft från
Vietnam, Turkiet, Nepal, Kina
och Moldavien, allt för att
kunna fylla landets egna
behov något så när.

Min dröm är att HTLI ska
vara med och motivera barn,
ungdomar och äldre att
studera, söka jobb och få
visioner för sina liv. Jag tror
att genom att hjälpa familjer
på hemmaplan, istället för
utanför Coop, ger vi en större
möjlighet till ett vettigt liv där
föräldrar kan bo hemma hos
sina barn, där barnen kan gå i
skolan, utbilda sig och så
småningom vara med och
bygga upp en framtid för sin
familj. Genom initiativ till
studier, arbete och
företagsamhet hjälper vi så
som vi själv skulle vilja bli
hjälpta.

När en av mina tiggarvänner
talar stolt om hur det går för
hennes barn i
skolan och att
hon tycker att
det är viktigt att
de utbildar sig.
Då anar jag
hopp för
framtiden.
För när
blicken börjar
nå horisonten
spirar hoppet.

Uppskattar du HTLI:s arbete? Genom att bli stödmedlem hjälper du oss att hjälpa
fler! Du får även vår föreningstidning, NyhetsForum fyra gånger per år.

Anmälan dig på info@htli.org eller via talongen på sid . Alternativt swisha  250
kr till 123 9001157, märk ”Ny stödmedlem”.

BLI HTLI STÖDMEDLEM!

1239001157
Gåva & Medlemsavgift


