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En inte alltför ovanlig syn i Afghanistans  

bergstrakter.  
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Att våga tro på framtiden.

Den sista tidens händelser 
får mig att se tillbaka på några 
år av kamp och rädsla för att 
misslyckas.

Hjälp Till Liv International har 
flera fasta program för att 
hjälpa fattiga barn till ett 
drägligare liv. De här program-
men kostar pengar att driva.  
Det gäller först och främst mat 
till gatubarm och underhåll till 
de personer som arbetar med 
barnen. Under några år har vi 
fått anstränga oss till det 
yttersta för att täcka behoven 
och vi har sökt flera vägar men 
utan framgång att få flera 
inkomstkällor. 

I 4:e Mos 13:1 och några 
kapitel framåt kan vi läsa om 
hur Mose leder sitt folk genom 
öknen. När de lämnade 
Egypten, för en mycket lång 
vandring mot ett bättre land, 
visste de ingenting om framti-
den.

Men de trodde att Moses 
skulle kunna föra dem dit. 
Innan de slutligen nådde fram 
till landet skulle det bli fyrtio års 
vandring i öknen och med en 
ständig fråga på sina läppar: 
kommer vi inte fram snart?

Så har även HTLI:s styrelse 
upplevt de senaste åren, en 
lång vandr ing med den 
ständiga frågan: Hur ska vi 
göra för att få in de medel vi 
behöver till våra behjärtansvär-
da program? Slutligen var vi 
tvingade att på ett extra 
styrelsemöte välja ut vilken 
hjälpmottagare vi skulle ge det 
dystra beskedet att vi inte 
längre var i stånd att hjälpa. 

När Israels folk kommit fram 
till landets gräns skickade man  
tolv spejare in i landet för att 
utforska landets grödor och 
folk. När spejarna efter fyrtio 
dagar kom tillbaka hade de 
skaffat sig helt olika uppfattning 
om landet.

 Några av spejarna bar med 
sig frukter från landets skörd för 
att visa  att landet var bördigt 
och rikt. Men bara två av 
spejarna trodde att det skulle 
vara möjligt att erövra landet 
och få del av rikedomarna. De 
övriga tio spejarna var pessi-
mistiska och lät meddela att det 
skulle bli allas undergång om 
man försökte  erövra landet. 

Dessa spejare hade uppfat-

enormt starka och oöver-
vinnliga. De började därför tala 
om att gå tillbaka till Egypten för 
att hellre få dö där än att falla för 
svärd i detta nya land.  

När HTLI:s styrelse skulle 
fatta beslut om vår framtida 
verksamhet för att hjälpa de 
fattiga, fanns en liknade fråge-
ställning. Några i styrelsen var 
entusiastiska och ivriga att 
starta en större biståndsbutik.

 En butik som skulle ge bättre 
avkastning med möjlighet att 
hålla våra program vid liv. 
Andra i styrelsen var rädda för 
att misslyckas och att det hela 
kunde få en ände med försk-
räckelse.  

Vi stod inför ett stort och 
ödesbringande beslut. Skulle vi 
våga satsa på en större butik? 

 För några av oss fanns inget 
val. Om vi inte vågade satsa 
skulle vi tvingas lägga ner hela 
vår tjugoåriga verksamhet. Om 
vår satsning skulle misslyckas, 
skulle resultatet ändå bli det 
samma. Vi kände att situatio-
nen inte kunde bli sämre av en 
satsning. Vi valde därför att 
med full iver “gå in i landet”. 

 Med facit i hand kan vi idag 
se att vi gjorde rätt och vi är nu 
mycket glada över vårt beslut. 
Redan efter fyra månader har vi 
passerat den årsintäkt vi 
kalkylerat med i den preliminä-
ra budgeten och vi har nu 
kunnat fylla de ekonomiska hål 
som uppstått under den långa 
“ökenvandringen”.   

Israels folk stod tvekande 
inför valet att gå eller inte gå.    
Texten berättar att de tvekade 
så länge att den tvivlande 
generationen aldrig kom in i 
landet utan dog där ute i öknen.

Jag kan inte undgå att notera 
att den bibliska texten berättar 
att endast de spejare som 
trodde på möjligheten att 
erövra det nya landet fick ta det 
i besittning och kunde njuta av 
dess överflöd och rikedomar.

Några av våra “spejare” 
valde att avgå och 
vi sörjer förlusten 
av deras insats i 
vårt arbete. 

Ha nu en trevlig 
sommar men glöm 
inte att tänka på de 
fattiga.

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



Leveranser under 2012 och 2013 

2013 Totalt för 2013 18,3 0.707 milj 

Apr -13 Sjukhusmarerial till Zilupe i Lettland  11.3 315.000  

Jan -13 Sjukhusmarerial till Rezekne i Lettland  7.0 392.000  

    

 

Tårtkalas för personalen
på Håstaholmen Biståndscenter

Den sista april bjöds peronalen vid 
Håstaholmen biståndscenter på 
tårta. Då hade vi för första gången, 
sedan starten i november 2012, 
uppnått en månadsförsäljning på 
100.000 kronor. Det var med glädje 
och framtidstro vi kunde fira 
passerandet  av denna milstolpe. 
Det ger oss en tryggare framtid när 
vi har en mer permanent och fast 
inkomstkälla än det som tillfälliga 
marknadsprojekt kan tillföra. Nu kan 
vi bättre förse våra fasta projekt för 
gatubarnen i de olika länderna med 
nödvändiga medel. Vi vill även 
kunna betala en rimlig lön till den 
personal som jobbar med barnen i 
dessa projekt. 
Vi i styrelsen riktar ett stort tack 
till all personal som bidragit till 
denna fantastiska framgång. 

Fortsätt i samma riktning så blir det 
snart mera tårta!!

 Styrelsen

Några av vår personal som njuter av den goda jubileumstårtan.
Från vänster:  Åsa,  Jorma, Tobias och Urban.

Solveig Mattson var dagens konditor och bjöd 
på hemgjord marängtårta. 

PROFIL & ARBETSKLÄDER    PRESENTREKLAM
EGET TRYCKERI      SKYLTAR     DEKALER

FORDONSDEKOR     MÄSSMATERIAL

Hudikprofil AB  Charlotta 073-5464846      Tel/Fax 0650-18420

Norra Industriv. 3 Mail: charlotta@hudikprofil.se

824 34 Hudksvall Hemsida:  www.hudikprofil.se





.  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
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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

Välkommen
 till Café 7:an

Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik

 
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL 

Öppet: må, ons, fre, 11-17, Lörd 11-14 
Tel 0650-31900

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 

 



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



ReportageRapporter från Rumänein
Har vi något att äta 

I december 1989 blev hela 
rumänska folket fyllt av glädje och 
hopp. Alla var tacksamma mot Gud 
för den mirakulösa förändring som 
skedde i Rumänien diktatorn 
Chaicesko mördades. Från en dag 
till en annan fick vi frihet som vi bara 
kunnat se på film. 
Alla var glada och tänkte att nu 
börjar ett nytt liv, ett nytt perspektiv 
för vårt land. Men detta hopp slutade 
efter bara några år. Varför? 
Svaret är enkelt. Några personer 
blev väldigt rika samtidigt som 
många andra blev mycket fattiga. 
Sjuka och hjälplösa.
På de närmaste raderna kommer 
jag att berätta om en av dessa 
fattiga familjer.
Maria, mor till tre barn, var gift med 
Ovidiu, en pojke från en rumänsk by. 
Maria hade en flicka från sitt tidigare 
äktenskap, men Ovidiu älskade 
barnet och Maria och tog meddem  
dottern till sitt föräldrahem. De gifte 
sig 2002.  De fick dock endast  8 år 
tillsammans och de fick två barn.  
Eftersom de var en del av den andra 
kategorin av de nämnda männis-

i morgon? korna, (fattiga och hjälplösa), var 
deras liv inte lätt. De arbetade hårt 
varje dag och försökte göra allt för 
ett bättre liv. Ovidius föräldrar gav 
dem ett lagerrum, vilket de började 
förvandla till en levande plats. De 
gjorde ett rum och ett kök i det lagret.
 År 2008 bestämde de sig för att ta 
ett lån från en bank för att bygga ett 
ännu ett rum och att köpa några 
möbler till rummet. De byggde det 
andra rummet, köpte även möbler, 
men efter två år fick de ett 
fruktansvärt besked: Ovidiu hade 
cancer i sista stadiet. År 2010 dog 
han. Maria tvingades återigen 
tillbaka till det svåra i livet att ensam 
göra allt för sina tre barn. 
Hon arbetar i en skofabrik, men allt 
vad hon får i lön måste hon ge till 
banken för att betala på lånet. De 
lever enbart av barnbidraget och 
den hjälp de får från den humanitära 
hjälporganisationen, Hjelp To Life 
Rumänien, (vår organistion).
Barnen säger att hjälpen från HTLR 
är som ett "varmt bröd" för dem, 
mycket gott.
De har också stora problem med 
yttertaket,  som har brutits på ett 
ställe så att det regnar in i huset. 

Men de har en förhoppning om att 
en dag kunna fixa detta.
Detta är en av de familjer från 
Rumänien, som för 20 år sedan 
hoppades på ett bättre liv, med idag 
ändå måste fråga sig: Har vi något 
att äta i morgon?. 

Attila Toth / fadderrådet Reghin

Den lilla familjen tillhör de män-
niskor som förlorade när friheten 
kom till Rumänien 1989. Utan att 
sjäv välja, hamnade de bland de 
fattiga

Tabita raporterar
Verksamheten på Tabita fungerar 
mycket bra. Ett tjugotal barn får 
dagligen hjälp med bland annat 
läxläsning och mat. 
Personalen är fantastisk och ger 
verkligen allt för att barnen ska 
trivas och utvecklas bra. 
Till påsk hade de organiserat  
allmän påskkortstillverkning. Man 
kan se på bilderna att barnen 
målar mycket noggrant. 
Man är även noga med att 
uppmärksamma de barn som 
fyller år. På så sätt får alla barnen 
känna att de blir uppmärk-
sammade och betyder något för 
de övriga i gruppen.   
Vi förser Tabita med pengar till 
bland annat mat åt barnen och gas 
till uppvärmningen av huset.

Personalen  /  Allan Widarsson

Här sitter ett tjugotal barn och 
smaskar i sig gräddtårta. De är noga 
med att uppmärksamma de barn 
som fyller år. På så vis lär sig barnen 
att repespektera och värdesätta 
varandra. 

Med vattenfärg och penslar målar 
barnen dessa mycket vackra 
påskkort.

Det är mycket vackra kort de målar.
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Flyktingar lär sig svenska

När det svenska regelverket sätter käppar i hjulen för 
att flyktingar ska få lära sig språket i det nya land man 
tvingats fly till, måste man ta saken i egna händer. 
Här undervisar Renée Westrin, till vänster i bild, de 
afghaner som hamnat i Hudiksvall i väntan på 
migrationsverkets beslut om de ska få stanna eller 
utvisas.  Några har varit i Hudiksvall i snart två år utan 
att få möjlighet att lära sig svenska. 
Man får nämligen inte sätta sig i en svensk skola förrän 

man fått uppehållstillstånd vilket ibland kan ta flera år.  
Observera, att koppar och muggar som finns  på 
bordet inte representerar elevernas begivenhet på 
kaffe eller te, utan är en del av de pedagogiska 
verktygen i undervisningen. Alla kärlen har en lapp 
som tydligt visar vad föremålet kallas.

De önksar att inte bli igenkända på bild.

Det finns ett gammalt talesätt som 
lyder så här: “Om berget inte 
kommer till Muhammed så får 
Muhammed komma till berget”. 
Detta har fått en verklig betydelse 
för de afganer som  bor i 
Hudiksvall. Migrationsverket har 
placerat två afghanska familje-
fäder i praktik hos oss på Hjälp Till 
Liv International medan migra-
tionsdomstolen funderar på om de 
har skäl nog att stanna i Sverige. 
Under praktikperioden har de inte 
rätt att arbeta och uppbära lön  och 
de har heller inte rätt till utbildning 
av något slag.  Allt sitter i att de inte 
har erhållit något svenskt person-
nummer.  
Det blev klart för oss att många av 
dessa familjemedlemmar satt 
hemma i lägenheterna och 

våndades över den långa ovissa 
väntan på domstolens beslut.
Några har även fått flera avslag 
som de överklagat. 
Missmod och rädsla har allvarligt 
skadat deras livslust medan de 
väntat på den dom som ska ge 
besked, om de med en säker död 
som följd tvingas återvända till 
hemlandet, eller om de ska få leva 
i fred i det nya landet. 
Vi insåg hur illa de mådde av 
denna ovisshet och beslöt att ta 
saken i egna händer och ge dem  
undervisning i svenska. 
Renée som varit professionell 
lärare i drygt 40 år och lärt 
hundratals barn att läsa och 
skriva, tog sig an problemet med 
stor  glädje och inspiration. 
Idag samlas de tre dagar i veckan 

på Håstaholmen Biståndscenter  
för att lära sig läsa och tala det 
svenska språket. 
Det finns ett 40-tal olika språk som 
talas i Afghanistan. De här två 
familjerna talar uzbekiska och 
dari. 
Efter bara några dagars träning 
har de själva upptäckt att det är 
lättare att förstå oss svenskar när 
vi försöker tilldela dem arbets-
uppgifter.  
Det känns verkligen meningsfullt 
att kunna göra detta för dessa 
människor som tvingats lämna allt 
de äger bakom sig för att söka sig 
en fristad där de förhoppningvis 
inte blir avrättade. 

Text och bild  Allan Widarsson  
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En 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  
de fattiga.
Boken är inbunden och tryckt på 216 sidor 
varav cirka 25 % av sidorna består av bilder.  

När du köper den här boken ger du ett mål 
mat till ett barn under 1-2 månader.

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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Smått och gott från våra biståndsbutiker

Här pågår personalmöte på Biståndscentrets mysiga fikatorg.

Gubbhyllan är en skattsökarplats för 
händiga personer.

Den rymliga butiken är fullproppad 
med allehanda prylar

Här är lite smakprov på vad som finns 
att hitta i våra två biståndsbutiker. Vår 
lilla butik Omtanken på Hamngatan 23 i 
Hudiksvall, säljer mest småsaker men  
naturligvis även fika med hembakat 
bröd.
Biståndscentret på Håstaholmen säljer 
däremot allt mellan knappnålar och 
flygmaskiner. 
Där finns en butiksyta på drygt 600 
kvadratmeter med alla tänkbara 
produkter.

Även här serveras fika med hembakat 
bröd.

Välkommen att besöka våra 
butiker för att se om det finns 
något du länge sökt efter! .

Nedanstående bilder är från Omtankens fina hyllor.



13

Här finns sextiofem hyllmeter fyllda med spännande glas- och 
porslinsprodukter. 

belysta Flera modeller av rollerblades, en 
intressant sommarprokukt. 

På den långa väggen finns tjugofem meter med tavlor av olika slag.

Många fina bokhyllor till fyndpris 
väntar på nya ägare.

Ca tolv hyllmeter kopparkärl av olika 
modeller väntar på att få pryda andra 
hyllor. 

Vårt bibliotek rymmer hela 215 
hyllmeter, vilket motsvarar ca 8000 
böcker, både gamla och nya. 
Kom ihåg att en oläst bok är alltid ny 
för läsaren, oavsett när den är 
tryckt!    Välkommen  att  fynda! 

Drygt tjugo hyllmeter är fyllda med 
videoband och CD-skivor, som  
väntar på nyfikna tittare. 

Den nästa 200 kvadratmeter stora 
klädsektionen erbjuder massor av 
både moderna och nostalgiska 
plagg.
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Kläder till Petrozavodsk i Ryssland
Strax före jul gick en rysk 

långtradare till Petrozavodsk i 
Ryska Karelen. Vi hade planerat 
att skicka bilen redan under våren, 
men som vanligt var det ett stort 
problem att få tillstånd klara för att 
få ta in kläder till Ryssland. 

Men vår kontakt Roman Gullik, 
som är en fantastisk fixare av stora 
mått, har känningar ända upp i den 
ryska regeringen.  Han lyckades 
efter nästan ett halvt års kamp få 
ett giltigt  tillstånd. 

Vi hade ett tidigare tillstånd för 
en bil med ca tio ton kläder. Men 
det tillståndet blev ogiltigt  i maj i 
och med det ryska presidentvalet.

 Då infördes nämligen helt nya 
regler och vårt tidigare tillstånd var 
inte längre giltigt. 

Så det blev nödvändigt att starta 
den tidsödande processen ännu 
en gång och  söka nytt tillstånd. 
Det tog ca sex månader innan det 
nya tillståndet var klart.  

Roman berättar att ca 250 
familjer redan har fått hjälp från 
den här lasten. 

I den här lasten fanns även 
några rullstolar och rollatorer som 
uppskattades mycket på handi-
kappcentret.   

Det kostar ca 20.000 kr att 
skicka en bil med kläder till 
Ryssland. Behoven är oändliga 
samtidigt som byråkratin tycks 
göra allt för att sätta käppar i hjulen 
för de som vill hjälpa till. 

Vi känner oss privilegierad som 
fått kontakt med Roman som har 
ett mycket bra kontaktnät som 
uppenbarligen kan lösa våra 
problem. 

Många andra organisationer 
och hjälparbetare har fått vända i 
tullen med sitt hjälpmaterial.   

Text:
Roman Gullik och 
Allan Widarsson

Bild : Roman Gullik

Flickan i rullstolen är Marina Matrosova, 23år,  handikappad från 
födseln. Bredvid henne står Lubov Isakova, 31år, vars pappa också är  
handikappad. Familjen är mycket fattig.

Ett stort lass med strumpor, vantar och mössor från en grupp stickande 
damer i Timrå blev mycket uppskattat på barnhemmet. 
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Det här är Nikita Vorobey, 12 år och handikappad från födseln. Han 
kommer från en mycket fattig trebarnsfamilj med stora behov av hjälp.

De varma jackorna från hemvärnet i Hudiksvall anlände i precis rätt tid 
när vintern var som kallast. Jackorna blev mycket uppskattade.

Irina 
och arbetar som städerska vid 
handikappcentret. En av hennes söner 
sitter i fängelse. Här får hon ett par 
säckar med kläder från vår senaste last.

Bochkova är 47 år. Hon har två barn 

Roman kör med sin egen buss ut 
till de fattiga familjerna och 
levererar hjälpen.

Ett par mammor har fått var sin 
säck kläder och är nu på väg hem 
från handikappcentret. 

Reportage
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Familj på flykt från Afghanistan

Mamma Daria hör till den uzbe-
kiska minoriteten som utgör ca 10 
% av befolkningen i Afghanistan.  
Hon har fött två barn, med två olika 
män. Hennes första man dog i 
strider mellan Mujahidin och en 
demokratisk grupp när hennes 
son Azan var 3 år. Strax efteråt 
gifte hon sig med en annan man 
och de fick dottern Astera. Men 
redan sex månader efter Astera 
blivit född dödades mamma 
Daria’s andra man. Orsaken var 
att hans åsikter avvek från det 
regerande partiets. 

Så mamma Daria har uppfostrat 
sina två barn ensam . 

Sonen Azan började arbeta som 
lärling redan som 16-åring. Han 
fick arbete på en lastbilsverkstad,  
där han stannade i elva år.

 Samtidigt intresserade Azan sig 
för data och elektronik och tillskan-
sade sig även inom detta område 
mycket goda kunskaper. 

För ca tio år sedan skaffade han 
familj och har nu fyra barn. 

Mamma Darias dotter Astera har 
genom de amerikanska skolpro-
grammen utbildat sig till läka-
re/barnmorska. Men Astera som 
är ogift blev förra året utsatt för hot 
och  hon kände sig tvingad att fly.

 Samtidigt blev hennes bror Azan 
svårt misshandlad. Han var på 

resa i en buss när bussen anfölls 
och han greps och misshandlades 
svårt. Han visar med sorg i blicken 
ärren efter de skador han åsamka-
des förra året. 

De förstod att deras dagar var 
räknade om de inte flydde från 
orten.

De sålde därför sitt hus och 
betalade 30.000 Usdollar till en 
flyktagent för att han skulle föra 
dem i säkerhet. Men Azans barn, 
som är mellan två och åtta år, var 
för små för att kunna ge sig ut på 
en tre månader lång flyktresa.

 Azans fru tvingades på grund av 
dessa omständigheter stanna 
kvar med barnen och håller sig 
numera gömd undan myndighe-
ternas nypor.  Om de skulle 
påträffas kan vilka konsekvenser 
som helst förväntas.   

Mamma Daria, med sina två 
vuxna barn, gav sig således iväg 
på en tre månaders lång flyktresa,  
en väg som de inte visste var och 
hur den skulle sluta. 

Flyktvägen var hemlig och de 
fick därför aldrig veta var de 
befann sig. De fick ibland åka bil 
några dagar och ibland fick de gå 
till fots många mil. En del av vägen 
gick även över vatten, där de fick 
åka båt. 

Det var denna strapatsrika resa 

som agenten visste skulle vara 
för svår för de små barnen. Astera 
visade mig ärren på sina fötter 
efter det mödosamma klättrandet i 
bergen. Slutligen, efter tre måna-
ders flykt, var de framme i Jazeera 
där de fick ta flyget till Sverige.  

Azera berättar att hon blev rädd 
när hon anlände till Sverige och 
möttes i tullen av en polis med en 
stor hund. De anlände sent på 
kvällen och kunde inte tas om 
hand av folk från migrationsverket, 
utan de fick sitta och sova i stolar-
na på flyplatsen .

Följande dag blev de dock väl 
omhändertagna och fick flyga 
vidare till Arlanda för att senare 
komma till flyktingförläggningen i 
Märsta. 

En tid senare var de installerade 
i Hudiksvall där de nu bor medan 
de väntar på migrationsverkets 
beslut om uppehållstillstånd.

Men Azan är mycket orolig för sin 
fru och sina barn som alltjämt 
gömmer sig i Afghanistan. Han har 
svårt att äta när han vet att hans 
barn svälter. Men vi uppmuntrar 
honom och säger att hans enda 
väg för kunna att rädda barnen är 
att han själv överlever.

Som kvinna i Afghanistan kan 
Azans fru inte utan manligt säll-
skap gå ut på stan. Därför kan hon 
inte själv skaffa mat till barnen. 
Hon måste alltid be någon annan 
sköta inköpen. Hon har naturligvis 
heller ingen som förser henne med 
pengar till mat.  Av pengar Azan 
fått av migrationsverket, för sin 
egen överlevnad, har han försökt 
skicka lite pengar till familjen. Men 
de pengarna räcker ju knappast till 
en person i Sverige. 

Allan Widarsson  

Fakta om Afghanistan:
Ytan är ca 650.000 kvadratkilome-

ter, ca 18% större än Sverige. 

Däremot är antalet invånare ca 3 

gånger mer, ca 31 miljoner.

 Afghanistan har fastlandsklimat 

med varma somrar och kalla 

vintrar. Torka råder i stora delar av 

landet, vilket gör att färskvattentill-

gången blir begränsad.  Drygt 12,3 

procent av landets yta består av 

odlingsbar mark, varav mer än 

hälften är konstbevattnad. Två 

offictella språk talas, dari och 

pashto, men det talas  ca 35 språk i 

landet.  Afghanistan har en mycket 

gammal historia. Det fanns troligen 

jordbruk  i området redan 4000 f.Kr. 

Regionen som idag heter Afghani-

stan har genom tiderna underku-

vats av olika imperiers arméer. 

529 f.Kr inlemmades området i 

perserriket. Det erövrades på 300-

talet f.Kr av Alexander den store 

och under medeltiden av Djingis 

Khan. Ursprunget till dagens 

afghanska stat var det rike som 

bildades 1746 under Durrani-

dynastins regent Ahmed Shah 

Durrani, med Kandahar som 

huvudstad. Senare flyttades 

huvudstaden till Kabul och i stora 

delar av landet överläts styrelsen 

på grannländerna. Under det sena 

1800-talet blev Afghanistan en 

buffertstat i rivaliseringen mellan 

d e t  B r i t t i s k a  I n d i e n  o c h  

Tsarryssland, en schism som har 

kallats “Det stora spelet”.

Personerna i artikeln bär andra 

namn än vad som framgår av 

texten.

För att hjälpa den gömda 
familjen med matpengar, har HTLI 
tagit upp dem som fadderbarn i 
vårt system. En man i Afghanistan 
som är känd av familjen blir 
kontaktperson och kommer att 
förmedla hjälpen till dem, samt 
hjälpa dem  med matinköpen.  

Vad som händer sen vet ännu  
ingen, men Azan har bara ett hopp 
och en längtan;  att få återförenas  
med sin familj här i Sverige.
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Ovan syns en av de landminor som 
länge varit ett gissel för folket. Dessa 
minor har slitit benen av  tusetals 
barn.
Nedre bilden visar en minröjnings-
hund i arbete vid Fn’s minröjnings-
program. 

Den här bilden visar med all tydlighet kvinnornas kamp och energi för att 
ge det kvinnliga släktet utbildning och förhoppningsvis en bättre status i 
samhället. Bilden är fån FN´s barnfonds skolprogam där 340.000 flickor 
fått gå i skolan .  

Det här är “troligen”, (vem kan veta),  
en kvinna med sitt barn. Hon är på 
flykt i gränstaden till Pakistan.

Trots landets karga natur finns ett och annat område där man odlar 
spannmål. Här är ett vetefält i Surkhrood distriktet i Nangarhar Provinsen.

I Afghanistan är det männen som står för inköpen. En 
kvinna får inte heller gå ut utan manligt sällskap. Hos 
oss är det kvinnorna som sköter inköpen, vi män är inte 
alltid betrodda, eftersom vi ofta glömmer att köpa något 
viktigt.

Kvinnor med barn på shoppingrunda. Den ansvarige 
mannen står till höger i bild.



Etiopisk student med framgång 
In English:
Let us share a story of a young man, now 26 years 

old, who have been able to make a fantastic change in 
his life. His name is Teklay Solomon. Teklay is from the 
rural part of Ethiopia. His childhood was not very 
comfortable or easy, e.g. he had to struggle through 
many difficulties only to get to school. A challenge that 
most rural children face in order to get to school is the 
uncomfortable roads and long distances of walking to 
the school. 

In Taklays and his friends from the same village 
case, they had to walk 1,5 hrs by foot to reach school, 
and subsequently another 1,5 hrs to get back home. In 
other parts of the world transport might have been 
provided by the but not for Teklay or hia friends. By the 
time they got to school they were often both tired and 
hungry and the same when coming home. After such a 
hardship it is sometimes difficult for a child to concen-
trate on his/her studies and perform satisfactory. 

Although Teklay come from a poor family and the 
conditions in which he was living were very rough, 
these prob lems d id  no t  s top  h im f rom
having remarkable grades in his class. All through his 
elementary and high school years he managed to get 
very good results and managed to join university to 
study for his bachelor in Biology and Chemistry.

After joining the university Teklay was still having 
difficulties with his university studies since he didn’t 
have enough money to copy or print his papers and to 
by study materials. At this point, (2009) Teklay heard 
about HTLI and its goal to help the poor and made an 
application to the HTLI committee for assistance to 
finish his university studies. The application was later 
granted.  

Thanks to HTLI:s sponsorship, he was able to 
continue his studies and continued to impress everyo-
ne by his achievements and grades. After he gradua-
ted with honors, Teklay applied for continued studies 
to Masters Degree and to become a Medical Doctor. 
Due to the rules of the government, before continue 
for a Masters degree, he had to wait 2 semesters and 
in the meantime serve as teacher at a High School in 
Ethiopia. While waiting for his admission, he taught 
Chemistry and Biology in a High School in Addis 
Ababa.

In April 2013, Teklay was accepted to study for his 
Masters degree and to become a Medical Doctor, a 
goal and a dream he has had since he was a child.

Teklay is now attending his studies in Axum universi-
ty which is found in the Tigray state, in the north of 
Ethiopia. HTLI provided him 2011 with a basic compu-
ter and will continue to help him with a small monthly 
financial aid in order to help him carry out his studies. 

Teklay is very thankful to HTLI for the help he has 
already received and would like to give thanks everyo-
ne who has been involved in helping him to continue 
his studies, something otherwise would have been 
impossible. After he will have graduated and started 

På svenska:
Låt oss berätta om en ung man, nu 26 år gammal 

som har lyckats göra en fantastisk förändring i sitt liv. 
Hans namn är Teklay Solomon och kommer från 
landsbygden i norra delen av Etiopien. Hans barndom 
var varken komfortabel eller enkel. Bara att gå till 
skolan innebar stora utmaningar. Barn på 
landsbygden behöver många gånger gå både 
obekväma och långa sträckor för att komma till 
skolan. 

I Teklays fall innebar det 1,5 timmars gångväg på 
morgonen till skolan och lika lång tid för att komma 
hem efter skolan. När de kom till skolan respektive 
kom hem från skolan var de många gånger mycket 
trötta och hungriga. Efter sådana umbäranden kan 
det vara svårt att koncentrera sig och prestera 
tillfredsställande resultat. 

Fastän Teklay kommer från en fattig familj och hans 
uppväxtförhållanden var tämligen obekväma lät han 
aldrig detta faktum hindra honom från att få 
remarkabla betyg i sin klass. Under hela sin skolgång i 
grundskolan och motsvarigheten till det svenska 
gymnasiet, har han haft goda betyg. Tack vare det 
lyckades han bli antagen till universitet för 
kandidatexamen i Biologi och Kemi. 

Efter att påbörjat sina studier hade Teklay 
svårigheter med studierna eftersom han inte hade 
tillräckligt med pengar för att klara av kopierings-
kostnaderna och för att köpa studiematerial och 
böcker. Vid den tidpunkten (2009) fick han höra talas 
om HTLI och dess arbete med att hjälpa de fattiga. 
Han lämnade in en ansökan till HTLI Etiopien om att få 
sponsring för sina Universitetsstudier. Denna 
ansökan beviljades. 

Tack vare HTLI:s sponsring kunde Teklay avsluta 
sin kandidatexamen med bravur och goda resultat. 
Efter avslutad kandidatexamen (bachelor) ansökte 
han om att få fortsätta sina studier till Masters och 
Medicine Doktor. Pga regler och bestämmelser i 
Etiopien var han tvungen att vänta minst två terminer 
och under tiden arbeta som lärare på någon High 
School (gymnasium) innan han skulle kunna få 
möjlighet att studera vidare. Medan han väntade på 
att få fortsätta sina studier undervisade han i kemi och 
biologi på en High School i Addis Ababa.

I april 2013 fick han besked om att han antagits till 
Masterutbildningen i Medicin vid Axum Univeristy i 
Tigray statei  Norra delen av Etiopien.

Teklay har nu påbörjat sina studier vid Axum 
Universitetet och har funnit sig väl tillrätta. HTLI har 
sponstrat honom med en bärbar dator av basmodell 
och kommer även att sponsra honom med en mindre 
summa pengar för att klara av litteraturinköp etc. 

Han är mycket tacksam för all hjälp han har fått 
genom HTLI och vill tacka alla som har varit med och 
bidragit till att han kunnat studera, viket annars skulle 
varit omöjligt. Han har sagt  att när han har tagit sin 
Medicine Doctors examen kommer han att ta ett 
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Teklay Solomon vilar ut vid en vacker utsikt  i  de höga 
etiopiska bergen.

working as a doctor, he is committed to take on a 
personal sponsorship for another student for at least 
the same period he has received sponsorship himself. 
He knows the difference!

An interesting part of this story is that although he 
has been enlisted as a “student sponsorship candida-
te” since 2009, no one has yet signed up to be a 
personal sponsor for him. The help he has received so 
far has been from the small funds that are given with 
the label “where it is most needed” which is, by the 
way, also a great way contribute.

Or may there now be anyone that would be interes-
ted to be a personal sponsor for Teklay and thereby 
helping him through his studies to become a medical 
doctor? 

His remaining studies will take 4 years. When he is 
finished, he will be the first HTLI student to have 
finished a Masters Degree or to become a Medical 
Doctor.

Please contact us if you would like to be part of 
helping Teklay to become a Medical doctor by beco-
ming a personal sponsor and to be an encouragement 
to him during his time of studies! It is a very comforting 
feeling for the student to know that there is a known 
person behind the help he/she is receiving and that 
that person is personally interested of his success. It is 
also satisfying for a sponsor to know that he/she is 
really making a huge difference.

  Mailayan Abdu, HTLI Ethiopia

personligt ansvar för en student under minst samma 
tid som han själv haft sponsring. Han vet skillnaden!

 En intressant del av denna historia är att Teklay har 
varit listad som en sponsorkandidat sedan 2009  men 
har inte haft någon personlig sponsor som antagit 
personligt sponsorskap för honom. Den hjälp han fått 
så här långt har varit från fonden ”där det bäst behövs” 
vilket för övrigt också är ett bra sätt att bidra! 
Eller finns det nu kanske någon som skulle vara 
intresserad av att anmäla sig som en personlig 
sponsor för Teklay och vara med och hjälpa honom 
avsluta sina studier till Medicine Doktor? 
Hans kvarvarande studier kommer att ta 4 år. När han 
är färdig kommer han att vara den första Master/ 
Medicine Doktor som HTLI har sponsrat studierna för. 
Om du känner för att vara med och hjälpa Teklay 
avsluta sina studier, ta gärna kontakt med oss så 
hjälper vi dig! För studenten är det en stor 
tillfredställelse att veta att den hjälp man får kommer 
från någon med ett personligt intresse av att man ska 
lyckas. Det är även en skön känsla som sponsor att 
veta att man verkligen gör skillnad på ett personligt 
plan. 

Med HTLI:s tidning i sin hand…
 …besökte en av våra läsare 
Läkarmissionen i Västerås. Därifrån 
skulle en liten personbil skickas till 
pastorn i Zilupe. Bilen var tom och det 
var ju synd, om man inte kunde fylla 
den med något som kyrkan Zilupes 
Kristus Draudze kunde sälja i sin 
butik.
Butikschefen Leon ville gärna ge 
något från Läkarmissionen. Det blev 
mattor, stereo- och musikanläggning-
ar, köksserviser, lampor, köksred-
skap, speglar och annat snyggt som 
olika personer räddat från sopen.
Läkarmissionen startade på 50-talet 
och har funnits länge i Västerås. 
Engagerade är ett 60-tal volontärer, 4-
5 personer som får arbetsmarknads-
politiska åtgärder och så Leon, som är 
den enda som lyfter lön. De som 
kommer brukar främst vara folk från 
Korskyrkan, Ansgarskyrkan (Miss-
ionsförbundet) och Pingstkyrkan. Det 
är glädjande att se hur folk från olika 
samfund förmår samarbeta.

Janis Vikmanis, Västerås

En bil kommer lastad....

Den bagagnade bilen, en Ford Escort, skulle skickas över till Zilupe för 
att göra tjänst i den humanitära verksamheten. Vad passade bättre än 
att fylla bilen med grejer som kan komma till nytta i Zilupe
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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!

Vi gratulerar förra numrets vinnare.

Neo Hedlund, Gävle
Ulla Blomster Nilsson, Edsbro Två trisslotter
Eva Valltjärn, Näsviken Två trisslotter
Birgith Persson, Bjuråker Två trisslotter
 
Rätt lösning ser ut så här: 

Två trisslotter

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. 
 

Varuhuset för dom smarta
Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall

Tel. 0650 - 177 77    
www.albertoherbert.com



Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste 
finnas hos oss före den sista juli 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



Sven Johansson, 80 år, Tibro

Kerstin Wickström, 80 år, Linköping

Siv Björs, 75 år, Hudiksvall

Bengt Engström, 75 år, Ilsbo

Åke Olofsson, 75 år, Bjuråker

Pauli Kirsilää, 70 år, Iggesund

Lars Ståhlberg, 70 år, Hudiksvall

Anna-Lena Rosdahl, 70 år, Arboga

Lars-Arne Rosdahl, 60 år, Arboga

Britt-Marie Dahlman, 60 år, Sandviken

Helena Sundberg, 50 år, Forsa

Thomas Sundberg, 50 år, Forsa

Gudrun Rosén, 50 år, Storvreta

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

Astrid Östlund, Älgered
Jens Eriksson, Hudiksvall

Anna Svensson, Njutånger
Birger Mejer, Gnesta

Gösta Beckström, Hudiksvall
Gun Skoglund, Delsbo

Marianne Eriksson,  Gävle
Bengt Persson,  Moliden

Rakel Nygård, Härnösand
Arne Larsson, Bjuråker

Ingegerd Gustavsson, Hudiksvall
Sven Olsson, Hudiksvall

Elin Nygren, Gnarp
Arvid Hedqvist, Västerås
Ludolf Klötz , Hudiksvall

Per Eriksson, Delsbo

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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När hungern blir allt för stor gör 
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

arbeta med oss.
Det finns massor av 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 möjlig-
heter. Vi behöver hjälp med kläd-
sortering, secondhandförsälj-
ning.  m.m.   

Vi behöver datakunniga admi-
nistratörer och organisatörer 
med goda kontakter i samhället.  
Vi behöver personer som gillar 
styrelsearbete, att skriva brev, 
reportage och inte minst ge infor-
mation 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 
våra biståndsbutiker, Omtanken 
och Håstaholmen Biståndscenter. 
Ingen annan form av ersättning 
betalas 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 kontaktorganisa-
tioner 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 männi-
skornas behov.

Vårt unika faddersystem 
ger varje fadder möjlighet 
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 medarbetare som åker 
ut till familjerna 

Du som har ett hjärta 
som vill hjälpa andra 
människor till ett bättre 
liv är välkommen att 

Du kan hjälpa!
B-post föreningsbrev

mycket låg pension. Här får du 
möjlighet att hjälpa en äldre till en 
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  
ingen möjlighet att studera på 
grund av den ekonomiska 
situationen. Vi vet att utbild-
ning alltid är det bästa bote-
medlet mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig 
situation om de inte får riktiga  
jobb. Risk finns att de hamnar i 
trafficking och prostitution. 

Vi arbetar nu i Rumänien, Etio-
p i e n ,  L e t t l a n d ,  R y s s l a n d ,  
Littauen, Bulgarien och Afgha-
nistan 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 100-200 kr/mån räddar 
du ett barn. Du kan ha direkt-
kontakt med familjen genom 
brev om du så önskar. Du kan 
skicka 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 

www.hudiksvallssolskydd.se

Håstaholmen
Tel: 0650-10454   


