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för att låta sin barn gå i skolan,
En värld
har vi fått rätt bra insikt i hur det
i förvirring
hela fungerar.
De flesta tiggare är hitlockade,
De senaste dagarna har vi
och kanske även transporterade
lyssnat till rapporter om ännu en
till Sverige, med hjälp av några
katastrof, i Nepal, där man i
inte helt fattiga landsmän.
skrivande stund bekräftat att mer
Här i Sverige är tiggarna sedan
än 6200 hittats döda. Hur många
hänvisade till ett boende som
skadade det finns vet ingen idag.
dessa “servicemän” tillhandahålDet är naturligtvis omöjligt för
ler. De får låna en mobil medan
oss som sitter i trygga Norden att
de tigger och blir anvisade en
föreställa sig den tragedi detta
plats vid en butik. Beroende på
innebär. Vi kan höra om det, vi kan
den plats man fått sig tilldelad blir
läsa om det och vi kan tycka att
inkomsten olika.
det är hemskt. Likväl kan man
I Hudiksvall vet vi att man kan få
som människa inte förstå vidden
ca 4 till 500kr per dag. Av det
och konsekvenserna av de
måste tiggaren betala för serhändelser man nu talar om,
vicen, ca 200kr per dag, för
förrän man själv stått på plats och
boende och transport till tiggarbåde sett, hört och även känt
platsen.
lukten.
Servicemännen, om vi kan
Lägger vi sen till alla dem som
kalla dem så, tjänar mycket mer
drunknat i Medelhavet, medan de
per månad än vad tiggaren gör.
under en sista förtvivlad handling
Många, som har sett hur den
försökt komma bort från krig, svält
fina “servicebilen” lämnar och
och förföljelse, ser vi ännu en
hämtar tiggarna, har slutat att ge,
korrupt version av livet.
därför att man tror att allt går till
Tänk om alla dessa människor,
maffian.
som tvingats betala 30-100 tusen
Men det finns en hake i detta,
till flyktagenterna och sedan
som är väl värd att beakta.
lastats i så stora grupper att ingen
Nämligen, att utan dessa
av de båtar man erbjuder är
“servicemän” kan tiggaren inte få
kapabel att transportera dem med
in några kronor över huvud taget,
rimlig säkerhet, i stället skulle fått
beroende på att de varken har bil
en billig, enkel biljett, direkt till
eller bostad och knappast heller
Sverige på ett Ryan Air jet .
kännedom om vilka butiker det
Tänk om de helt enkelt kunnat
finns, där man kan sitta och tigga.
kliva av på Arlanda, och söka asyl
Ur en synvinkel högaktar jag
på vanligt sätt, men med den
dessa tiggare, som väljer det
stora skillnaden att de då skulle
förnedrande tiggeriet i stället för
kunna ha ett startkapital på
tjuveriet. De här “servicemänkanske 50.000 kr i fickan?
nen” förekommer i både goda
Så mycket enklare det skulle
och mindre goda versioner. De
vara att integreras i samhället och
mindre goda är mer eller mindre
så många fler som skulle slippa
kriminella och kör t.ex. med
riskera sina liv i dessa båtar.
oskattade fordon m.m.
Jag hörde på nyheterna i radion,
Genom sina tjänster ger de
hur en nyligen uppfiskad och
likväl ger sina landsmän en
räddad flykting berättade hur
möjlighet till att tigga ihop en
besättningen, på en av dessa
månadslön, som är ca 3-4 ggr
båtar, helt enkelt kastade av
större än den lön de erbjuds i
människor i havet, för att sedan
hemlandet.
gå till en annan hamn för att fylla
För många tiggare är detta
på med andra människor, som var
alltså det enda sättet att kunna
villiga att betala sin resa till
ge mat till sina barn på ett “ärligt”
"räddningen".
sätt.
För oss, som under många år
Trots alla tveksamheter runt
gett all vår tid och kraft till att
tiggarnas ärliga uppsåt, rekomhjälpa människor till ett bättre liv,
menderar jag att du delar med
väcks en helig vrede över girigdig till de fattiga.
hetens utbredning hos mindre
Ingen av dem
nogräknade individer. Ansvaret
har själv valt att
och omsorgen för varandras
födas av fattiga
räddning och välbefinnade
föräldrar.
sträcker sig bara till att berika sig
Inte heller har
själv.
någon av dem
Samma sak gäller för de som
valt att födas i
hjälper tiggarna i Sverige, men
det fattiga land
det finns en förmildrande omdär de nu har
ständighet i denna situation.
sin hemvist.
Efter att vi nu börjat hjälpa några
Ha en trevlig sommar.
familjer att kunna återvända hem
Allan Widarsson
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Hjälp Till Liv
International
NyhetsForum.
..är en nyhetstidning i 6000 ex, med syfte att
informera om program och projekt som drivs av Hjälp
Till Liv International.
Tryckt hos Dardedze, Riga, Lettland

ISSN 1653-9966
Adress: Hjälp Till Liv International
Håstaholmen 3, 82442 Hudiksvall
Kontakt: 0650-560107, 070-5360431 Allan
Widarsson, för fadderbarn och allmänna frågor,
0738444760, Anna-Lena Gustafsson för
Håstaholmen Biståndscenter
kjell.widarsson@gmail.com , Kjell Widarsson i
Etiopienfrågor.
Annonsansvarig: Styrelsen
Annonspris: 850kr / åttondels sida (88x66 mm)
Köp 4 betala för 3 med pris 2550/åttondel sida
Org.nr.: 887501-2687
900-1157
Bankgiro:
900115-7 båda för alla typer av gåvor.
Plusgiro:
Bankkonto direktinsättning: 81299 43 131-144-8
Epost: info@htli.org
Tel/fax: 0650-560100 / 0705360431
Hemsida: www.htli.org
Stödmedlemsavgift: 250 kr / kalenderår
Underavdelningar:
Rumänien: HTLR
Systerorganisation: Spanien: HTLEs
Ansvarig Utgivare : Allan Widarsson
Redaktörer: Allan Widarsson och Renée Westrin.
Rumänsk översättare: Madina Ersson
Rysk översättare: Ivans Naidjonoks
Målsättning med NyhetsForum:
Att via denna skrift visa på det arbete som bedrivs i
Sverige och i våra projektländer, samt inspirera
läsaren att stödja verksamheten.
Arbetet grundar sig på den kristna kärleken till
medmänniskan. Som ledmotiv har vi Bibelns ord: "Allt
vad ni vill att andra ska göra för er, det skall ni göra
för dem.".
Utifrån detta och utan åtskillnad av människors ras,
religiösa tro, sociala bakgrund eller politiska inriktning,
skall Hjälp Till Liv International ge humanitär och andlig
hjälp åt nödställda, fattiga och lidande människor.

Välkommen att vara med att göra skillnad!
Copyright © 2014 Hjälp till Liv International
Omslagsbild:

Några nyfikna barn vid kommunala
skolan i Addis Abbiba, som får hjälp till
mat varje dag.

När vi tar emot kläder och skor på Håstaholmens
Secondhand och Biståndscenter tar vi gärna emot ett
frivilligt fraktbidrag på grund av att vi skickar det
mesta av kläderna till våra projektländer. Vi garanterar att kläderna kommer fram till de fattiga.
30 kr för en säck, 20 kr för en bananlåda och 10 kr
för en kasse.

Öppettider from 1 februari tills vidare.
Måndag
14.00 –19.00
Tisdag-fredag 14.00 –18.00
Lördag
12.00 –15.00
Röda dagar
stängt.
Håstaholmen Secondhand & Biståndscenter Tel 0650-560100
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Pastorn och sångaren Björn
Swenberg vill med den här CDskivan stödja uppbyggnaden av
lägergården Bärnstenen.
Lägergården ligger ca 35 km
från Daugavpils i Lettland och
dessutom inte så långt från den
Vitryska gränsen.
Björn har valt att låta hela
inkomsten från skivan gå till
investeringen i lägergården
“Bärnstenen”.
Lägergården har under sommaren fått bl.a. elström inkopplad.
Vatten och avplopp är under
projektering och för detta behövs
stora summor pengar.
Under sommaren har det hållits
ett 10-tal veckolånga läger på
lägergården för barn och ungdomar i alla åldrar . Deltagare har
varit olika grupper från både
Daugavpils och Vitryssland.
Björn Swenberg sjunger, på sin

nya CD-skiva, 15 andliga sånger
till cittra och orgel . Sångerna är
ett urval från vår gamla
sångskatt, några som idag
sjungs alltmera sällan.
Skivan kostar 80 kronor plus
porto 20 kr och distribueras
genom HTLI:s kontor.
Du kan beställa den genom att
skicka 100 kr till vårt plusgiro
900115-7 eller bankgiro 9001157 och skriva BjörnsCD som
referens, så kommer skivan med
posten.
Eller maila beställningen till
info@htli.org, så kommer skivan
med bifogat inbetalningskort.
Du kan även ringa in din
beställning till vårt kontor på
0650-560100 mellan kl 11.0015.00 på vardagar
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Vid årets föreningsstämma
kunde vi trots ökad kunkurrens från andra större hjälporganisationer, som nyligen
startat i Hudiksvall, konstatera ett ökat nettoresultat.
Secondhandbutiken har glädjande nog en nettoavkastning på 52%
som kunnat användas i våra
hjälpprojekt. Totalt har nettot
uppgått till nära 746 tusen kronor.
Totala omsättningen i butiken blev
1.445 miljoner.
Totala kontanta intäkter från allmänheten uppgick till 3,25 miljoner när lönebidragen är borträknade.
Värdet på material kläder mm.
som vi levererat, uppgår till 1.56
miljoner kronor.
Pengarna har används till hjälp i
följande områden:
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Daugavpils
Riga
Gulbene
Totalt Lettland
Rumänien
Bulgarien
Afghanistan
Serbien
Etiopien
Ryssland
Littauen

201.000 kr
63.000 kr
66.000 kr
330.000 kr
482.000 kr
22.000 kr
33.000 kr
10.300 kr
125.000 kr
33.000 kr
25.000 kr

Kostnaderna för transport av
hjälpmaterial har uppgått till
124.000 kronor fördelade på
följande länder:
Kurdistan
50.000 kr
Lettland
54.000 kr
Ryssland
20.000 kr
Nyckeltalet som redovisats till
Stiftelsen För Insamlingskontroll
är 88%
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Anna-Lisa Hörnfeldt.........
…....en av de många flitiga ”hemmavolontärer”som
under många år ägnat mycket av sin tid åt att sticka
underbara babykläder, som hon sedan lämnat till
HTLI, för att vi ska vidarebefordra dem till små
babisar i våra projektländer. Trots både besvär med
reumatism och, på senare år, även nersatt syn
fladdrar stickorna i hennes händer.
Anna-Lisa hade stickat mycket åt egna barn och
barnbarn, så de var mättade, men inte hennes
sticklust.Vad skulle hon nu göra med det hon ville
sticka? Då läste hon i vår tidning, NyhetsForum, att
vi skickar kläder till de fattiga. Det löste hennes
”problem”. Det har blivit många leveranser från
Anna-Lena under årens lopp.
Vi tackar Anna-Lisa varmt för den insats hon gör
för de fattiga genom oss.
Renée Westrin
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Anna-Lena Gustafsson, står i Fyrens köpcenter i Hudiksvall,
och informerar om de tiggarfamiljer vi börjat hjälpa i
Bulgarien. Här visar hon bilder och information om flera
tiggarfamiljers situation och varför de tvingas tigga.
Först när man förstår och känner till romernas situation i
samhället, kan man förstå att tiggeriet är en sista utväg för
överlevnad.

Information är en av de viktigaste delarna i en
hjälporganistations verksamhet. Trots att vi arbetat
i Hudiksvall i 24 år möter vi dagligen personer som
aldrig hört talas om oss.
Förmodlingen beror det på människors olika
faser i livet. Många gånger hittar de oss först när
någon anhörig dött och man ska städa ur en
lägenhet. Då man på allvar tvingas fundera över
vad man ska göra med alla gamla kläder och
möbler.
Nu när vi vill hjälpa tiggarna, som kämpar för att
få mat till sina barn, har vi även börjat gå ut på gator
och torg med information till allmänheten om hur vi
kan hjälpa de romska familjer som sitter i Sverige
och tigger.
Många besökare vid våra montrar är positivt
överraskade och utbrister:
– Äntligen är det nån som gör nåt!
Men alltför många,(tycker vi), lämnar frågan
med hänvisning till att det är myndigheternas
skyldighet att lösa detta problem.
Men för oss som mött dessa tiggare, i deras
hem i Rumänien och Bulgarien, vet mycket väl att
de behöver få ett accepterande från allmänheten
om att de existerar.
Vi vill hjälpa de romska föräldrarna att kunna
stanna hemma, så att barnen kan gå i skolan. Det
är ett bra sätt att visa medmänsklighet.
Text och bild Allan Widarsson
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I vårsolens värmande strålar jag sitter
på skarsnön vid vår sommarstuga.
Hör ljudet av vingslag och småfåglars kvitter
förnöjsam och glad är Svens gamla fruga.
Sängkläderna är vädrade. Jag trallar på viser.
Kanhända i påsk vi kan sova här?
Jag glömmer alla måsten och vardagens kriser
ty den här platsen är för mig evinnerligt kär.

Ser ut över havet. Isen är borta.
En båt vittjar näten, kanhända fått fisk.
Ljuset har återvänt, nätterna blir korta.
Vinterjackan hängs undan utan risk.
Tacksam jag framtiden ser an
och hoppas på ännu några år
och få hjälpa barn och barnbarn så gott det går.
Hedvig Olsson

Varuhuset för dom smarta
Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall
Tel. 0650 - 177 77
www.albertoherbert.com

Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!
För att färdigställa den här rekreations- och lägergården i Lettland, som 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"

Tänk på de fattiga när du upprättar ditt testamente!.
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Amina är en kvinna som fått lida
mycket. Hela hennes familj har
utplånats genom Talibanernas
försorg, men hennes mod och
kämpaglöd har de inte kunnat ta
ifrån henne. I stället har hon
engagerat sig i ett tjugotal föräldralösa pojkar, som nu får hjälp
genom hennes försorg.
Under bar himmel, mellan ett par
stenväggar, bedriver hon skola för
dessa pojkar. De pedagogiska
hjälpmedlen är begränsade till
läseböcker och en skrivtavla, som
lutas mot stenväggen.
Barnen har i detta krigsdrabbade
land förlorat en eller båda av sina
föräldrar. Genom Aminas omsorg
får de i alla fall en möjlighet till
grundläggande utbildning i läsekonsten.
Utan grundläggande läsekunskap
är de garanterade att leva ett liv i
fattigdom. Utbildning är alltid första
steget på vägen ut ur fattigdomen.
Desutom ser Amina till att barnen
får ett mål mat om dagen. Genom
vårt fadderprogram ger vi Amina ca
100 kr/ månad och barn så att hon
kan förse de växande pojkarna
med ett livsnödvändigt näringstillskott.
Vi behöver faddrar till Amina,
några som kan hjälpas åt att
täcka hennes omkostnader för
maten till pojkarna och henne
själv.
Kan du vara med och hjälpa
dem med en hundralapp i
månaden?

Ett tjugotal föräldralösa pojkar får hjälp av Amina att lära sig läsa och
skriva. Utbildningen sker under bar himmel eftersom ingen skola finns
på orten.

De pedagogiska hjälpmedlen på
denna friluftsskola är synnerligen
begränsde och består av endast
några läseböcker och en skrivtavla,
som lutats mot stenväggen.
Det är en imponerande prestation
av Amina att ta sig an dessa pojkar,
som annars måste anses vara helt
utan framtid.
Text Allan Widarsson

Amina får hjälp genom vårt fadderprogram, så hon kan ge “sina”
barn ett mål mat om dagen.
Vår fadderrådsansvarige i Afghanistan överlämnar här månadens
fadderbidrag till hennes och
barnens försörjning.

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK
·
SKOG OCH TRÄDGÅRD ·
FODER & STALLSTRÖ
·
ATV & SNÖSKOTER

·
JAKT & FRITID

·
SLÄPVAGNAR

·
ELSTÄNGSEL & STOLP

·
HÄST & LANTBRUK

·
ROBOTGRÄSKLIPPARE

EGEN SERVICE VERKSTAD

0650-54 34 34 • Hallstaåsv. 37, Hudiksvall
www.xyzmaskin.se • Må-fre 7-17.30 Lö 10-14
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Se här några läsares omdömen:
"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 medmänniskor.
Man blir glad. Läs! / Öyvind Helgesson

SÅ KAN DET GÅ …...
Man blir faktiskt väldigt berörd........
Boken 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,

Vi fortsätter att sälja
boken där 100% av
intäkterna 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.

som sitter på muren om kvällarna och säljer
krims-krams. Han är så tystlåten och inte alls
på-trängande, 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.
ALLANS FÖRTJÄNST.
Kram, Siv.
(Siv och Pelle bor på Kanarieöarna under
vintertiden)

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 inbetalningskort eller på tel 0650-560100 eller 0650560107.
Det går även att beställa via epost på
info@htli.org
Priset är 200 kr plus 20 kr porto. Totalt 220 kr

vad man ska ta itu med, för det
mesta är roligt. Allt behöver ses
över, helst varje dag, så det ser
överskådligt och tilltalande ut för
kunderna.
Det är roligt att försöka få alla
möbler synliga och åtkomliga när
det kommit in mycket på en gång.
Det är också ett nöje att göra fint
på alla glashyllorna med porslinet
eller att sortera kläder, som
kommit in, och välja ut sådant som
kan tas ut till försäljning. Att stå i
kassan är trevligt, för det är där
man kommer i närkontakt med
kunderna. Det svåra är att man
slits mellan allt det man kan och
vill välja.
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Intervju med Ingrid Larsson, en
trogen volontär i HTLI.
Hur kom du i kontakt med HTLI?
Jag jobbade på Eriksson
Cables och där jobbade också
Allan Widarsson. Jag hörde där att
det samlades in glasögon, som
lämnades till Allan.
En dag såg jag en annons i
Hudiksvalls Tidning, att Allan
skulle ha ett informationsmöte om
HTLI i Iggesund, där jag bor. Jag
blev nyfiken på att få höra vad han
hade att berätta och vad han skulle
göra med glasögonen. Min son,
Kenneth, och jag gick till mötet och
blev ”frälsta”. Kenneth bestämde
sig för ett fadderbarn den kvällen.
Senare gjorde även jag det.
Jag hörde också att det behövdes volontärer vid klädinsamlingen i Norsta. Det lät som ett intressant sätt för mig att kunna hjälpa
på något sätt, så jag började jobba
där om lördagarna, när jag var
ledig från Erikssons. Det var 2007
tror jag.
När HTLI öppnade Secondhandbutiken i Håsta fortsatte jag
där som volontär. Två dagar i
veckan är jag där regelbundet och
rycker in mer när det behövs.
Vad sysslar du med i butiken?
Allt möjligt där det behövs.
Det är ett väldigt omväxlande
arbete och ibland svårt att välja

Vad är det som gör att du vill
jobba som volontär?
Jag mår så bra av det och
längtar till butiken när jag varit
hemma några dagar.
Där träffar jag alla trevliga
arbetskamrater av olika slag.
Kunderna, som kommer till oss, är
till 99 % positiva och trevliga och
tycker att vi har fin ordning och
mycket grejer. Det mår man också
bra av att få höra och inspireras till
fortsatt arbete.
Vi behöver fler volontärer för
det finns mycket jobb och sex
arbetsdagar i veckan som ska
fyllas med personal. Det bästa
med att vara volontär är att man
själv bestämmer hur mycket och
hur ofta man vill jobba och framför
allt vad man vill hålla på med av
allt som finns.
Har du besökt några av våra
projektställen?

Monitor
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Ingrid Larsson Iggesund, som är en
glad pensionär och full av livslust,
har funnit en intressant och
meningsfull uppgift vid Håstaholmens secondhandbutik.

Jag var med på en bussresa till
Rumänien och besökte bl.a vårt
Dagcenter Tabita där.
Kenneth var också med. Vi fick
tillfälle att besöka våra fadderbarn
där. Det var en värmande upplevelse att få möta dem i verkligheten. I sommar ska vi göra en
privat resa dit igen. Det ser jag
fram emot.
HTLI tackar dig Ingrid, för
den glädje du sprider omkring
dig och för den fina insats du
gör för de behövande.
Tack för intervjun.
Text och bild Renée Westrin
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Berättelsen om Dimo, beskriver
den verklighet som många
romska barn i Bulgarien idag
upplever.
Berättelsen är nedtecknat av vår
fadderrådsansvarige Annki
Stefanov i Bulgarien.
Annki driver tillsammans med sin
man Stefan Stefanov, den lokala
hjäporganisationen Bulgarian Aid
Mission, och har dessutom
ansvaret för våra fadderbarn i
Bulgarien.
Se gärna www.aidmission.org
Dimo gick hemåt i snöslasket. Han frös i sin
tunna, blå jacka och strumporna var våta,
gympaskor var ju inte precis det bästa att ha på
fötterna en kall januaridag, men som farmor brukade
säga, att ”man ska vara glad om man har något att
sätta på fötterna”. Men glad var det minsta han var
just nu. Det är klart att han blev glad den där dagen i
september när han fick gympaskorna. Farmor hade
lyckats avvara 15 leva, och tillsammans hade de gått
ner till marknaden och köpt de vita skorna. ”Odidos”
stod det på dem, det lät ju nästan som Adidas i alla
fall, trots att kopians kvalité var långt ifrån originalets.
Skorna hade för länge sedan spruckit här och där,
men farmor hade lyckats limma fast sulorna där de
börjat lossna. Ganska missfärgade var de också, av
lera och smuts, trots att han varje morgon försökte
torka av dem med lite tidningspapper.

Men just nu tänkte Dimo varken på den kalla
vinden eller på de våta gympaskorna. Han tänkte på
den sista lektionen de haft i skolan, historia. Han
hatade historia. Det var så svårt att komma ihåg alla
årtal och namn, proven var svåra men allra värst var

det att bli förhörd muntligt. Och det var just vad
han blivit idag. Redan när magister Ivanov kom in i
klassrummet hade han känt på sej att han skulle bli
förhörd. Och mycket riktigt. Det första Ivanov sa när
han kom i klassrummet var:
”- Idag ska vi se vad Dimo kan om andra
världskriget”. Och så hade han fått ställa sej upp
bredvid bänken.
”-Nå, berätta allt du minns från förra lektionen”
sa Ivanov.
Dimo hade blivit alldeles röd i ansiktet och
stammande sagt något om det han mindes från
historieboken, men när Ivanov röt att han skulle tala
högre, hade han alldeles glömt bort absolut allting,
han tittade bara tyst ner på sina vitgrå ”Odidos”.
”-Ja, se zigenare, ni är ett släkte för sej!” hade
Ivanov sagt och började beklaga sej för klassen om
hur det var zigenarnas fel att Bulgarien just nu var det
fattigaste landet i EU och att det var deras fel att det
var ekonomisk kris, fattigdom och smuts. Precis som
om det skulle vara Dimos fel allting. Nog visste Dimo
att många av hans romska landsmän livnärde sej på
att stjäla, men de bulgariska politikerna visste nog
också en del om att stjäla.
Efter en lång predikan om hur hemska
zigenarna var, så fortsatte magister Ivanov att
förhöra de andra. Först förhörde han Georgi, han
kunde inte så mycket mer än Dimo, men Ivanov sa
bara med ett leende att han nog måste läsa på lite
bättre till nästa gång, för då skulle han ge honom en
ny chans att redogöra om andra världskriget. Ja, var
man handlarens son, så var det en fördel. Georgis
pappa ägde mataffären som låg intill skolan,
magister Ivanov var god vän med Georgis far och
brukade ofta handla i hans affär. Sedan övergick
Ivanov till att förhöra Mirella. Hon kunde allt som ett
rinnande vatten, och redogjorde in i minsta detalj om
kriget.
”- Strålande, strålande!” sa Ivanov nöjt,
”-Det är inga tvivel, mycket väl godkänt,
strålande, högsta betyg, sexa i betyg, den flickan
kommer att gå långt”.

Mirella log och satte sej ner igen. Hon var så fin,
Mirella. Långt ljust hår och bruna glittrande ögon
med långa ögonfransar, och i kinderna hade hon
små skrattgropar. Dimo brukade titta på henne i
smyg då och då, han skulle gärna vilja gå fram och
prata med henne, hon verkade så snäll. Men han
vågade inte. Vad skulle hon tänka då? Han som var
en lortig zigenare från gettot, och hon, en bulgarisk
advokatsdotter. Märkeskläder, alltid senaste

modellen mobiltelefon, hennes eleganta
mamma med nylagt hår kom alltid och hämtade
henne i sin blänkande Mercedes. Det gick inte riktigt
ihop med en enkel pojke från ”Mahalata”, som
zigenargettot kallades. Efter skolan gick Mirella på
dyra privatlektioner i engelska, bulgariska och matte,
så att hon skulle få höga betyg och kunna läsa vidare
till advokat, precis som sin pappa. Det hade Dimo
hört att hon berättade för de andra tjejerna i klassen
en dag när han gick förbi i korridoren.
Visst var ödet komiskt ibland, tänk att så olika
personer med så olika bakgrund gick i en och
samma klass. De flesta andra romska barnen gick i
en annan skola, nära Mahalata (zigenargettot),
men genom ett under hade Dimos föräldrar lyckats
skriva in honom och hans syster på en lite bättre
skola. Om man nu kan kalla det ett under, det var nog
snarare för att pappas kusin arbetat på skolan som
städerska och kände sekreteraren i reception. Det
var förstås mycket längre skolväg, men standarden
var ju mycket bättre på den här skolan, jämfört med
den i Mahalata.
Vanligtvis brukade Dimo gå hem från skolan
tillsammans med sin syster, men hon hade varit
tvungen att stanna hemma och passa småsyskonen
idag. Han började tänka på sina syskon. Syskonen
hade så vackra namn jämfört med honom.
Cassandra, Kimberly och Ronaldo. Dimo, det var så
fult namn. Men farmor sa att han skulle vara stolt
över sitt namn. Han var uppkallad efter farfar Dimo,
och han skulle bära sitt namn med stolthet, sa
farmor. Dimo förstod inte riktigt vad det var han skulle
vara så stolt över. Han hade svaga minnen av farfar,
inte precis som en god människa. Han hade suttit
inne i fängelse två år för en stöld, och när han sedan
kom ut ur fängelset hade han tillsammans med en
annan man stulit en bil. En svart BMW. Farfar hade
kört, trots att han inte hade körkort. Med gasen i
botten hade han kört rakt in i ett träd, bilen hade
voltat runt några gånger och blivit till mos , och både
farfar och den andre mannen hade dött vid olyckan.
Farmor hade tagit med honom en gång till
olycksplatsen. Märket i trädet syntes fortfarande.
Ja, Dimo var inte stolt över att bära farfars namn,
men vad kunde han göra åt det? Hans systrar hade
så fina namn, mamma hade fått ide’n till namnen
efter någon film hon sett och bestämt att de skulle
heta Cassandra och Kimberly. Men oftast blev de
kallade Kassy och Kimmy, för enkelhetens skull.
Kassy var nio år och gick i trean, Kimmy var fem år
och skulle börja förskolan nästa år. Och så var det
lillebror, Ronaldo. När han föddes hade pappa sagt
att han skulle heta Ronaldo, och att hans högsta
önskan var att han skulle bli en känd fotbollsspelare.
Ja, det återstod att se, än var Ronaldo bara tre år och
lekte helst med sina systrars barbiedockor.
Fotboll var ingenting som intresserade Dimo. De
andra barnen i gettot brukade vara ute och sparka
boll varje dag, men det lockade inte Dimo. Att springa
runt i leran barfota eller med foppatofflor och jaga en
gammal sprucken boll, det var inte alls frestande.
Dimo hade en hemlig dröm. Han skulle vilja läsa
vidare och kunna skaffa sej en utbildning. Något han
visste var omöjligt. Nu gick han i sjätte klass. Högst
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ett år till skulle han kunna gå i skolan. Sen skulle
han behöva hjälpa till att försörja familjen. Och det
skulle vara helt otänkbart att han skulle kunna komma
in på ett bra gymnasium. I Bulgarien börjar man ju
gymnasiet i åttan, det krävs höga betyg för att komma
in och där måste man betala själv för allt skolmaterial
och alla skolböcker. Nej, han fick vara nöjd om han
kunde gå ut sjuan.
Dimo gillade matte, han tyckte om algebra och
geometri. Ibland förstod han inte allt som läraren
förklarade, och hemma fanns ingen han kunde fråga,
men på lektionerna gjorde han så gott han kunde för
att hänga med i undervisningen, och han hade i alla
fall ”godkänt” i betyg i matte. Värre var det i de andra
ämnena. Bulgariska var svårt, dom pratade ju romani
hemma, och det var svårt att förstå allt. Och engelska
var ju som rena hieroglyferna, och ingen hade han att
fråga om hjälp när han skulle skriva sina läxor.
Dimo kom åter igen att tänka på historielektionen, och snyftade till. Tårarna brände i ögonen, och
han torkade av snoret på den redan smutsiga
jackärmen. Den långa luggen hängde över ögonen
och dolde tårarna. Det var länge sedan han var hos
frisören sist, men fördelen var ju just nu i alla fall att
håret hängde ned över ansiktet och skymde tårarna.
En tvåa i betyget var inte så trevligt precis, att komma
hem med en tvåa var bland det värsta han visste.
Men även om farmor skulle bli arg och ge honom en
örfil eller två, så var det i alla fall bättre, än när pappa
såg hans betyg. Han mindes den där gången i våras
när han kommit hem med betygsboken, där läraren
fört in flera dåliga betyg från prov och han var tvungen
att ta med den hem för att få föräldrarnas underskrift.
Pappa hade klått upp honom rejält, han hade fått
stora blåmärken över hela ansiktet. Ja, om pappa inte
varit full så hade han kanske inte slagit så hårt. Nästa
dag i skolan hade klassföreståndaren skickat honom
till skolsköterskan. Efter att hon undersökt honom
hade hon ett allvarligt samtal med honom. Hon hade
sagt att om det hände igen skulle de kalla in polis. Han
hade suttit och stirrat ner på skorna hela tiden, han
visste inte vad han skulle säga.
Ja, nu fanns det ingen risk att pappa skulle klå
upp honom idag i alla fall. Mamma och pappa var
långt borta. I ett land som hette Sverige. Dimo visste
inte så mycket mer om Sverige, än att det var långt
borta, att människorna var väldigt rika där och att man
kunde tjäna bra med pengar genom att klä på sej
trasiga kläder och tigga på gatorna. Det hade i alla fall
dom där männen berättat. De där männen som i
början av sommaren kommit hem till dem och pratat
med mamma och pappa. De hade suttit uppe nästan
hela natten och pratat. Dimo hade hört lite av
samtalet. Hur männen talat om vilka möjligheter som
fanns i Sverige. Hur de skulle bli rika, bara de kom dit.
Hur de sedan skulle kunna ta med sej hela familjen dit
och börja ett nytt liv. Men först måste bara de två resa
dit, och till en början sitta och tigga. Jo, för svenskarna
var så snälla och rika, 100 euro i månaden skulle var
och en tjäna ihop i månaden, ja och så måste de ju ge
lite till de snälla männen som hjälpte dem med resan
och ordnade en bra plats att tigga på.
”-Ja, men barnen då?” hade mamma snyftande
sagt.
”- Hur ska vi göra med barnen? Inte kan jag vara
ifrån dem så länge? Så långt borta?”
Men då hade farmor sagt, att hon visst inte skulle
oroa sej. Hade hon minsann inte tagit hand om barn
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förr? Tvivlade hon på att farmor inte kunde ta
hand om barn? Och skulle hon inte följa med sin man
till Sverige för att arbeta ihop till brödfödan hon
också? Ville hon dra sej undan? Och farmor hade låtit
så sträng, så mamma hade väl inte vågat säga emot.
Ja, det var i början av sommaren männen kom
hem till dem, och bara några veckor senare reste de
iväg till Sverige. Ingenting hade de hört av dem sedan
dess. Inga pengar hade de skickat heller. Farmor
brukade sucka när hon tänkte på det, och sa att det i
alla fall var tur att de hade barnbidraget som var 35
leva per barn och månad.
När mamma och pappa var hemma hade de inte
precis överflöd heller. Pappa fick ibland arbete på
någon byggarbetsplats, men han brukade klaga på
att det inte byggdes så mycket hus nu i och med den
ekonomiska krisen.
”- Vilken gris?” hade Kimmy frågat, är det Mitkos
gris?” Hon menade grannpojkens gris som brukade
böka ibland sophögarna på gatan utanför. Mitt i det
tragiska samtalet om fattigdom och elände, hade de
skrattat åt Kassys dumma fråga. Trodde hon att
fattigdomen berodde på Mitkos gris?
Mamma brukade få jobb då och då att sopa gator
inne i stan, men det var inte precis ett så välbetalt
arbete. Det var via arbetsförmedlingen som hon och
några andra kvinnor då och då blev inkallade för att
arbeta med renhållning på stadens gator.
Ibland på sommaren brukade Dimo och Kassy gå
till en stor trafikkorsning, där de tvättade fönsterrutorna på bilarna som stod och väntade på grönt ljus. De
hade en vattenflaska som de skvätte lite vatten med
på fönsterrutan,och sedan drog de bort smutsen med
en fönsterskrapa. Ibland fick de en liten slant av
någon vänlig förare, men oftast blev de utskällda och
bortschasade. Men det kändes alltid bra att komma
hem med ett bidrag till familjens ekonomi, det kunde i
alla fall räcka till en limpa och kanske något mer. Man
kände sej ju inte så fräsch efter en hel dag i avgaserna
bland trafiken, dammig och smutsig blev man också.
Men det var roligt att kunna hjälpa till att tjäna ihop lite
pengar.
Innan Dimo kom till Mahalata var han tvungen att
korsa Ringvägen som gick runt stan. Där vid sidan av
vägen stod några unga tjejer. Han kände en av dem,
Bibbi, hon var några år äldre än honom, 14 eller
kanske 15. När de var mindre brukade de leka
tillsammans, men nu var det inte så ofta de sågs.
Bibbi hade på sej en kort, svart jacka, en kortkort kjol,
glittriga tights och högklackade stövlar. Hennes
svarta hår var numera blont, något som inte riktigt
passade in till hennes lite mörkare hud och mörka
ögon. Dimo hejade på Bibbi, men just som han gick
förbi dem bromsade en lastbil in. Chauffören visade
sej i fönstret, vinkade till sej Bibbi som gick upp till
honom i förarhytten. Dimo rös till. Farmor hade pratat
ogillande om de där unga flickorna. Hon kallade det
att de ”sålde sej själva”, att de tjänade oerhört mycket
pengar, men det var sej själva de sålde.
Dimo svängde in på gatan som ledde mot
Mahalata. Det var ingen vacker syn, alla fallfärdiga
ruckel och de leriga, nedskräpade gatorna. Varje hus
hade dock en stor satellitantenn på taket, sneda och
rostiga, men tillräckligt för att kunna få in några tvprogram. Han gick långsamt och tänkte åter igen på
historielektionen, men han blev störd i sina tankar när
det plötsligt kom förbi en häst med vagn. Det var
grannpojken Mitko som varit ute med sin pappa på

”insamlingstur”, de hade varit runt och letat i
soptunnor inne i stan och gjort en hel del ”fynd”. Dimo
ryste till när han såg all bråte de hade på vagnen, det
var knappast att deras magra häst orkade dra den
överfyllda vagnen. Det var en trasig barnvagn, delar
av ett gammalt träbord, en trasig lila plaststol, några
däck, ståltråd, tidningspapper, glasburkar, några
smutsiga filtar, och mycket mer. Vagnen hade fyra
olika hjul och däck, allt hopsnickrat av Mitkos händige
pappa. Det syntes att de varit ute och jobbat hela
dagen, de var skitiga från topp till tå, men lyckliga för
allt skrot de hittat, de skulle få en hel del pengar när de
sålde det på återvinningscentralen.

Dimo var frusen och trött när han väl kom hem.
På den gröna porten in till gården hängde ”brevlådan”, dvs ett tjockt grått plaströr ca 30 cm långt som
dinglade i ett snöre. Dagens post var ett reklamblad
från Lidl. Dimo tog med det in, det kunde vara bra att
ha till att tända i spisen med.
Inne i stugan var det ganska mörkt. Dimo tände
glödlampan som hängde i taket. Ronaldo kom
springande och mötte honom i dörren med en enbent
barbiedocka i handen. Dimo lyfte upp honom i
famnen, men släppte genast ner honom igen när han
kände att de mörkgröna strumpbyxorna var ganska
våta. Kassy och Kimmy satt uppkrupna i sängen och
tittade på något tecknat barnprogram på den lilla tvapparaten som stod på bordet.
”- Hej!” sa Dimo, men tjejerna som var helt inne i
tv-programmet hälsade inte tillbaka. Kassy hade som
vanligt sitt bruna trassliga hår uppsatt i en hästsvans,
och Kimmys svarta hår var ett enda fågelbo av
trassel. Hon hade dock nyligen fått en ny frisyr med
hjälp av Kassy.. De två flickorna hade lekt frisör en
dag, och Kassy hade med sin skolsax klippt av
Kimmys lugg ända uppe vid hårfästet. Det såg lite
komiskt ut, men det växer väl ut snart igen.
Det var kallt inne i rummet, och Dimo förstod att
det var länge sedan spisens glöd slocknat.
”- Varför har du inte lagt in ved?” sa han till Kassy.
”-Det har jag visst gjort”, sa Kassy surt, ”men det
ville inte ta sej”.
Dimo suckade och öppnade spisluckan, la in små
trästickor, tidningspapper, tände på och blåste sakta
tills elden tog sej och han kunde lägga in lite större
vedbitar. Det syntes att det inte var första gången han
gjorde upp eld i spisen. Det började bli lite varmare
inne i rummet. Han tog sedan vant upp Ronaldo och

tog av honom de våta strumpbyxorna, tvättade
honom lite och satte på honom torra byxor.
Han kom att tänka på förra vintern, när de under
en lång period legat efter med att betala elräkningarna. Då kom de från elbolaget och stängde av elen,
och sedan var de tvungna att förutom räkningarna
även betala böter. Tur att en släkting till pappa hjälpte
till och lånade dem pengar så att de kunde betala
räkningarna. Men det var några mörka dagar, utan tv
och lampor. Några grannar lite längre ner på gatan
hade gjort något fuffens med elkablarna, och utan att
det syntes hade de kopplat ledningarna så att de inte
räknades till deras elskåp. Pappa hade velat göra det
samma hemma hos dem, men mamma sa att då
skulle hon anmäla honom till polisen. Det hade blivit
ett stort gräl, men till sist hade faktiskt pappa gett med
sej för en gångs skull.
”-Du har rätt Marika”, sa han till mamma.
”-Även om det ligger i släkten att stjäla, så ska
inte vi stjäla”.
Dimo satte sej en stund på sängen bredvid
småsyskonen och slötittade lite på TVn han också.
Det fanns tre sängar i rummet. I sängen de satt i nu
brukade Kassy och Kimmi sova i, vidare fanns det en
annan säng där farmor och Ronaldo brukade sova,
och så en liten smal säng som var Dimos. Det fanns
ett avlångt bord i rummet också, i ena ändan stod den
lilla tv-apparaten, och i den andra ändan brukade de
sitta och äta. Det syntes att Kassy haft hand om
hushållet idag. På bordet stod det några smutsiga
tallrikar med lite matrester på, och det låg en massa
brödsmulor och brödkanter överallt. Den blommiga
vaxduken var ganska utsliten, blommönstret hade
bleknat, det fanns några brännmärken av cigaretter
här och där, och på ett ställe på duken hade Kimmy
ritat en trebent häst med kulspetspenna. Vid bordet
stod husets två pinnstolar, de var något så när hela.
När de skulle äta fick de flytta bordet nära en av
sängarna, och småbarnen radade upp sej på sängen.
De minsta fick sitta på kuddar för att nå upp till bordet.
I ett hörn av rummet stod spisen. Den hade två lite
rostiga plattor, varav den ena inte fungerade. Bredvid
spisen stod ett skåp där de förvarade några tallrikar
och skålar, och där fanns även några glasburkar med
farmors inläggningar av frukt och grönsaker. Det
fanns även en liten diskbänk på andra sidan spisen. I
andra ändan av rummet stod vedkaminen av märket
”Chudo”, och över den hängde en tvättlina med några
av Ronaldos strumpbyxor och kalsonger. Huset hade
ytterligare ett rum, mammas och pappas sovrum,
men det rummet hade de inte möjlighet att värma upp
nu på vintern. Toan var ute på gården, utedass där
man fick sitta hukande över ett hål i golvet.
Det fanns ett fönster i rummet, det vette ut mot
grannens gård. Dimo flyttade blicken från tv-rutan och
ut genom fönstret. Man kunde se grannens hönor
som gick och pickade ute på den leriga marken. Två
lortiga hundvalpar lekte och tumlade runt. Det var
någon blandras, kanske med lite schäfer i. De såg så
lustiga ut, så Dimo småskrattade när han såg dem.
Han skulle gärna vilja ha en liten hundvalp, men
farmor sa blankt nej. Hon tyckte att det räckte med
fyra barn att hålla ordning på.
Efter en stund kom farmor hem. Hon var på gott
humör idag. Hon hade varit ute i stan hela dagen och
sålt sopkvastar, och fått ihop lite pengar. På
hemvägen hade hon stannat och köpt lite mat. Idag
ska vi fira, sa hon medan hon packade upp inköpen.

Korv, bröd, någon knallgul kolsyrad dryck av
märket Derby, några chokladkex och ett paket
cigaretter. Just idag för exakt 30 år sedan gifte jag
mej med er farfar. Kassy och Kimmy lyssnade till och
gick ifrån TVn, där de just tittat på en tecknad
prinsessfilm.
”-Åh, berätta farmor!”, bad de.
”-Hur var bröllopet?”
”- Ja”, sa farmor, det var ju inte precis ett sånt
där bröllop som den där prins Willian hade i England.
Men stilig det var han, eran farfar. Jag bodde ju i byn
utanför stan, och en kväll kom han för att hämta en
brud. Ja, jag var ju bara 14 då, och han var 17. Stilig
och lång var han, med vattenkammade hår. Jag ville
inte följa med, men mina föräldrar var så glada att jag
skulle bli gift. Så det var vara att följa med hem till
hans föräldrar, och ja, sen efter nio månader föddes
er far. Ja, det var ju inte lätt att ta hand om en liten
bebis, inte visste jag hur man gjorde, och inte var jag
då så speciellt intresserad av att sitta hemma. Nej, det
var tur att min svärmor hjälpte mej. Och det lustiga är”,
sa farmor och myste och skrattade för sej själv, ”Det
lustiga är att när er far var 17, så var han och hämtade
en brud i samma by som jag kom från och hon var
också bara 14, precis som mej. Och det var eran mor,
det! Nej, nog med prat om minnen, nu ska vi fira!”, sa
farmor och stekte korvskivor så det skvätte fett och
olja runt väggarna i rummet och det blev alldeles
dimmigt av oset. Hon tände en cigarett medan hon
stekte korven, det lyckades ramla ned lite aska i
stekpannan, men det mesta lyckades hon peta bort
med stekspaden.
Farmor var egentligen inte så gammal, även om
hon hade tappat flera tänder, och trots att flera
centimeter av det gråa håret hade växt ut sedan hon
sist färgade det i någon underlig rödaktig färg. Hon
klädde sej lite gammaldags också, men om hon
fixade till sej lite skulle hon se ganska okej ut, tänkte
Dimo där han satt och tittade på henne medan hon
lagade iordning middagen. Hon var på så gott humör,
så Dimo ville inte förstöra det genom att berätta om
sina dåliga betyg, det fick bli senare.
Han tyckte trots allt om farmor, och han var
tacksam att hon ville ta hand om dem. Vad hade de

tragiska öde. Minko, pappan i familjen, hade dött
i en olyckshändelse på sin arbetsplats.
Han hade arbetat som byggnadsarbetare, och
en dag i våras hade han ramlat ner från en byggnadsställning på sitt jobb. Efter sej lämnade han sin fru
Penka och fem små barn. Penka var arbetslös, hon
kunde inte betala hyran, och det dröjde inte länge
innan Socialen kom och tog med barnen till barnhem.
Nu hade Penka som en sista utväg rest till Sverige
hon också, för att försöka få ihop pengar för att
kanske kunna göra det möjligt att få hem barnen igen.
De satte sej och åt middag. Farmor la upp stora
portioner till var och en. Hon hällde upp läsk till
barnen, men till sej själv hällde hon upp hembränd
”rakia”, ganska så generöst för att ”fira”, som hon sa.
Det blev både ett och två och tre glas. Tvn stod på
hela tiden när de åt, det var farmors favoritprogram,
en turkisk tv-serie om något kärleksdrama. Kassy och
Kimmy tittade också med stora ögon på filmen. Dimo
suckade, han ville inte titta på sånt trams, och inte
kunde han sätta sej och läsa läxor, ljudet var för högt
för att han skulle kunna koncentrera sej. Kassy och
Kimmy hade dessutom börjat att bråka om något.
Ronaldo var trött och grinig och började gråta, och till
det lades nu också farmors högljudda snarkningar.
Hon hade nog firat lite för mycket, och somnade ifrån
både turkisk kärlek och barnbarn.
Dimo stängde trött av tvn, tvättade av Ronaldo
och la honom i sängen bredvid farmor, och sa åt
Kassy och Kimmy att de skulle lägga sej. Själv gick
han ut en sväng till utedasset och passade samtidigt
på att ta in lite ved. Han la in några vedträn i spisen så
att det skulle vara varmt en bit in på natten i alla fall.
Sedan kröp han ner i sin smala säng. Han låg en
stund och lyssnade till alla ljud, farmors snarkande,
småsyskonens snusningar, utanför på gatan var det
några som grälade högljutt och man kunde höra
några gatuhundar som skällde. Dimo drog upp filten
över öronen för att slippa höra alla oljud. Han kände
sej ensam där han låg i sin säng. Han snyftade till. Om
mamma ändå hade varit här..
Anki Stefanov, Bulgarien Aid Misson .
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Vårt faddersystem är specialbyggt
för att vara en kanal mellan fadder
och hjälptagare. Tanken är att det
ska vara ett enkelt informationsflöde mellan fadder och fadderbarn.
Detta förutsätter naturligtvis att
fadderråden med jämna mellanrum skriver in uppgifter om familjen
i systemet.
Det här jobbet är inte särskilt svårt
eller omfattande, men kräver viss
disciplin från fadderrådets sida, att
man verkligen bevakar tiden
mellan informationsrapporterna.
Missar man detta kan det alltför lätt
gå lång tid mellan rapporterna.
Barnen växer fort och faddrarna är
naturligvis intresserade av hur det
går för sina fadderbarn både vad
gäller skola, fritid och hälsa. Våra
fadderråd är ju liksom vi i övriga
organisationen, volontärer och har
ingen officiell lön för det jobb de
utför. Därför kan vi inte heller, även
om vi tycker att det är angeläget,
tvinga våra “servants” att engagera
sig och spendera mer tid på
informationsarbetet.
Många faddrar har lyckats skapa
egna kanaler för kommunikation
genom email eller Facebook. Men
tyvärr funkar ju inte det för alla
familjer, utan flera faddrar har
tröttnat och gett upp sitt fadderskap
på grund av dålig respons från
fadderfamiljerna. Det här är ju
naturligvis olyckligt och vi har
därför letat upp andra personer
som är villiga att ingå i fadderarbetet i Lettland.
De har nu varit i Sverige för utbildning ett par dagar i april, i syfte att

Heltända studenter som ivrigt tagit del i utbildning i vår specalbyggda
faddersytem AidTrack. Från vänster Hannes Antin och Josefin Halinder,
båda från HTLI, Martins Borodusko och Ilze Sergejeva, båda från
fadderådet i Gulbene, samt Edgars Pulins, faddersamordnare för alla
fadderråd i Lettland.

bättre kunna förse faddrarna med ska bli en värdefull resurs för alla
aktuell information om fadderfami- våra faddrar.
ljerna.
Vi önskar de nya fadderådmedlemText och bild Allan Widarsson
marna lycka till och hoppas att de
med sina nyförvärvade kunskaper

Din egenvårdsbutik
som tänker med hjärtat
Fyren Storgatan 24, Hudiksvall
Tel 0650-14260
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Problem med bilen?

Problem med
möblerna eller
gardinerna?

foto: Internet

BilHjälpen
på Håstaholmen kan hjälpa dig.
I takt med att vår verkstad får bättre utrustning kan vi utföra allt mer avancerade jobb.
Ring 0650 - 560100 mellan 8-16
för kostnadsförslag.
Hudiksvalls enda bilverkstad där behållningen går till humanitärt bistånd.
Därför talar vi bara om humana priser.
Ett nytt initiativ från

Hjälp Till Liv International
www.htli.org

bilhjalpen@htli.org

Vår skräddarmästare och tapetserare
Shirin kan fixa det mesta.
Ring eller kom in och berätta om dina
bekymmer.
Ring 0650 - 560100 mellan 8-16
för kostnadsförslag.
Ett nytt initiativ från

Hjälp Till Liv International
www.htli.org

info@htli.org

. Kontorsfastigheter
. Maskinuthyrning
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 367 10 17
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10 kr
20kr

454kr5 kr
Vintage

20 kr

20 kr

Klänning 350 kr, sjal 20 kr
Hatt 20 kr

Barnskor 20 kr/par

70kr

Ormskinssko 150 kr

Böcker, stora och
små, för unga och
äldre, faktaböcker
och romaner
alla kostar 10 kr .

Stövlar 150 kr /par

30 kr

Fint hantverk
mellan 15 och 70 kr
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350 kr

45 kr

Här kan du hitta allehanda ting,
exklusivt eller enkelt, gammalt
eller nytt, stort eller smått för
gammal eller ung, billigt och bra!
Exklusivt gammalt syskrin
250 kr
Mässingsmortlar 15 -150 kr

Shirin har klätt
denna stol.
300 kr

1000 kr

350 kr

750 kr

Minipall 40 kr
17

Välkommen
till Café 7:an
Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL

Öppet: må,ons,11.30-16.30, To-Fr 11.30-17
Lörd 11.00-14.00

Tel 0650-31900

F
i
n
a
k
o
r
t
f
ö
r
G
r
a
t
u
l
a
t
i
o
n
o
c
h
U
p
p
m
u
n
t
r
a
n
.
1

3

Beställ dessa vackra vykort och stöd
Open Doors arbete för de människor
som är förföljda på grund av sin tro.
Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund
eller förening.
Open Doors målsättning är bland
annat att: Stärka och uppmuntra
den förföljda kyrkan.
Open Doors tidningen utkommer varje
månad med en lista över de länder där
förföljelsen är som värst.
Besök gärna Open Doors svenska
hemsida www.open-door.se
När du beställer dess vackra vykort
stöder du Open Doors arbete. All
behållning går till organisationen.
Korten produceras och säljs av:
Happy People Produktion,
c/o Karolina Laxander
Vänortsvägen 7, 82441 Hudiksvall
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Korten kan beställas via email på
karolinus81@hotmail.com , men
5
betalning sker gonom HTLI:s insamlingskonton; plusgiro 900115-7, eller
bankgiro 900-1157 .
Korten är mycket lämpade för gratulationer och vänskaplig uppmuntran.
Du betalar 4 kr/st och får alltså 20 st för
100 kronor inklusive porto.
Beställer du färre än 20 kort betalar du
på grund av portokostnaden 5 kr st.
Om du föredrar särskilda motiv måste
du ange de önskade kortens nummer.
Motiv fyra och fem är tagna i Hudiksvall,
medan de övriga är tagna i Israel.
Korten levereras omgående med post
så fort betalnngen är bokförd.
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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.

Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Lars Olsson
Marianne Eriksson
Inger Höglund,
Ulla Wedén,

Borlänge
Hudiksvall
Bergsjö
Sundsvall

Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter
Två trisslotter

Rätt lösning ser ut så här:

Din Hjälp Räddar Liv!

Massage och Hudvård
Hudiksvall

www.eco-kliniken.se

Urban Englund
Leg Tandläkare

Jessi Barka
Leg Tandläkare

Kerstin Englund
Leg Tandläkare

Göran Jonsson
Leg Tandläkare

Tandläkarhuset, Bankgränd 2, 82443 Hudiksvall
Tfn 0650-181 50
Fax 0650- 18159
info@tandhuset.se www.tandhuset.se

Vi har Däck i olika prisklasser
Fälgar - Service/Reparationer
Tiki Släpvagnar
Tel 0650-13592
20

wwww.forsgummi.se

Thomas Jansson
Leg Tandläkare

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 25 juli 2015 till:
Hjälp till liv International
Håstaholmen, 82442 Hudiksvall
De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar)
CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill
Två trisslotter
Boken “Händelser på vägen”, av Allan Widarsson
(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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Leveranser under 2015
2015
Feb

Totalt statistiskt värde för 2015
Kläder och möbler till socialcentret i Gulbene, Lettland

13,2
ton

0,291 milj

13.2

291.000

Vi är fastighetsmäklare som mäklar alla typer av fastigheter och företag över hela
landet med 20 års samlad erfarenhet.
Låt hjärtat vara med att välja din mäklare: Om Du avslutar en affär med
oss drar vi av 1000 kr, som oavkortat går till HTLI:s arbete bland de fattiga!
Mäklaraktörerna Sverige AB, 070-669 38 63
rolf.e.ekstrom@telia.com
Rolf Ekström, Södra Kungsgatan 42, 802 52 Gävle
026-65 20 20, www.maklaraktorerna.se
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Till Minne Av -

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

Karl-Erik Ek

Hudiksvall

Sigrid Sjöberg

80 år

Njutånger

Lisbeth Jansson

Hudiksvall

Margareta Ivarsson

70 år

Säffle

Märtha Nordin

Hudiksvall

Vera Fredin

70 år

Bjuråker

Dan Sandberg

Hudiksvall

Anders Forsberg

Hudiksvall

”Ia” Berglund

70 år

Hudiksvall

Inger Cederberg

Hudiksvall

Catharina Lindström

70 år

Falun

Bengt Boman

Njutånger

Dolve Oderstad

Stocka

Ulla-Britt Persson

Delsbo

Britt-Marie Wallström

Delsbo

Greta Bergman

Gnarp

Karl-Erik Öberg

Sundsvall

Henrik Andersson

Umeå

Harald Lindström

Dalarna

Ingrid Kånåhols

Mora

John Eriksson

Gävle

Vill även ditt företag vara med att
annonsera i vår tidning eller göra en
direktsponsring? Kontakta Anders Trolin
på 0768036442 eller info@htli.org

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

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.

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

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

Exempel på framsida av fyrsidigt
gratulationskort

Exempel på framsida av fyrsidigt
minnesblad
23

B-post föreningsbrev
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Vi arbetar nu i Rumänien, Etiopien, Lettland, Ryssland,
Littauen, Bulgarien, Serbien
och Afgha-nistan där många
familjer lever i misär och inte kan
ge sina barn det nödvändigaste,
mat och kläder. Genom vårt
fadderprogram 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 direktkontakt 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

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
vår second och Biståndsbutik på
Håstaholmen. 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 vi
kan hjälpa. Vi arbetar helt utan

www.hudiksvallssolskydd
Håstaholmen
Tel: 0650-10454
info@hudiksvallssolskydd.se

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 utbildning alltid är det bästa botemedlet mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig
situation om de inte får riktiga
jobb. Risk finns att de hamnar i
trafficking och prostitution.

När hungern blir allt för stor gör
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 fadderbarn, 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.

mellanhänder med bästa
möjliga effektivitet.
Vi har egna kontaktorganisationer i de länder vi arbetar.
Dessa organisationer vet bäst
vilka behov som finns, och vi förser
dem med nödvändiga resurser för
att gå ut i samhället och möta
människornas behov.
Vårt unika faddersystem ger
varje fadder möjlighet till
direktkontakt med de familjer de
hjälper. Varje krona kan följas 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
arbeta med oss.
Det finns massor av uppgifter. Vi
behöver medhjälpare
för att
stärka insamlingen av pengar för
att utöka hjälpinsatserna, bl.a. för
att kunna skapa syssel-sättning

och arbetstillfällen på
hjälporterna.
Vi försöker decentralisera
arbetet, så att alla medarbetare
kan arbeta helt utifrån sina egna
möjligheter. Vi behöver hjälp med
klädsortering, secondhandförsäljning. m.m.
Vi behöver datakunniga
administratörer och organisatörer med goda kontakter I
samhället.
Vi behöver personer som gillar
styrelsearbete, att skriva brev,
reportage och inte minst ge
information om vårt viktiga
arbete.
Vi behöver försäljare som kan
kontakta företag för annonser
och sponsring.

Välkommen som
medarbetare!
Stöd vårt arbete med en
gåva till Pg 90 01 15-7
eller Bg 900-1157

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

Du behövs - Din kärlek räddar liv

