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Sid 13 HTLI
Secondhand & Café

För några dagar sedan kunde man se
två regeringschefer mötas i
Ingenmansland; ett demilitariserat
område mellan deras respektive
länder. Syftet med mötet var att
påbörja en ny tid med öppenhet och
respekt för varandra. Ett formellt
fredsavtal skulle skrivas.

Det var magiskt och gripande att se
de båda statscheferna omfamna
varandra efter 65 års fiendskap och
total isolering från varandra.
Nordkoreas diktator Kim Jong-un och
Sydkoreas president Moon Jae-in
hade inlett ett historiskt möte!
Klockan 02.29, svensk tid, skakade de
hand i den demilitariserade zonen.
Sedan gick de hand i hand över
stilleståndslinjen  - efter ett spontant
initiativ från Kim.

– Det var jättelätt att korsa gränsen
och det tog oss 11 år att komma hit,
sa Kim Jong-un när mötet började.
Han hade tydligen insett att detta
historiska steg hade kunnat göras
tidigare, bara viljan hade funnits.
Ännu finns i båda länderna
medborgare som har släktingar på
andra sidan den gemensamma
gränsen.

Tänk vilken glädje det
kan bli, om vi får se

samma sak hända
på Koreahalvön,
som i öst -och
västtyskland, att

gränsen plötsligt
öppnas och

människorna åter kan
få möta sina kära.  - Det

är faktisk helt möjligt
efter ett sådant här

möte mellan två statschefer.

I alla tider har krigshärar roffat åt
sig landområden, som de sedan
betraktat som sitt och sedan bevakat
gränsen för intrång från folk från
andra nationer. Så har det sedan
kunnat fortgå, ända tills en större och
mäktigare krigshär kommit och tagit
över. För det mesta åtföljt av enorma
förluster i människoliv.

För mig finns inget vackrare och mer
berörande än att se när människor
försonas efter långvarig, och för all
del även kortvarig, konflikt.  Att får
höra orden : ”Kan du förlåta mig?”,
är bland de vackraste ord som finns.
Men för att komma dit, till den plats,
när man får kraft att säga de orden,
måste man backa och ge efter på sina
absoluta villkor. Man måste helt
enkelt vara beredd att både ge och
ta.

Sverige översvämmas av flyk-
tingar, som tvingats fly från sina hem,
bara för att  en makt-missbrukande
statschef vidhåller sin egen version
av hur ett land ska styras och vilka
som ska ha rätt att bo i landet. För att
nå sitt mål är man beredd att slå
landet i spillror och till och med  gasa
ihjäl en del av landets egen
befolkning.

Jag skulle vilja höra en sådan
statschef offentligt säga: ”Förlåt mig,
kom tillbaka hem. Jag hade fel.” Kim
Jong-un antyder att han faktisk skulle
ha kunnat tagit detta historiska steg
redan för 11 år sedan.

Bästa receptet för att få ett land att
blomstra är att ge så många som

Sid 7 Edgars
hjälper HTLI
att hjälpa

Sid 14-15 Livet
på HTLI
Dagcenter
Tabita
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HTLI har lovade 2015 att inom tre
år samla in 300 000 SEK för att
möjliggöra byggandet av en skola,
där både vi och myndigheterna ska
kunna skapa en mönsterskola i
området; en skola där lika många
flickor som pojkar får studera och
utvecklas till ansvarsfulla
medborgare.

HTLI har redan idag en provisorisk
skola där, i det att vi stöder en
afghansk krigsänka som tagit sig an
ett 20-tal barn som blivit
föräldralösa under kriget. Det är en
hjälteinsats som görs, men
behoven är stora och det behövs
riktiga skollokaler, fler lärare och
även möjlighet för boende åt de
föräldralösa elever, som annars bor
under svåra omständigheter.

Nu har tre år gått och det är hög
tid att sätta igång att bygga själva
skolbyggnaden! En del pengar har
vi fått in genom den försäljning vi
gjort av vår gamla ”Norstadepå”,
där HTLI hade sin uppstart. Vi
behöver dock mer, då inkomsterna
från denna försäljning även behövs
i andra projekt.

Vi har kontaktats av
intresserade donatorer,
men än är inte
pengafrågan i hamn. Vi
vill därför genom detta
be våra läsare och
stödmedlemmar om en

kraftsamling för att få in de sista
slantarna till detta angelägna
skolbygge!

Att flickor får gå i skolan på lika
villkor som pojkar är en
självklarthet för oss. I Afghanistan
är det en bristvara. Var därför med
och skapa en bättre framtid för
dessa flickor och pojkar, men även
för det framtida samhälle dessa
kommer att vara med och bygga!

NU GÅR VI IN I FAS 2!
HTLI SKOLA I AFGHANISTAN:

HJÄLP AFGHANSKA FLICKOR
ATT FÅ GÅ I SKOLAN!

Märk Din gåva ”Afghanistanskola”.

Swish 123 900 11 57
Bankgiro 900-1157
Plusgiro 900115-7

Förväntansfulla kvinnor och flickor framför den uppbyggda
muren kring skolområdet, där HTLI-skolan ska byggas.

- Var med och hjälp till!

!

För tre år sedan fick Hjälp Till Liv, genom en
av våra Afghanska medarbetare, kontakt
med myndigheter i staden Andkhoy i norra
Afghanistan angående att bygga en skola för
barn, där minst hälften av eleverna skulle
vara flickor.

Sedan den första kontakten med
myndigheterna i Andkhoy, har många
samtal förts, HTLI-representant har varit på
besök, de första spadtagen har grävts och
en mur har byggts för att inringa
skolområdet, som av säkerhetsskäl ligger
alldeles intill polishuset.

Nu är det dags för nästa steg: Att sätta igång
med bygget av skolbyggnaden!
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”Jag kan se hur lyckliga
barnen blir när deras
drömmar blir uppfyllda”

LÄS OM VÅRA FADDERRÅD I RYSSLAND OCH LETTLAND PÅ SID 6-9!

SOM BARN FICK SIBIRISKA ANNA HJÄLP AV HTLI
- NU ÄR HON MED I VÅRAT FADDERRÅD!

Anna, tillsammans med sin
moster Irina Naydenok

25-åriga Anna Timfeeva, från
Bratsk i Sibirien fick som barn
och student fadderhjälp från
Hjälp  Till Liv. Idag ingår hon i
det Sibiriska fadderrådet och är
själv med och förmedlar hjälp
till familjer med behov.

TEXT: BERITH NILSSON

Livet var inte så lätt för Annas
familj när hon var liten. Hennes
mamma hade fullt upp med
Annas två yngre syskon och
pappa hade ständiga problem
att få jobb. Familjens
ekonomiska situation var svår.

Kanske är det så att Sibirien för
många av oss är symbolen för
”väldigt långt borta”, med dess
välkända fångläger och isande
snörika kyla. Även om det tillhör
undantagen kan termometern
här gå ner till under 50 grader.
Å andra sidan kan sommaren
bjuda på det motsatta med
uppåt nästan fyrtio plusgrader
under de allra hetaste
dagarna. Vanligen ligger dock
medel-temperaturen på runt
minus15-17 på vintern och
sommar-halvåret har en
ganska svensk värmenivå.

Trots avståndet kom ändå
Annas familj genom
svenskboende släktingar i
kontakt med HLTI, vilket ledde till

att  hon och hennes föräldrar
fick möjlighet till stöd under
Annas barndom..

Idag är Anna vuxen och gift
med Andreij som är pastor.
Tillsammans har de en dotter
på 3 år . Tack vare det stöd
hennes HTLI-studentfadder gav
henne har hon utbildat sig
inom ekonomi och driver en
egen skönhetssalong. Den
hjälp hon och hennes familj
tidigare fick är något som idag
motiverar Anna till att engagera
sig för fattiga genom HTLI:s
arbete:
- Jag förstår dessa barn, då vi
under min egen barndom
hade svåra tider, förklarar hon.

Sedan flera år är Anna med i
det Sibiriska fadderrådet.
Tillsammans förmedlar de det
stöd som Hjälp Till Liv och dess
faddrar regelbundet skickar en
handfull familjer, som finns i
Annas och övriga fadderrådets
kontaktnät. Rådet har valt ut
personerna som får stöd,
baserat på omständigheter
och behov:
- Sorgligt nog finns det många
fattiga familjer i Sibirien. Det är
inte helt ovanligt att
fattigdomen är kombinerad
med en alkoholrelaterad
problematik, berättar Anna,
som tillsammans med sin

man även är involverad i det
rehabiliteringscenter som deras
församling driver.

Vi träffar Anna då hon deltagit i
den fadderrådskurs HTLI just
hållit i Riga under våren (se sid
6-7). I samband med denna
passar hon även på att - för
första gången i sitt liv - åka till
Sverige, där hon hälsar på sin
moster Irina Naydenok med
familj,  vilka bor i närheten av
Hudiksvall.
- Hjälp Till Liv var en välsignelse
för oss. Att nu hjälpa familjer är
något jag verkligen vill och
tycker om att göra, understryker
Anna.
- Jag vet vilken välsignelse
hjälpen är för de familjer som
får hjälp och jag kan se hur
lyckliga barnen blir när deras
drömmar blir uppfyllda, avslutar
hon.
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I varje land Hjälp Till Liv
International arbetar i har vi
fadderråd, som arbetar ideellt
med att se till att hjälpen
kommer till rätt personer i rätt
tid. Ansvaret inför faddrarna tas
på allvar och varje skänkt krona
redovisas via HTLI:s datasystem
AidTrack.

Fadderråden består av inhemska
medarbetare, som lever och bor i
de länder HTLI arbetar i.
Fadderråden arbetar ideellt och
blir endast ersatta med rese- och
kostnadsersättningar.
(Undantaget en person, som är
anställd på halvtid i Bulgarien).

Överväger hjälpbehoven
Fadderråden är därmed HTLI:s
utsträckta hand och är de som på
plats tar emot ansökningar om
fadderstöd. De intervjuar och
besöker familjen och överväger
sedan tillsammans om det
specifika barnet, studenten eller
äldre personen är i så stort behov
av hjälp att han/hon ska sättas

upp på HLTI:s väntelista för att få
en fadder.

När fadderbarnet väl fått beslut
om stöd av fadderrådet, går HTLI
tillfälligt in och ger det månatliga
stödet, tills en specifik fadder
hittas, som kan ta över ansvaret.
Ju fler faddrar som anmäler sig,
ju fler kan HTLI alltså hjälpa.  Det
är påtagliga behov som är
orsaken till fadderrådens beslut
om fadderskap, vilket innebär att
det stöd som varje fadder ger gör
en väsentlig skillnad för det
enskilda barnet/familjen!

Servents levererar hjälpen
För att kunna leverera hjälpen
och för att även se om det
föreligger ett fortsatt behov av
hjälp, besöker fadderrådets sk
”servents” regelbundet
familjerna och står i sin tur
ansvariga inför
fadderrådet.

Dessa servents är
ibland samma personer

som i fadderrådet och ibland
särskilt utsedda personer,  vars
uppgift är att dela ut de pengar
och den mat familjen ska ha från
sin fadder.  (Anledningen till att
ibland mat delas ut istället för
pengar, är att det i en del länder
medför en dubblering av
kostnaderna i form av skatt.
Däremot går det att kringgå detta
genom att  - i samförstånd med
familjens behov - inhandla mat
och hushållsprodukter och på så
sätt istället ge det stöd
familjen/barnet behöver.

Ibland händer att förhållandena
ändras - både till det positiva och
det negativa.

Fadderråden - en viktig
resurs i HTLI:s fadderarbete!

Några av deltagarna i vår senaste fadderrådsutbildning
var Anna Timfoeeva från Bratsk i södra Sibirien, samt
Marina Macika och Jekabs Ceimers från Lettiska Riga.
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 Kanske familjen får ett ytterligare
barn, eller så får någon arbete etc.
Detta håller då fadderråden och
servents-personerna under uppsikt,
så att stödet kan anpassas efter
behov.

Utbildning av fadderråden
HTLI har regelbudnet
utbildningsdagar där fadderråden får
utbildning och instruktion för att

kunna förbättra och fördjupa
kunskaperna i vårt datasystem.

Under våren har en utbildning
genomförts i Lettland, där en grupp
bestående av representanter från ett
antal fadderråd i Lettland och
Ryssland fick vidareutbildning under
tre dagar.

- Våra fadderråd är enormt
värdefulla, kommenterar Allan
Widarsson, som är huvudansvarig för
fadderarbetet.
- De är vår utsträckta hand och som
fullföljer den mission HTLI har att, så
kostnadseffektivt som möjligt, hjälpa
så många som möjligt!

Edgars Pulins, 30 år, bor i  Valdemarpils i
sydvästra Lettland tillsammans med sin fru
Sylvia och sin 8-månaders son, Jakobs. Han
arbetar heltid som brandman, vilket innebär 8
dygnspass per månad. Utöver detta har han
ett brinnande engagemang i sin församling,
och som samordnare för HTLI:s fadderråd.

Edgars är delvis svensktalande efter att ha
jobbat och studerat i Sverige under drygt två år.
Idag fungerar han som den samordnande länken
för de olika fadderråden  i Lettland, med uppgift
att hålla kontakt med fadderråden, coacha dem
och se till att allt fungerar som det ska.

- Orsaken till att jag blev involverad i HTLI:s
arbete beror först och främst på att jag genom
olika kontakter lärde känna HTLI:s ordförande
Allan Widarsson, berättar Edgars.
- Allan har haft en stark påverkan på mitt liv,
genom sitt sätt att leva: Genom sin starka
överlåtelse till arbetet för utsatta människor är
han ett starkt föredöme. Han försöker alltid hitta

vägar för att kunna hjälpa, ofta på egen
bekostnad och utan att be om någon gentjänst.

Edgars engagemang för HTLI började i Sverige,
genom praktiska saker, som att hjälpa till med att
bygga upp HTLI:s Secondhandbutik på
Håstaholmen i Hudiksvall. Sen fortsatte
kontakten och engagemanget på hemmaplan i
Lettland.

- När någon från ett annat land vill komma till mitt
folk för att hjälpa dem, kände jag att det vore illa
att inte vara med och hjälpa till, förklarar Edgars.

I Lettland är inkomstskillnaderna stora. Även om
många i de västra delarna av Lettland har en
ganska god levnadsstandard - så är fattigdomen
mer utbredd i de östra delarna. Det är också här
HTLI har sina fadderråd: I Gulbene, Daugavpils
och Riga. Här bor många ryssar och icke-letter
och det finns stora brister bland befolkningen i
det lettiska språket. Här är även missbruk,
fattigdom och arbetslöshet mer närvarande,
vilket gör behovet av hjälp större. Men det är inte
alltid enbart pengarna som så, som är det
viktiga, menar Edgars, utan att människor
känner att någon bryr sig.
- Kärleken är den starkaste kraft som finns. Hat
och rasism kan bygga murar, men när kärleken
kommer kan allt detta brytas ned.

 Edgards Pulins, huvudansvarig för de Lettiska faddergrupperna

HJÄLPER HTLI ATT HJÄLPA
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MÖT VÅRA FADDERRÅD

Daugavpils, sydöstra Lettland

Hjälp Till Liv International arbetar i nära samarbete med befolkningen på de platser där vi arbetar. Med
hjälp av volontära insatser från våra fadderråd kan vi få en närhet till de familjer som får fadderhjälp.
Fadderråden är de som besöker, utreder och följer upp om en person/familj ska få stöd från HTLI. Deras
insats är därför ovärderlig och mycket viktig. De är även till viss del med och delar ut den hjälp som ges.
Här får du lära känna personerna i våra fadderåd i Ryssland och Lettland!

HTLI-medarbetare: Roman Gulik, Ryska Karelen
Vi har i ett tidigare nr (NF nr 2 2017)
skrivit om vår medarbetare Roman, som
genom sin osjälviska insats förmedlar
kläder och hjälp från HTLI till ryssar som
hamnat utanför systemet. Han är även
intiativtagare till ett hem för fattiga och
handikappade barn, vilket HTLI på olika
sätt understött. Under vintern gjorde vi
ett upprop på Facebook för att täcka

kostnaderna för ett motorbyte till den
minibuss han använder i detta

hjälparbete. Tack vare det stöd han fick
från HTLI och dig som givare, kan han
fortsätta sitt arbete för de fattiga - något
han uttrycker sin stora tacksamhet för!
Roman hoppas att i sommar kunna
använda denna buss även för att låta
familjer med handikappade barn få åka
på semester, om ekonomin tillåter. I höst
planerar han även ta handikappade barn
på en stimulerande lägerresa till norra
Karelen och norra Finland.

VILL DU VARA MED OCH SPONSRA EN SEMESTER FÖR EN
KARELISK FAMILJ MED ETT HANDIKAPPAT BARN?

SWISHA ”ROMANS RESOR” TILL 123 900 11 57

Artjom Rusalejev, 31
Artjom är den som varit längst
aktiv i alla av HTLI:s fadderråd.
Han arbetar som pastor i en
kyrka i Daugavpils vid sidan
om sitt jobb som brandman,
är gift med Zanna och har
hela 6 barn, varav tre i
skolåldern. Familjen har eget
jordbruk, där de odlar
grönsaker, har kor, kycklingar
och en egen biodling. Arthum
och Zanna är ett strävsamt

par
som
värde-
sätter
arbete.
De är
starkt
enga-
gerade
i att
hjälpa
män-
niskor i
sin när-
het - ett

förhållningssätt Artjom är
angelägen om att föra vidare
till både sina barn och sin
omgivning: Han ser HTLI som
ett gott verktyg för att
möjliggöra för människor att få
ett bättre liv.

Veniamin Rusalejev , 29
Är vagnsreparatör vid lettiska
järnvägen och gift med
Klintha. Tillsammans har de
fyra söner. På fritiden bygger

Rusalejev gärna på sitt hus
och odlar en del mark, Han
tycker om att tillbringa tid med
familjen och i naturen.
Rusalejev  är även aktiv i en
kristen kyrka. Då han tycker
om att göra gott och att
hjälpa där han kan, känns det
naturligt för honom att ansluta
sig som volontär i ett av HTLI:s
fadderråd.

Linda, 30
Linda är en mångsidig person,
som är både revisor och
blomsterhandlare. Hon har
även arbetat som
hotelladministratör och har
flera konstnärliga fritids-
sysselsättningar.  Hon älskar
dessutom barn och är en
engagerad söndagsskollärare
för barn i yngre åldrar.
Drivkraften att hjälpa
människor är stark i hennes liv
och hon uppskattar sitt
uppdrag i fadderrådet.
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RYSSLAND & LETTLAND!
Riga, Lettland

Bratsk, södra Sibirien
Margarita Michailova, 27
Utbildad farmaceut, gift och har en
ettårig son. Margarita har ett stort
engagemang för att hjälpa människor.

Andrey Timofeev, 38
Arbetar som pastor och är involverad i
att hjälpa många drogberoende.

Anna Timfeeva, 25
Anna är ekonom och jobbar deltid med
en skönhetsbutik. Hon är gift och har en 3
årig dotter.  Anna har själv varit med i
HTLI fadder-program och vet hur mycket
det betyder att få hjälp! (Läs mer på s. 5.)

Valentina Golubeva, 43
Fick reda på HTLI genom sina kollegor
och känner sig inspirerad av HTLI:s
uthållighet och önskan att hjälpa fattiga.

Nelja Mahneva, 55
Neljas familj har tidigare själva fått hjälp
från HTLI, då familjen gick igenom svåra
tider. Hon vill därför själv nu vara med
och hjälpa. Nela arbetar idag i en butik.

Dzulija Mahneva, 20
Dzulija jobbar i ett bageri. Hon är dotter till
Nelja och vet hur det är att växa upp i
brist och hur betydelsefullt HTLI:s stöd var
för familjen. Hon vill därför, liksom sin mor,
vara med och engagera sig för de fattiga
genom HTLI.

Gulbene, nordöstra Lettland

Anna
Anna är student. Hennes drivkraft är att
förmedla lycka och glädje in i
människors liv och att ge dem hopp.

Jekabs Ceimers, 23
Studerar och jobbar med försäljning och
export. Jekabs är motiverad av att hjälpa
och vara en välsignelse för människor.
Att engagera sig i HTLI var därför inget
svårt val, särskilt som han såg familjer i
sin närhet som behövde hjälp.

Marina Macika, 25
Är företagare som älskar att hjälpa
människor. Hon ser det som en stor
glädje och välsignelse att kunna dela
med sig till de som behöver det.
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”Behoven är stora och mer
skulle kunna tas emot!”

Så här når hjälpen fram!

Janis A Vikmanis

HTLI:s senaste hjälpsändning, nu i
april, gick till vårt grannland
Lettland. En lastbilstradare med
kläder, sjukhussängar,
hushållsartiklar, möbler och - till
och med - ett elpiano, gick iväg
till de lettiska städerna Talsi och
Valdemarpils, för vidarebefodran
till behövande.

Skandinavs; fattiga får
hjälp och ger hjälp

I Talsi och Valdemarpils lastades
sakerna om för att i den lokala
föreningen ”Skandinavs” försorg
delas ut till behövande.  En hjälp
som ges oberoende av etnisk,
religiös eller politisk tillhörighet.

”Skandinavs” ägs av ett 40-tal
fattiga familjer som tillsammans
driver en secondhandbutik,
varifrån familjerna på så sätt får
en viss inkomst. En del av sakerna
säljs därför i butiken, men man
förmedlar även hjälp direkt till
behövande i olika delar av
Lettland.

Förutom kläder, möbler och
hushållsartiklar - skickar HTLI ofta
rollatorer, rullstolar och
sjukhussängar i sändningarna.
Dessa går med Skandinavs hjälp

till behövande individer och
vårdinrättningar över hela
Lettland. Så också vid detta
tillfälle.

Hit kom en del av
sakerna från HTLI:s
april-sändning

De möbler HTLI fått in, men som
stått ett tag utan att bli sålda i
vår secondhandbutik, brukar vi
skicka iväg med våra
hjälpsändningar. HTLI:s april-
sändning innehöll därför, utöver
kläder och sjukhussängar mm,
bland annat en  hörnsoffa och
några fåtöljer vilka genom
”Skandinavs” försorg - hamnade i
den lilla samhället Ciruli, bredvid
Valdemarpils. Byn har ingen
samlingslokal utöver byns
Baptistkyrka, vilken därför
upplåter sin lokal för samhället.
Kyrkan saknade dock
möblemang, varför man kan
förstå den uppskattning pastor
Jānis Vadonis och församlingen
kände när de fick en sittgrupp till
både sin egen verksamhet och
för det lilla samhällets invånare
att umgås runt.

I hjälpsändningen fanns även ett
antal vanliga sängar. Mottagaren

för dessa blev en sexbarnsfamilj i
samhället Nogale. Namnet
betyder ”änden”, vilket säger
något om dess placering”.
Familjen fick
även stolar,
kläder och
hushållsprylar.

Ytterligare en
fattig
sexbarnsfamilj,
dessa i Tingere,
fick en
barncykel,
kläder och
matvaror.

En elorgel gick
till Snurbes
lutherska
församling i Pingeri.

Ett logistiskt samarbete
mellan flera aktörer

Logistiken kring hjälpsändningar
kan vara stor och det gäller att
rätt personer får rätt saker. Hjälp
Till Liv samarbetar, som sagt,
med föreningen Skandinavs.
Kontaktperson i Sverige är
svensk-letten Janis A Vikmanis.
Tack vare honom har man  fått
kontakt med flera secondhand-

HTLI-HJÄLP I LETTLAND

Hjälp Till Liv skickar ca fyra gånger om året iväg tradare med hjälpsändningar
till främst Lettland och Bulgarien, men ibland även till andra länder. Vem når
då alla saker som skickas? Följ med den senaste lasten till Lettland!
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VILL DU OCKSÅ SKICKA SAKER?
Det enklaste sättet att skicka saker genom en
av HTLI:s hjälpsändningar, är att du lämnar in
dina kläder, prylar, möbler etc i vår butik.
Önskar du att de garanterat ska skickas (och
inte säljas), så behöver du bidra till frakten.
Vinsten av det butiken säljer går annars direkt
till transport och hjälpverksamhet. Har du en
större insamling av saker du vill bidra med,
kan du kontakta oss på tele 0650-56 01 00
eller info@htli.org.

butiker och hjälporganisationer i
Sverige och Norge, som skänker
möbler, prylar mm till Skandinavs
arbete.
- Behoven är stora och mer skulle
kunna tas emot! konstaterar
Janis, som ser det som mycket
meningsfullt att engagera sig för
sitt hemlands folk och kunna följa
hur hjälpen når ända fram.

Skandinavs leds av letterna Raitis
Grivans och Maris Simkuns. Med
Janis hjälp organiserar dessa
arbetet, inklusive hämtningar av
möbler och prylar från
secondhandbutiker på flera orter
i både Sverige och Norge: I
Sverige från bland annat HTLI i
Hudiksvall, men även från
Upplands Väsby, Västerås,
Södertälje, Bro mm.

När väl sakerna nått Lettland,
samarbetar Skandinavs å sin sida
med flera hjälporganisationer och
skänker vidare saker till bland
annat Tabitas Sirds (på svenska
”Tabitas Hjärta”) i staden Liepāja
(vilka exempelvis fick förmedla
vidare de nämnda sängarna),
Samariešu Sirds (”Samaritens
Hjärta”) i Ventspils och Zilupes
Kristus Draudze i Zilupe.

Lokalt baserad logistik och en
gemensam önskan om att hjälpa
möjliggör att vi tillsammans kan
få rätt sak att komma till rätt
plats och rätt person. - Ett riktigt
teamwork!

Text: Berith Nilsson
Foto: Janis A Vikmanis & B. Nilsson

Lettland är ett litet land, som under
långa tider har styrts av främmande
regimer. Alltifrån tyskar, polacker,
svenskar och slutligen ryssar har haft
makten i området, som först på 1800-
talet började kallas Lettland. 1991
blev landet självständigt och är nu en
parlamentarisk demokrati med ett
flerpartisystem. Sedan
självständigheten är dock det
kommunistiska partiet förbjudet.

Landets ekonomi har under de
senaste årtiondena förbättrats och
levnadsstandarden höjts. Trots detta
är det stora inkomstskillnader i landet,
vilket innebär att det fortfarande finns
fattiga som har en mycket låg
levnadsstandard:  1.4 procent av
befolkningen är under FN:s gräns för
inkomstfattigdom (17 kronor per dag).

Bruttonationalinkomst (BNI) per
person är knappt hälften av Sveriges.

 Justerat nettosparande ligger på
0,2 % av BNI, jämfört med Sveriges
18,8 %.  Bruttonational-produkten
(BNP) en tiondel av Sveriges.
Medelåldern är 74.3 år - i Sverige är
den 82.3 år.

Den nedvärderande attityden
gentemot handikappade sedan
kommunisttiden sitter fortfarande kvar
hos många, menar Janis A. Vikmanis:
- Utvecklingsstörda göms ibland
undan lite och en del skäms till och
med över att använda något så
vardagligt som rollatorer. Man är inte
van att vara så öppen som vi i
Sverige, med sina behov och besvär.

Med sina knappa två miljoner
invånare, har ca 1,4 miljoner lettiska
som modersmål, medan runt 600 000
invånare har ett annat etniskt
ursprung och förstår därför  ofta bara
lettiska hjälpligt. De folkslag som är
vanligast bland icke-letterna är ryssar,
men här bor även vitryssar, litauer,
polacker, ukrainare med mera. Här
finns även en mindre grupp judar,
som ofta har släktingar i Ryssland, dit
många judar flydde till när nazisterna
anföll under andra världskriget.

Lettland - ett litet
land med stora
inkomstskillnader



12

Hjälp Till Liv är tillsammans i ett lettistk-norskt-svenskt projekt kallat ”Bärnstenen”, där
vi projekterar byggandet av stugor för att utveckla en rekreations- och lägergård i
Lettland som riktar sig till barn i utsatta situationer. Området kommer, när det är klart,
att ha ett 20-tal stugor, med 10-15 bäddar vardera och varje stuga beräknas kosta
50-80 000 kr. Var gärna med och stöd detta projekt!

Skicka din gåva till HTLI, märkt “Bärnstenen”

Vi har catering, festvåning samt lunch a la
carte, måndag till fredag, på Bakfickan.

Vi håller till på Kungsgatan 24
i Hudiksvall (Odd Fellow))
Mobil 070-383 36 40

Email: magnus@kockochbemanning.com

För info och beställning
Kontakta Renée Westrin
Tel 0650-17 300
Mobil 070-213 87 71
E-post renee@htli.org

Personligt utformade
HTLI-gåvokort!

En gåva som hjälper! Istället för blomma
eller gåva, vid högtid och begravning.
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Karl-Ivar Svedin  Strömsbruk
Gunhild Holmér  Hudiksvall
Arne Nyberg Delsbo
Mats Linde  Delsbo

VARMA GRATULATIONER
till förra numrets kryssvinnare!
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HTLI Secondhandbutik & café

Njut av böcker i sommar!
Hos oss hittar du massor
av dem - och de flesta
kostar bara en tia!

hittar du Hjälp Till Livs 900 kvadratmeter stora och välsorterade secondhandbutik &
café! Här kan du fynda allt mellan himmel och jord, men även slå dig ned för en kopp
kaffe med dopp. - Dessutom kan du njuta lite extra, för all vinst går till biståndshjälp!

LÄNGST UT PÅ HÅSTAHOLMEN I HUDIKSVALL

Retro-tapeter
HITTAR DU LÄNGST IN PÅ VÅR
”GUBBHYLLA”

Låt livsglädjen sprudla i stugan,
på altanen och i trädgården!

Plantor
HEMODLAD &
EKOLOGISK PLANT!



14

Dorin Todea är ansvarig för
dagcentret Tabita i Reghin i
Rumänien.  Centret har byggts och
finansieras av   Hjälp Till Liv, men
drivs i form av föreningen  ”Tabita
Association” i vilken Dorin är
ordförande.  Centret har under tolv
år haft verksamhet för (främst)
romska barn, som kommer från
fattiga och utsatta omständigheter.
- Det är tack vare det stöd HTLI och
även till viss del andra givare, som vi
kan driva denna verksamhet,
konstaterar  Dorin och skickar ett
varmt tack till HTLI och dess
givare.

Idagsläget har Tabita 24
barn inskrivna och de två anställda

-  Cojocariu
Ana and Pop
Iuliana -
arbetar
intensivt med
verksamheten
för de utsatta
barnen. Ana
har ansvar för
pedagogiken
och de olika

aktiviteterna, medan Iuliana
ansvarar för matserveringen.

”Casa Tabita” (Tabita-huset) som
Dorin kallar det, fungerar som ett
slags fritids efter skolan för de 24
barnen. Hit kommer de direkt efter
skolan; serveras ett mål mat, får
hjälp med läxorna och stimuleras
genom olika aktiviteter. Då barnen
kommer från familjer med social
och finansiell utsatthet, har Tabita
en viktig funktion som ett socialt
stöd och en hjälp för dem att klara
skolgången, vilket är avgörande för
deras framtid.  För en del av barnen
är lunchen de får på Tabita också
det enda varma mål mat de får
under dagen.

En vanlig dag på Tabita,
berättar Dorin, börjar med att
barnen kommer direkt från skolan,
hänger av sig sin skolväska, tar av
sig skorna och sätter på sig sina
tofflor innan de anmäler sin
närvaro. Därefter följer aktiviteter,
som varierar från dag till dag.

Efter aktiviteterna följer
lunch kl 14 . Barn och personal
samlas i matsalen, ber en enkel bön
och serveras sen en full måltid
bestående av förrätt, huvudrätt och
efterrätt.
- Det är ett uppskattat inslag under
eftermidddagen,
berättar Dorin.
Ofta ber
barnen om att
få ta en andra
portion.
Varannan
månad bjuds
dessutom på
fest med
födelsedagstårta, där vi
sjunger  för och gratulerar de barn
som fyllt år  de två senaste
månaderna.

Barnen får även lära sig att hjälpa
till. Varje dag får ett barn vara med
kocken och förbereda maten och
efter maten hjälper två barn till
med att diska och städa upp i
matsalen.
- Barnen ser verkligen fram emot sitt

Livet på HTLI rumänska
Barnens Hus ”Tabita”

Som många av våra
läsare känner till har
HTLI ett dagcenter i
staden Reghin i
Rumänien.
Dagcentret Tabita
fungerar som ett
slags fritids för barn
från mestadels
romska, utsatta och
fattiga familjer. Här
får du följa med en
helt vanlig dag på
”Casa Tabita”, som
det kallas internt.

Dorin Todea

Ett exempel på miljöer
barnen kan komma från.
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tillfälle  att
göra detta,
berättar
Dorin.

Det är inte alla som får kunskap
kring hygien hemifrån, tandborstning
mm. Därför får alla barn, efter att ha
ätit färdigt och plockat av sin tallrik,
gå och borsta tänderna. Var och en
har sin lilla färgglada mugg och
tandborste uppställd på en hylla
ovanför handfaten.  Det händer även
att barn har på sig väldigt smutsiga
kläder, när de kommer till centret.
De får då rena kläder, medan deras
lortiga tvättas i husets tvättmaskin.

Efter lunch är det läxdags och
Ana och Iuliana ger de barn som har
läxor, hjälp med dem. Att få stöd
och hjälp med läxan är viktigt, då
många av föräldrarna har en mycket
låg eller ingen utbildning. Det gör att
de själva sällan har förmågan
och/eller drivkraften att hjälpa sina
barn.

Så är läxläsningen slut. Läxorna
packas ner och barnen går hem till
sina familjer. Utan Tabita hade flera
av barnen vare sig fått mat, läxhjälp
eller stimulans - och kanske inte
heller rena kläder.
- Tabita är ett viktigt redskap till hjälp
för dessa barn och deras utveckling och
framtid. Vi vill verkligen tacka alla som
är en del av det arbete som görs,

TABITA - HISTORIK
Grunden till Tabita började som en vision
från Hjälp Till Livs Hallsbergsgrupp, i början
av år 1996. Pga problem med inflation i
landet, dröjde byggnationen, vilket gjorde
att pastor Dumitru 2002 bad HTLI:s
ordförande, Allan Widarsson, om hjälp
med att slutföra bygget. Detta gjordes
med hjälp av många volontära insatser –
bland annat från elever och lärare från
Bromangymnasiet i Hudiksvall. Sommaren
2006 invigdes så till slut ”Barnens Hus
Tabita”.
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Ny dataskyddslag kräver att DU godkänner att vi får registrera din adress!

Från och med den 25 maj ställs nya och större krav på alla som
har någon form av register, så även på Hjälp Till Liv International:
EU:s nya dataskyddslag, GDPR (General Data Protection
Regulation), innebär att du som inte är givare, men ändå  får vår tidning, behöver
meddela oss skriftligt att du fortsatt vill ha information.

Ge ditt samförstånd via vår hemsida (www.htli.org/samforstånd), via mail (info@htli.org) eller i pappersform
(se nedan). Passa även gärna på att bli stödmedlem så får du automatiskt info från HTLI:s arbete!

VIKTIGT INFO för att du ska kunna
fortsätta få HTLI information & tidning!

OBS!Gäller från den
25 maj!

www.htli.org/samforstand

Ev. Idnr __________
ID-numret finner du som fått
tidningen postad till dig, på för-
sättssidan av tidningen. Hittar du
det inte, så lämna denna rad
oskriven.

Namn: __________________________

Adress: _________________________

Postadress: ______________________

Telefon: ___________________

E-post: ____________________

Personnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _

JAG VILL PASSA PÅ att anmäla
mig som HTLI-stödmedlem!
Stödmedlemsavgift: 250 kr/år

Om du föredrar att skicka in din anmälan i pappersform, vänligen fyll i nedan:
JA! Jag godkänner att Hjälp Till Liv International lagrar mina uppgifter i enlighet med
dataskyddslagen, GDPR.

X (Kryssa)

SKICKAS TILL: Hjälp Till Liv International, Håstaholmen 3, 824 42  Hudiksvall, Sverige

Hjälp till Livs grundare, Allan Widarsson, har
arbetat med biståndsverksamhet och hjälp-
sändningar under hela 25 år. Det har varit en
tid full av strapatser och äventyr, men även av
möten med människor som berör. I denna bok
kan du läsa om resor som tycks vara omöjliga,
men där Allan har inställningen att allt går att
lösa - och det gör det för det mesta! Du möter
svåra levnadsöden, upplever dramatik och
uppmuntras av att en individ som ger sig ut för
andra, kan hjälpa så många människor.
- Läs och berörs!

216 sidor, hård pärm & många bilder

BOK: ”Händelser på vägen”

Pris 200 kr + porto 20 kr
Beställ på E-post info@htli.org Tele 0650-56 01 00
Varje såld bok ger ett mål mat till ett barn i 1-2 månader!

”Det har varit en otrolig läsning, som
berört mig både till skratt och till tårar”

EN LEVNADSSKILDRING AV ALLAN WIDARSSON,
INITIATIVTAGARE TILL OCH ORDFÖRANDE FÖR HTLI

Ej enbart solskensdagar livet skänker
Ej ständigt kan en himmel vara blå

Men om med kärlek på varann vi tänker
Blir livet ljust och glatt trots molnen grå

Vi måste bry oss om varandra mera
Ge akt på människors beteende i nöd

Ja, varningssignaler finns det säkert flera
En heter alkohol, båd´ sprit och öl

Vi har så mycket vara tacksam för i livet
Den trygghet, lycka som vår barndom gav

Det arvet bör vi lämna, det är givet
Till ungdomen att motgångar klara av.

DIKT AV HEDVIG OHLSSON

OM DIKTAREN: Hedvig Ohlsson är en kär gammal
HTLI- medarbetare, vilken nu som glad och positiv
80-åring  förgyller vår tidning med sina dikter, vilka hon
kan de flesta utantill och till vissa har hon även satt melodi.
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GE din vän
ETT HTLI-GÅVOKORT!
Vet du inte vad du ska ge till
din vän som ”har allt”? Beställ
då ett personligt kort (se sid
27) eller klipp ut detta kort
och ge din vän, samtidigt som
du skickar en gåva till HTLI.
Uppge ”Gåvokort”, samt
eventuell önskan om precist
användarområde.

Hjälp Till Liv International
Swish 123 900 11 57
Bankgiro 900-1157
Plusgiro 900115-7

Till

Från

(Finns det ett hopp om fred?)

möjligt arbete, och att alla betalar
sin skatt. Att slå sönder allt av värde:
Byggnader, infrastruktur med vägar,
el och vattennät, är nog det absolut
sämsta man kan göra, för en nations
välstånd. Att dessutom jaga bort
miljoner av välutbildade och
arbetsdugliga människor i landsflykt,
torde inte göra saken bättre.

I Skriften kan man läsa följande
visdomsord: ”Högmod går före fall”,
något som säkert kommer att visa
sig även här, när den egna
högmodiga prestigen har fått gå före
landets bästa. Det stora fallet torde
inte vara långt borta. Jag bara
undrar: Varför visar maktens herrar
så sällan upp en normal portion
visdom? Det finns idag mer än 60
miljoner flyktingar i världen, varav
de flesta är internflyktingar i sitt eget
land - just på grund av terror, våld
och maktmissbruk.

För oss som arbetar med att hjälpa
människor i nöd kan det ibland
kännas lönlöst att hjälpa en enstaka

fattig familj till ett bättre liv, när
maktens herrar samtidigt saboterar
massor av andra familjers lycka och
välstånd, genom att bomba sönder
deras hus och hem. Det tycks aldrig
ta slut på eländet.
- Men ändå: När vi ser den glädje vi
ger till våra fadderfamiljer. Familjer
som får mat på bordet och kan
skicka sina barn i skolan. Då känns
det ändå nödvändigt att fortsätta
kampen.

Fram till idag har vi ,genom våra
faddrars försorg, kunnat duka fram
mat på familjernas frukostbord till
ett värde av 10 miljoner svenska
kronor.  När man ser till detta
faktum, känner vi att vi ändå har en
meningsfull uppgift! Välkommen du
också att hjälpa oss nå ut till de
absolut fattigaste.

Ha en trevlig sommar!

Allan Widarsson
Ordförande i HTLI

Jan Brus, en mycket uppskattad
HTLI-medarbetare, har hastigt
lämnat oss pga plötslig sjukdom.

Janne var en mycket hjälpsam och
omsorgsfull person som älskade att
hjälpa de fattiga. Han har varit med
oss på många resor i olika länder,
både med buss, lastbil och nu
senast i december 2017 gick hans
resa med vår skåpbil till Bulgarien
med julklappar. (Jan intervjuades
om detta i förra numret av
NyhetsForum.)

Vi saknar Janne,men kommer att
minnas honom, som en trogen,
glad, hjälpsam och generös
medarbetare.

Jan bodde i Norsta, utanför
Hudiksvall. Han blev 68 år.

Vi lyser frid över Jans minne.

HTLI Styrelse

ALLT FLER UPPTÄCKER HTLI MINNES- & GRATULATIONSKORT!
Vi kan konstatera att

intresset har ökat för
de personligt
designade minnes- och
gratulationskort som
HTLI:s medarbetare
Renée Westrin
tillverkar.

- Det är så positivt att
se att allt fler upptäckt
möjligheten att sätta
in en slant till HTLI och
beställa ett personlige
minnes- eller
gratulationskort,
kommenterar Renée.

Korten som dekoreras
med ett av Renées
egna foton, utformas
enligt givarens
önskemål och
uppmärksammar
mottagaren om att en
gåva sänts till HTLI.
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HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL är en ideell hjälporganisation med bas i
Hudiksvall. Vårt arbete sträcker sig in i åtta länder, bland annat
Rumänien, Etiopien och Lettland.

Vår starka önskan är att bidra till att människor ska få leva ett
värdigare liv.  HTLI:s biståndsverksamhet innefattar 500 fadderbarn,
dagcenter, hjälpsändningar, skolbygge, biståndsprojekt, samt en
större secondhandbutik, där all vinst går till vårat hjälparbete. Då vill
vill göra det så kostnadseffektivt som möjligt, så baserar vi
hjälparbetet primärt på volontära insatser. Genom din väns gåva till
dig stöder du detta betydelsefulla arbete!

 WWW.HTLI.ORG

”Som enskild människa
kan jag inte förändra
världen, men jag kan
göra all skillnad i
världen för en person!

Paul Shane Spear

0650-54 34 34 • Hallstaåsv. 37, Hudiksvall
www.xyzmaskin.se • Må-fre 7-17.30 Lö 10-

● SKOG OCH TRÄDGÅRD
● ATV & SNÖSKOTER
● SLÄPVAGNAR

● HÄST & LANTBRUK

● FODER & STALLSTRÖ
● JAKT & FRITID
● ELSTÄNGSEL & STOLPAR
● ROBOTGRÄSKLIPPARE

EGEN SERVICEVERKSTAD

Hudiksvalls
Kiropraktorklinik

Willem Ten Berg
HUDIKKIRO@GMAIL.COM

mickelsväg 4    0650-10810
824 34 HUDIKSVALL 0705319961
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HTLI hade under våren sin föreningstämma där
styrelsen presenterar vad som hänt under året som
varit. Läs i korthet redovisningen av
HTLI:sverksamhet år 2017.

SYFTE
Hjälp Till Liv Internationals
ändamål är att ge
humanitär och andlig hjälp
till människor i länder där
man uppenbarligen lider
nöd.

EKONOMI 2017
Nettomsättning
2 474 467 kr
(2016: 2 588 026 kr)
Resultat efter finansiella
poster
119 492 kr (102 364).
Balansomslutning
918 387 kr
Soliditet
56,9 % (39,9)

MEDLEMSANTAL
Antalet medlemmar, samt
aktiva faddrar är 663
personer.

HTLI har under året bedrivit
fadderverksamhet i Rumänien,
Lettland, Litauen, Etiopien,  Ryssland,
Bulgarien, Afghanistan och Serbien.
Totalt har ca 495 aktiva barn/personer
erhållit stöd.

Föreningen har även bidragit med stöd
för driften av dagcentret Barnens Hus
Tahbita i Rumänien.

Vår secondhandbutik ger ett bra
tillskott till vår ekonomi, även om vi på
grund av tilltagande  konkurrens ser en
viss nedgång i omsättingen.

Hjälpsändningar: HTLI har samlat in
och levererats 31,2 ton material,
företrädesvis kläder , möbler och
sjukhusmaterial till ett värde av ca 725
000 kronor (värderat enligt Svensk
Insamlingskontrolls  anvisningar om 25
kr/kg). Sändningar har gjorts till
Rumänien, Lettland, Ryssland och
Bulgarien.

Många "tiggarfamiljer" i Bulgarien och
Rumänien har under året fått
fadderhjälp för att kunna slippa  tigga i
Sverige och i stället vara hemma med
barnen så att de kan gå i skolan.

Under året har föreningen
framgångsrikt utökat hjälpen till
fattiga familjer. Insatserna har gett
märkbart resultat.

FÖRVÄNTNINGAR INFÖR 2018

HTLI kommer att fortsätta  uppdatera
och kvalitetssäkra fadderarbetet.

Styrelsen har beslutat att flytta HTLI:s
butik, lager och kontor till
Granebovägen 3 i Hudiksvall, vilket ger

ett mer centralt och tillgängligare läge
för våra kunder. Konkurrensen från
flera större organisationer och även
lokala secondhandbutiker kräver att vi
gör vår butik mer tillgänglig och
intressant.

NorstaDepån såldes i februari 2018, till
ett värde av 300 000 kr.  En del av
pengarna kommer att användas till att
fortsätta bygga en skola för flickor i
Afghanistan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET 2017

Föreningen har övergått till ett väl
etablerat ekonomisystem och
huvudbokföringen sker nu i
bokföringsprogrammet Visma,
eEkonomi, vilket ger en lättsammare
och öveskådligare bokföring.

Under året har delar av vårt
faddersystem Aidtrack uppdaterats.
Bland annat har OCR kod införts för
fadderinbetalningar.

HTLI årsredovisning 2017

NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN
Insamlade medel
1 144 130 (ÅR 2016: 1 140 273)
Medlemsavgifter
60 700 (72 452)
Försäljning, reklam & annons mm
1 269 637 (1 375 301)
SUMMA 2 474 467 (2 588 026)

FÖRDELNING AV INSAMLADE MEDEL
Allmänheten 1 093 880 (1 042 725)
Företag 19 450 (22 833)
Föreningar 30 800 (74 715)
SUMMA 1 144 130 (1 140 273)

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Lönebidrag 542 779 (632 480)
SUMMA 542 779 (632 480)
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Kontorsfastigheter
&

Maskinuthyrning

K S – FASTIGHETER AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17

Köpmanbergsv. 1A 824 50 HUDIKSVALLVaruhuset för dom smarta
Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall

Tel. 0650 - 177 77
www.albertoherbert.com

DIN EGENVÅRDSBUTIK SOM
TÄNKER MED HJÄRTAT

FYREN STORGATAN 24, hUDIKSVALL

TEL 0650-142 60

När du ska ut och köra…
…ring 0650-311 21
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Din personliga researrangör
- Resor till när och fjärran för stora och små sällskap!

● Moderna och bekväma
bussar med 16-58 sittplatser!

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

● Trevlig och kunnig personal!

www.vibybuss.com
0589-121 85     leif@vibybuss.com

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

Tel 0650-15755 wwww.forsgummi.se
www.hastaholmen.com

HUDIKSVALL
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Slammsugning
Torrsugning

Rengöring av vattenbrunnar och borrhål
Uthyrning av containers, flak & miljöstationer

Transporter

Jour dygnet runt
0771-192000

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

och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682



23

Välkommen till

www.hedstrombil.se Hudiksvägen 31, 82433 Hudiksvall   Tel 0650-13556 Vi
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Välkommen till
ortens yngsta,
men förmodligen
mest erfarna
mäklarbyrå!

Drottninggatan 8, Hudiksvall
Tel 0650-93300 www.hfastighetsbyra.se
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Du kan förändra en människas liv
Världen är full av människor som inte har vad de behöver för dagen. Det kan vara svårt att veta hur man ska
kunna hjälpa och handfallenheten kan bli den reaktion vi får. Men faktum är att även om du inte kan hjälpa
alla som är i nöd, så kan du hjälpa någon eller några, vars liv inte blir detsamma utan din utsträckta hand. Det
är enklare än du anar att förändra premisserna för en medmänniska! - Genom några hundralappar i månaden
kan du göra all skillnad i världen för någon! Hjälp till Liv har sedan många år olika hjälpprogram för människor
i nöd. Här nedan kan du läsa om de olika typer av fadderskap som finns möjliga genom organisationen!

BARNFADDER
Detta stöd går till enskilda
barn som behöver hjälp.
Det kan vara barn som bor
i sin familj, i barnhem eller
i fosterhem. För 100-200
kr kan du rädda ett barns
uppväxt.  I HTLI:s system
har du alltid själv
möjlighet att välja vilken
individ du vill stödja!

STUDENTFADDER
Utbildning är en väg ur
fattigdom och misär! Vi
väljer ofta att stödja
kvinnor till studier, vilket
minskar risken till att
hamna I prostitution och
män-niskohandel. Det
vanligaste stödet för en
student ligger på ca 250-
300 kr/mån.

VUXEN-FADDER
Alltför många pensionärer
i våra projektländer har
inga eller väldigt låga
inkomster. Detsamma
gäller långtidssjuka och
handikappade. Genom ge
mellan 150-450 kr/mån,
kan du hjälpa någon till
ett värdigt liv!

FADDER ÅT EN
TIGGARFAMILJ
Genom att bli fadder för
en tiggarfamilj kan du
hjälpa rumänska föräldrar
att kunna vara hos sina
barn och slippa
tiggarmuggen! Stödet är
vanligen ca 2000 kr per
familj och delas oftast
mellan flera faddrar som
bidrar med en valfri

1. Registrera dig på vår hemsida
www.htli.org
Uppge den summa du önskar ge
och önskar du det så välj en
specifikt person, land, kön eller
åldersgrupp! Du kan även välja att
ge dit behovet är störst just nu.

2. Följ din gåva hela vägen!
När du betalat din fadderavgift
registreras den på just den person
du stöder. De lokala fadderråden
ansvarar för utdelningen och sedan
utbetalningen, vilket då visar sig på
ditt fadderkonto.

3. Håll kontakt - om du vill!
Vill du ha kontakt med ditt
fadderbarn, så  hjälper HTLI dig
med kontakten! Säg bara till i så fall,
så visar vi hur det går till.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

 Anmäl dig som fadder på www.htli.org/blifadder

www.htli.org
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HJÄLPKRYSSET!

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

Namn

Adress

Telefon

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

HJÄLPKRYSSET NF nr 2 2018 De fyra första vinnarna belönas med någon av
nedanstående vinster. (Kryssa i vilket du önskar!)

CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill

Boken “Händelser på vägen”, av Allan
Widarsson, värde 200 kr

Två trisslotter

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 15 juli 2018. Skicka till:
Hjälp Till  Liv International
Håstaholmen 3, 824 42 Hudiksvall
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Urban Englund
Leg Tandläkare

Jessi Barka
Leg Tandläkare

Thomas Jansson
Leg Tandläkare

Kerstin Englund
Leg Tandläkare

Göran Jonsson
Leg Tandläkare

Bilverkstad
0650-54 07 00 info@tunabilteknik.se www.mekonomen.se

Vi kan släcka dina tvåor! Gammelbansvägen 1
824 40 Hudiksvall
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Vi gratulerar!

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

En gåva har sänts till Hjälp till Liv
för att fira dessa jubilarer

Bo Eriksson  Hudiksvall
Birgitta Hedblom  Hudiksvall
Jan Brus  Hudiksvall
Lillemor Persson  Hudiksvall
Lilly Karelius  Hudiksvall
Lilian Andersson  Fiskeby
Pekka Winberg  Hede
Sune Edström  Iggesund
Elisabeth ”Bettan” Borg  Iggesund
Margareta Olsson  Forsa
Siri Sjölander  Bergsjö
Margit Udd  Sylta
Reine Rylander  Kilafors
Annalie Kumpula  Sundsvall
Lars Byström  Sundsvall
Gunvor Olsson  Hässleholm
Ingemar Zetterstrand  Hallsberg

Vill du gratulera en jubilar, ett brudpar eller
uppmärksamma någon av annan anledning - och
samtidigt göra en insats för de fattiga? Eller kanske
du vill skicka en minnesgåva som en sista hälsning
till en kär vän eller släkting och samtidigt göra
något stort för männisikor som behöver hjälp?
Genom våra personligt utformade gratulationskort
och minneskort kan du ge en personligt uformad
hälsning till de du vill uppmärksamma.

För info och beställning
kontakta Renée Westrin
Tel 0650-17 300 eller
070-213 87 71
E-post renee@htli.org

Vill du också uppmärksamma någon? TESTAMENTERA FÖR LIVET!

Genom att testamentera en gåva Hjälp till Livs biståndshjälp,
så kan du ge någon behövande ett bättre liv!  För mer info;
kontakta med Allan eller Anna-Lena på info@htli.org eller
tele 0650-56 01 00, alt. 070-536 04 31.

Harald Fröjd  90 år  Hudiksvall
Alva Albinsson  85 år  Näsviken
Elsa Rådström  80 år Näsviken
Bengt Engström  80 år  Ilsbo
Gunn Olsson  80 år Hudiksvall
Siv Björs  80 år  Hudiksvall
Olle  Nilsson  80 år  Hudiksvall
Kalevi Savikko  75 år  Timrå
Lars Ståhlberg  75 år  Gnarp
Anna-Lena Rosdahl  75 år  Arboga
Ewy Ståhlberg  70 år  Gnarp
Olle Törmä  70 år Sundsbruk/Sundsvall
Bengt Albersson  60 år  Bjuråker
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Krönikan:

ATT TROTS ALLT GÖRA VAD MAN KAN
MED ETT HJÄRTA SOM BULTAR FÖR MÄNNISKOR I NÖD

Berith Nilsson, redaktör

Behövs
egentligen
Hjälp Till Liv
Internatio
nal? Det
finns ju så
många andra
hjälporganisa
-tioner som
är så mycket

större och så mycket mer
omfattande?

Låt oss gå tillbaka till början
av nittiotalet: TV-program
världen över visar bilder på
rumänska barnhemsbarn,
som behandlas sämre än
djur. Nakna och utan språk
sitter de i sin egen avföring.
De utfodras med en grötig
sörja och duschas i kallt
vatten, med slang. Jag minns
hur illa berörd jag som
tjugoåring blev av det jag såg.
Hur ont människor kan göra
varandra!. Hur vi kan

distansera oss för att vi inte
ser den andre som en
fullvärdig människa.

Det var ur just dessa bilder
som Hjälp Till Liv föddes. Ur
viljan att göra något för att
förändra. Ur beslutet att inte
bara acceptera att människor
lider, utan att vi gör allt vad
just vi kan för att hjälpa. Det
var den drivkraften som fick
helt vanliga människor
någonstans utanför Hudiksvall
att göra något så enfaldigt
som att tro att just de kunde
förändra livet -  kanske inte
för alla, men för någon.

När det första HTLI-lasset
som kördes med hjälp till
Rumänien var det inte av
någon strategisk-matematisk
uträkning lasset packades.
Det var människor vars
hjärtan slog för att

åtminstone kunna göra något
för någon. Människor med
händer som ville göra något
för att hjälpa, om så bara i
det lilla.

Fortfarande är det just detta
som är drivkraften bakom
Hjälp Till Liv International.
Det är det nära hjärtearbetet
som driver. Utan HTLI skulle
inte det just HTLI gör bli gjort.
Genom att försöka hjälpa så
många som möjligt med just
det just vi har i vår hand, kan
vi göra världen lite bättre. För
någon.

Vill du vara med och vara en
del i detta? Vi behöver dig!
Din tid, kraft, energi och dina
gåvor. Bli stödmedlem! Bli
fadder! Bli gärna även
volontär! Det finns fattiga
människor som behöver dig.

FÖRÄNDRA LIV!
BLI HTLI-FADDER

www.htli.org/blifadder

Vi gör allt det
där du inte

hinner, kan eller
har lust med!

ALL VINST GÅR TILL HTLI BISTÅNDSHJÄLP

DU ÄR VÄL
STÖDMEDLEM?

www.htli.org/stodmedlem
250 KR/ÅR

I SIFFROR
663 stödmedlemmar HT

1992 började
hjälpverksamheten, dvs

drygt 25 år av
hjälpsändingar och volontär

hjälpverksamhet.
4 eller fler hjälpsändningar

eller fler per år.
Totalt 2650 ton med hjälp i
form av kläder, sjukvårds-

inventarier mm
17 år av fadderverksamhet

Sammanlagt 1212
fadderbarn/vuxna

Totalt 10 miljoner kronor i
regelbundet fadderstöd

Ca 400 HTLI-faddrar
493 fadderbarn, studenter
och vuxna, varav ca 15
familjer är före detta

tiggarfamiljer
Har byggt och finansierar 1

dagcenter (Tahbita) i
Rumänien,  med ett 25-tal

barn inskrivna.
1 provisorisk skola i

Afghanistan för ett 20-tal
föräldralösa barn, där de
även får 1 mål mat om

dagen.
1 skola under uppbyggnad i
Afghanistan för 400 elever,
varav minst 200  av barnen

ska vara flickor. Skolan
beräknas kosta 300 000 kr.
Stöd till 1 projektering av
en lägergård för lettiska

barn i utanförskap.
1 secondhandaffär som
täcker kostnaderna för
Dagcentret och ett antal

fadderbarn. Ca 60 procent
av butiksinkomsterna, dvs

all vinst, går till behövande.
HTLI hade 2,5 miljoner kr i

nettoomsättning 2017

STÖD HTLI

123 900 11 57


