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Så har HTLI utvecklats!

25 år av
Hjälparbete
ÅR FYLLDA AV UPPLEVELSER
OCH MÄNNISKOÖDEN
SIDA 7-13, 21

NyhetsForums
50:e nummer!
Sponsra HTLIs
skolbygge i
AFGHANISTAN!
SIDA14

25-årsjubileum
med blicken mot framtiden!
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Secondhand

Hjälp Till Liv
I N T E R N AT I O N A L

Hjälp till Liv International är en ideell organisatinon, baserad i Hudiksvall
och som fungerar helt på ideell grund och utan vinstintressen. All
behållning går till vår biståndsverksamhet i de länder där vi är
verksamma, vilka för närvarande är Rumänien, Bulgarien, Lettland, Litauen,
Etiopien, Serbien, Afghanistan och Ryssland. Vår vision är att bidra till att
människor ska få leva ett mer värdigt liv. Vår misson är att genom ett stort
inslag av frivilligarbete förverkliga vår vision så kostnadseffektivt som möjligt
där vi arbetar. Arbetet grundar sig på kärleken till medmänniskan och
som ledmotiv har vi bibelordet: ”Allt vad ni vill att andra ska göra mot er,
det ska ni göra för dem”. Utifrån detta ska HTLI ge humanitär och andlig
hjälp åt nödställda, fattiga och lidande människor.
Du kan följa vårat arbete genom tidningen Hjälp till Liv International
Nyhetsforum, genom vår hemsida och genom vår Facebooksida. Vi har
även en Seconhandbutik på Håstaholmen i Hudiksvall som du gärna får
handla i för att stödja vårat arbete! Där finner du även vårt kontor. Vill du
stödja vårt arbete kan du göra det genom att ge en gåva, bli fadder
och/eller bli volontär!
Var med och gör skillnad!
Vill du veta mer eller anmäla dig som fadder eller volontär?
Ring Anna-Lena på 073-844 47 60 eller Allan på 070-536 04 31.
- Du behövs!

Kontakt
Adress Hjälp till LIv International ,
Håstaholmnen 3, 824 42 Hudiksvall
E-post info@htli.org
Hemsida www.htli.org
Facebook facebook.com/htli.org
Kontor & Secondhandbutik
Tel/Fax 0650-56 01 00
Butikansvarig, volontärkontakt
AnnaLena Gustafsson 073-844 47 60
Biståndsstäd 0768-50 35 82
alt. 0650-56 01 00
Fadderbarn och allmänna frågor
Allan Widarsson 0705-360431
Etiopien Kjell Widarssson
kjell.widarsson@gmail.com
Systerorganisation Spanien HTLEs

Gåvor och betalningar
Swish 123 9001157
Bankgiro 900-1157
Plusgiro 900115-7
Bankkonto 81299 43 131-144-8
Prylar och möbler lämnas i vår
Secondhandbutik på Håstaholmen.
Det är även möjligt att få hämtat.

HTLI Nyhetsforum
Ansvarig utgivare Allan Widarsson
Redaktör, text & layuot Berith Nilsson
Översättning från rumänska och
ryska Madina Ersson resp. Ivans
Naidjonoks
Upplaga: 6000 ex
ISBN 1653-9966

Medlemskap och fadder
Stödmedlemsavgift 250 kr/år
Fadderavgift är varierande, se
artikel och www.htli.org. Anmäl dig
som fadder på tele 070-536 04 31

Annons
Erik de Pablo 070-372 98 61
Annonspris 850 kr/åttondels sida
(88x66 mm) Köp 4, betala för 3 med
pris 2550 kr/åttondelssida.

ÖPPETTIDER - butik och kontor

Gilla oss på Facebook!
Hjälp till Liv international
www.facebook.com/htli.org

© 2017 Hjälp till Liv International

Må - Fr 10.30-17.00 Lö 10.30-15 Sö & helgdag stängt

KONTAKT - tele: 0650-56 01 00/073-844 47 60 mail: info@htli.org hemsida: www.htli.org
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Signum

DETTA NUMMER

Kärleken delar med sig

Utifrån sett,
som vi vanliga
människor ser saker och ting, verkar
det dessutom ligga allvar bakom dessa
mäns utsagor, att de båda försöker
tydliggöra att de ämnar utplåna
varandra. Det känns inte alls bra när
man tänker på hur ännu en oroshärd,
där människor kommer att lida nöd,
är på väg att blossa upp.
människor som lider nöd,
känns det under sådana här maktspel
som om världen bara blir mörkare för
varje dag, även om vi då och då ser
ljusglimtar från de människor vi fått
möjlighet att hjälpa under de 25 år vi
haft förmånen att sprida glädje och
hopp hos fattiga familjer.
Under de senaste dagarna har vi
hört att ca 400,000 människor tvingats
fly från Burma och nu lever i
flyktingläger. Det faktum att det idag
finns ca 60 miljoner människor på flykt
undan krig och våld är skrämmande.
Alla dessa har fått lämna allt de äger
för att rädda sitt liv. Man frågar sig om
vi människor inte har lärt oss
någo
nting alls av tidigare misstag.
Den välkända strofen:
”
blir allt aktuellare
när vi ser hur världen
rustar upp sina arméer.
Det mesta av Isis
terrorvälde har slagits
ned, men de områden
som återtagits är inte
längre boplatser för
människor, utan det är
mest grus och sten och

en obeskrivlig röra. Platser som tidigare
var en centralpunkt där människor
tidigare levde sina liv, har förvandlats
till bråte.
Detta bevisar att världen inte blir
bättre av att påtvinga ett folk ett
levnadssätt vare sig det sker med
politiska medel eller militära. Isis kom
till Mosul för att upprätta ett nytt
“bättre” samhälle, men det skedde
genom tvång och våld och folket valde
därför att fly för sina liv. Sen kom en
så kallad befrielsearmé och jämnade
det som fanns kvar av staden med
marken. Av det nya samhället blev
inget.

Sid 4 Glada barn
på Tabita blir
bjudna på utflykt
HTLI-givare

Sid 5 Hon är 80 år och samlar
lastbilar fyllda med hjälp!
Sid 6 Anders vill
se fler unga
engagerade

om
varandra. En omsorg där man delar på
tillgångar och utrymme. Vi i Sverige är
oerhört priviligierade. Vi kan visa upp
byggnader som är hundratals, ja
tusentals år gamla, och vi kan vara
tacksamma att vi sluppit undan krig
under mer än 200 år.
Jag är så glad över att ha en
hyfsad pension, för det ger mig
möjlighet att dela med mig. Vi vet
att 5% av världens människor äger 95%
av världens tillgångar. Det skulle
naturligtvis inte vara något problem
med detta om dessa 5 % delade med
sig av sitt överflöd.
Men ofta uppstår i stället ett
maktspelom mitt och ditt mellan de
fattiga och de rika.
genom att vara generösa
och visa varandra omsorg och låta de
fattiga få en en del av vårt välstånd.

Sid 7-11 Hjälp till Liv 25 år!

Sid 15 Tradare sänd till Bulgarien

Sid 14 Sponsra flickskola i Afghanistan!
Sid 16 Bli Fadder!
Sid 18 HTLI Secondhandbutik
& Café: - Vi har byggt om!

Sid 29 Hjälpkrysset
Allan Widarsson
Styrelseordförande
Hjälp till Liv International

Sid 31 Gratulera & Minns

Omslaget
Foto Daniel Roe, Uplash
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Vår anställda Dorin Todea och övrig personal vid vårt dagcenter Barnens Hus Tabita i
Rumänien har skickat oss några bilder, som vi vill dela med oss av!

Givarutflykt med många nya upplevelser!

FICK HANDLA I EGEN
PRESENTBUTIK
Sin våravslutning firade man på
Tabita på ett lite annorlunda
sätt i år, berättar de. Lärarna
anordnade en affär med
barnsaker som barnen fick
”handla” med för låtsaspengar
personalen tryckt upp. I augusti
började verksamheten igen,
efter sommaruppehållet.

En av HTLI:s givare
ville göra något speciellt
för barnen på dagcentret
Tabita och erbjöd sig
därför att betala för en
dagsuflykt för barnen
där de fick gå på Zoo
och äta ute, något som
många säkert aldrig
upplevt. Det blev en
stor och upplevelserik
dag för barnen, med
mycket glädje!

De har sytt klädpaket i 22 år:

”Känns fantastiskt att kunna göra något”
- I varje paket
lägger vi två byxor,
en skjorta, en stickad
tröja, en mössa, tre
blöjor, handduk och
tvättlapp. Sen slår vi
in hela paketet i en
varm yllefilt, berättar
Christina.
Från vänster: Tina Sundin, Anna Eriksson, Ingegerd Sundling, Ingrid
Andersson, Sirka Schavon, Birgitta Belin, Eva Burman, Birgitta Norlin, Gruppen syr mest av
gamla lakan och
Lena Berglin, Birgitta Sundin och Ingela Berglin.
yllefiltar. En yllefilt blir
fyra små barnyllefiltar och
Christina Sundin och hennes
väninnor har träffats i hela 22 år
genom åren har det blivit exakt
2038 klädpaket, vilket man har
för att sticka och sy klädpaket till
full koll på.
behövande familjers småbarn.
- Jag måste säga att det är
Åtta gånger per år träffas de på
fantastiskt att vi hållit på så
Nifgården i Norrfjärn,
länge och fortfarande brinner för
Hälsingland, för att umgås,
det! säger hon inspirerat.
inspirera varandra, klippa till
tyger och förbereda sömnaden,
När gruppen började sina
som de sedan främst gör i
träffar
skickade man sina
hemmen.
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klädpaket till Röda
Korset, men då
de inte längre tog emot paket,
kom de 2011 i kontakt med HTLI,
som de inledde ett samarbete
med, vilket de fortsatt med
sedan dess.
- Vi är alla pensionärer i olika
åldrar, som är involverade och
det känns fantastiskt att kunna
göra något! Och även om
ingen kan göra allt, så kan alla
göra något! Dessutom ger de
här träffarna och arbetet så
mycket till oss själva också!
avrundar Christina.

Ulla, 80 år, fyller Mikaels lastbil med hjälp!
Ulla Lander från Näs i
Karlhomsbruk, har hela sitt liv
varit ideellt involverad i
hjälpverksamhet och
internationella engagemang.
TEXT OCH BILD

Berith Nilsson

Under många år har Ulla haft
fadderbarn i flera organisationer. I
och med detta - och genom
semesterresor - har hon besökt en
del fattiga länder. Engagemanget i
Hjälp till Liv International började
med att en vän berättade om en
hjälpresa HTLI skulle ha hösten
2009. Det ledde till att den då 72åriga Ulla följde med på resan som
gick till Lettland och Rumänien. Det
blev en resa som gjorde intryck.
- Denna och andra resor jag gjort
gör att jag har fått se hur folk har det
och vilka behov som finns hos
många, kommenterar 80-åringen.
Startade egna insamlingar
Efter hjälpresan började Ulla samla
in kläder till HTLI:s
hjälpsändningar. Ryktet spred sig
snart på orten om
Ullas
insamli
ngar

och snart blev behovet av en större
insamlingsplats uppenbar.
- Som väl är bor jag på mark som
tillhör en bonde och min hyresvärd,
Mikael Johansson, upplät en av sina
lador till att förvara de kläder och
prylar som privatpersoner och
kyrkor började skänka, berättar hon.
Men det stannade inte där. Ryktet
nådde även landstinget som började
skänka rollatorer, rullstolar etc, som
sen skickas med HTLI:s
hjälpsändningar till ett sjukhus i
Lettland.
Spännande och roligt
Det är inte utan att Ulla och hennes
väninna Ella Wallin, som också
blivit engagerad, tycker att det är
rätt spännande att sortera upp de
gåvor som lämnats in.
- Det är en glädje att få plocka upp
och sortera allt som människor
lämnat in! säger Ulla inspirerat. Och vi får så bra hjälp av Mikael
som använder sin lastbilen han har i
sitt företag Upplands Potatis, för att
köra upp alla saker till Hudiksvall,
där våra insamlingar packas in i
HTLI:s stora tradare.
Ulla understryker att hon verkligen
vill ge Mikael en varm eloge för att
han ställer upp på detta sätt.
Samlar in till frakten
Ulla nöjer sig inte med att samla in
saker. Hon och hennes väninna Ella

ser även till att samla in pengarna
för frakten till mottagarländerna. Att
köra en tradare flera hundra mil är
inte gratis varför de tar ett
helhetsansvar där de även bidrar
med sin del av transportkostnadenn
för hjälpsändningen - en summa på
ungefär 7000 kr per resa.

Ullas Drivkraft
1.

Kärleken till människor

2. Viljan och glädjen att
kunna hjälpa
3. Att hjälpa berikar livet
och gör det
meningsfullt
Ger ett rikt liv att kunna hjälpa
Det är kärleken till människor och
önskan om att vilja hjälpa som
driver Ulla.
- Jag känner för människor och är så
tacksam över att vara frisk, så jag
orkar vara med och göra detta! säger
hon med emfas.
- Jag lever ett rikt liv! Det här är
roligt, intressant och meningsfullt.
Sen får jag i min ålder ta en dag i
taget, men jag är så tacksam att jag
kan vara med! ⁂

Vill du skänka saker? - Lämna in
dem i vår secondhandbutik på
håstaholmen i hudiksvall!
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Anders vill se fler unga engagerade

Foto: Philippe Rehdu

- Njae, det är det väl inte,
svarar Anders. Även om
det givetvis gör sitt,
erkänner han. Att vara
engagerad handlar så
mycket om att kunna
göra något som faktiskt
hjälper andra människor,
och att man kan ge en
sådan konkret hjälp för
människor som har det
svårt. Långt ifrån alla har ju
tak över huvudet,
motiverar Anders sitt
engagemang.
- Kanske öppnades mina
ögon för det på ett sätt,
genom att jag - helt
naturligt - kom i kontakt
med HTLI genom Ellens
familj.

Anders Trolin är inte helt säker
på hur många år av sitt 32-åriga
liv han har varit engagerad i HTLI.
Han blev väl helt enkelt
”kollektiv-ansluten” till
organisationen då han träffade
sin Ellen, som är dotter till en av
Hjälp till Liv Internationals
initiativtagare, Anna-Lena
Gustavsson. Men är det bara
svärmor som är orsaken till att
han är aktiv i HTLI?
INTERVJU: Berith Nilsson

Kommer när det krisar
Det är viktigt att se vikten av att
engagera oss i andras bästa,
kommenterar svärmor Anna-Lena
när hon passerar oss, där jag sitter
tillsammans med Anders och ett
av hans två barn i HTLIs café över
en ”Fredagssoppa”, för att få
några ord med honom innan han
drar iväg för att bära soffor för HTLIs
räkning.
- Svärmor brukar kalla på mig när
det är lite krisigt, eller något tungt
ska bäras, säger Anders med sitt
varma leende, samtidigt som han
naturligt reser sig upp för att rycka

in som servitör för några
nyanlända cafégäster. När han
satt sig hinner han säga några
glada ord till några andra
besökare och uppmuntrar dem att
ta med sig några tidningar att
dela ut, innan han fortsätter:
- Jag gör insatser då och då. Att
vara engagerad behöver ju inte
innebära att man jobbar heltid,
som Anna-Lena, utan att göra det
just jag är bra på och i just den
omfattning just jag kan.
Vill se fler yngre
- Jag tror även att fler yngre skulle
behöva prioritera att engagera sig
för andras bästa.
- Ta till exempel med kompisgänget och gör något tillsammans
för HTLI, istället för att sitta hemma
och hänga. Eller så blir man helt
enkelt fadder! säger Anders
samtidigt som han tar en tugga av
efterrättskakan. Att göra något som
betyder något för någon annan
gör en glad.
- Det är helt enkelt både
meningsfullt och roligt att hjälpa!
Och det finns
tusen sätt att
göra det på,
säger
innan han går
och bär soffor.

Det kan du göra - några tips!
Trötta barnfamiljen
ch prata om
hela gänget o
ndra.
ra för att förä
vad ni vill gö
t! Det
p
LI och få in u
Kontakta HT
r
ke
sa
e att göra
är alltid roligar
tillsammans!
r och gör
när det passa
kläder
tiken, sortera
u
b
i
ts
sa
in
en
ffa eller två!
eller bär en so
stora
och packa vid
ndningar!
HTLI:s hjälpsä

6

vid middagsbordet och
fundera med barnen vad ni kan göra
för att hjälpa andra. - Barnen har
säkert bra idéer!
HTLIs tidning Nyhetsforum
när du går ut på familjepromenaden
tillsammans med barnen
för försäljning i HTLIs café eller rensa
garderoben och se vad ni kan ge bort.
HTLI med de du träffar i
sandlådan, på öppen förskola eller vid
köksbordet.

till ett
fadderbarn. O eller flera
ch givetvis bli
stödmedlem
i HTLI!
dina vänner
och kollegor
HTLI-faddra
som
r!
kontaktnätv
erk till förmån och
för HTLIs
arbete.
i månaden
som volontä
r fadderkonsu
lent. Helt
oberoende av
var du befinn
er dig just
då, bara du h
ar dator och
telefon.

Foto:Anna-Lena, Allan och Åke Nilsson 1992 vid en av de första planeringsträffarna

ATT ARBETA MED BISTÅND…
Av Allan Widarsson, ordf. HTLI

I år fyller HTLIs hjälpverksamhet
25 år! Det som började med
några mindre, privata, hjälpsändningar har idag vuxit till att
inbegripa runt 600 fadderbarn,
stora hjälpsändningar, skola,
dagcenter, secondhandbutik
med mera. Det har varit både
glädjeämnen och utmaningar
genom åren. Men den glädje
och tacksamhet som vi mött
hos mottagarna av hjälpen, gör
det värt allt.
Att vara frivillig biståndsarbetare är ingen hobby som
man tar fram för att få
timmarna att gå när man har
långtråkigt. Det är en livsform.

Allt man gör har sina referenser
i frågan hur man på bästa sätt
ska göra för att kunna hjälpa.
Många gånger har det varit
svårt att få till pengarna för alla
resor vi gjort med kläder och
förnödenheter. Då har vi fått
göra basarer och marknadsförsäljningar., vi har fått ringa
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runt och tigga material och
resebidrag, och oftast har man
varit tillmötesgående och gett
oss bidrag.
Under de tjugofem år som
gått har Europa genom-gått
stora förändringar. Nya lagar
och tullregler har skapats. En
det till vår fördel medan andra
varit till vår nackdel. Till Lettland
och Rumänien blev det helt
okomplicerat att köra material
när EU kom med i bilden och
alla tullhanter-ingar försvann.
Resor till Ryssland blev
däremot omöjliga att
genomföra, så vida man inte är
beredd att betala
tullavgift på ca
170.000 kr för en
last med kläder.
Innan EU var det
inga andra
bekymmer än
pappers-exercisen i
tullen. Krångligt
men möjligt.
Vissa tider, när vi arbetade
med utvecklingscentret i
Ryssland, körde vi ett lass i
veckan. Omkring 2600 ton
beräknar vi ha transporterats till
olika länder genom åren.
All ha kunnat fortsätta med
detta frivilligarbete i 25 år, trots

alla motgångar, beror på den
oerhörda tacksamhet som vi
mött från mottagarna. Jag har
många gånger gripits till tårar
över den tacksamhet de visat
mig. Inget öga lämnades torrt
när jag fick se den glädje som
en helt förlamad man visade,
när han efter ett års
sängliggande fick en rullstol, så
han fick möjlighet att komma till
mässan i den ortodoxa kyrkan
på Valam i Ryssland. (Man får
komma ihåg att de ortodoxa
kyrkorna saknar sittplatser.)
Mannens son, som även var
hans skötare, hade denna dag
burit sin pappa ner för den
smala spiraltrappan för att sätta
honom i rullstolen. När han såg
mig komma sprang han mig till
mötes, omfamnade mig och
uttryckte gång på gång sin
tacksamhet över att hans far nu
äntligen kunde komma till
mässan.
Att en gammal ”pensionerad”
rullstol kunde bli så välkommen
hade jag inte tidigare förstått. Det är alltid en glädje att få ge!
På de följande sidorna kan du
se vad de senaste 25 åren
inneburit i Hjälp till livs
framväxt och utveckling.

-Tack för det stöd du gett
och ger till HTLI:s arbete!

25 år av
1991

1992

- en av
na Larisaav HTLI
a
x
o
R
r
a
z
Lilla La n som fått hjälp
alla bar

1992

och den långa, ganska
påfrestande resan.
Kläderna nådde och ska
alltid garanteras nå de
personer som verkligen är
behövande och som kommer
Året är 1991 och världens ögon
att använda dem.
precis öppnats över hur illa
Under 1992 antas
barnhemsbarnen i Ceaușescus
arbetsnamnet Hjälp Till
kommunistiska Rumänien hade det. I
Liv, vilket delas i två
brist på verklig omsorg får de endast
arbetsgrupper;
minsta möjliga insats för överlevnad, en
Hallsbergsgruppen och
med mycket misär och vanskötsel.
En b
Hudiksvallsgruppen som
junguss tota
Motive-rad av dessa rapporter om
senare
registredes som en
l
f
r
r
i rum u-hjä enove
misär åker barnsköterskan Anna-Lena
änien lpsän ras o
egen
organisation
i
c h gö
.
dnin
Gustavsson från Blästa utanför
g
r
t
s
Hudiksvall.
första
ill R
eghinin
Hudiksvall på sin första hjälpresa till
familjesemester till
Vid resan till Reghin i oktober
Timisuara i Rumänien. Till sällskap har Polen, en bas för de första
1992 tas man emot av stadens
hon en inspirerad grupp från
årens hjälparbete. Hittills har
pingstpastor
Dumitru,som arbetar på
Hallsberg. Med i dragkärran finns
trotjänaren körts ca 40 000 mil,
volontärbasis i en församling i
bland annat ett antal kuvöser
motsvarande tio varv runt jorden.
Reghin. Församlingen har sina
astning i Med bussen och lastbil har
l
d
e
m
,
n
a
samlingar i en enkel lägenhet och
s
sammanlagt 2500 ton kläder, skor
Första re s hem i Blästa
a
n
e
pastor Dumitru berättar att han vill
AnnaL
mm transporterats med
bygga en kyrka till sin församling. I
Anna-Lena fått från
hjälptransporter och privata resor.
Hudiksvall sjukhus.
dåvarande penningvärde skulle den
kosta ca 30 000 svenska kronor.
Hösten 1992 börjar hjälparbetet på
Vid samma tid går svägerskan Astrid allvar och insatser på längre sikt
När Annika Norin, en ung
Widarsson och drömmer om att
började ta form. Det blir insamlingar
nyutexaminerad kantor från
familjen ska köpa en husbil för att åka av allehanda förnödenheter, mest av
på semestrar med sina sex barn. Det
Sollefteå, vid en senare resa får höra
kläder och skor. Första hjälpresan
detta, beslutar hon sig helt spontant
blir istället en gammal skolbuss som
med bussen går till staden Reghin i
nya
de köper och maken Allan
Rumänien. Med sig har man ca 20 ton att hon vill bekosta den
kyrkan,
vilket
hon
gör
totalrenover och under ett intensivt
hjälpmaterial för jordbruk,
år bygger om till husbuss. En insats
genom att resa
äldreboende, skolor och till
runt i nedre
som tar hela 1600 timmar. Denna
behövande i byarna ute på
Norrland och
buss blir efter
landsbygden. Denna resa blev den
första organiserade hjälpsändningen hålla konserter
där hon spelar
från Hudiksvall till Rumänien. Den
och samlar in
skulle komma att åtföljas av många
fler! Glädjen i mottagarnas ögon, när pengarna. Tack
vare Annikas och
de tar emot gåvorna, var tillräcklig
em
h
rn
a
b
a
hennes familjs,
belöning för allt insamlingsarbete
M8isär i Rumänrsk
rlden
vä
m
o
Kyrkan i Reghin
fö
s
ja
avslö

hjälparbete!
1998

1993
går till byn Drushnaja Gorka med
kläder och skor till ortens nybildade
församling. Allan och Stig Mattsson
som körde denna resan.

I Hudiksvall finns under
denna tid många kurder, som
anlänt som flyktingar i slutet av
åttiotalet och som nu vill hjälpa
g
n
i
n
d
sitt hemland. 1995 går därför
psän
v hjäl distan.
a
g
en hjälpsändning med en
n
i
packnelen av Kur
s
ö
i
t
lastbil
minutiöst
packad med skolU
Min akiska d
r
I
l
och sjukvårdsmaterial till Kurdistan.
ins til
amling, kunde
Kriget hade förstört allt i landet. Det
därför kyrkan i Reghin invigas 1995.
blir lokal succé när lastbilen med
hjälp anländer. Man möts redan i
Hjälp till Livs Hallsbergsgrupp har
tullen av en lokal kurdisk TV-kanal
en vision om att även bygga ett
som rapporterar om händelsen.
”Barnens Hus” i Reghin, som ska
kunna ta hand om några av de barn
Under åren 1993-1998 arbetar
som förvaras i statliga institutioner.
Hudiksvallgruppen i Ryssland,
De påbörjar en insamling för detta,
framför allt i Drushnaja Gorka men
lägger grunden på byggnaden och får
år 2000 upp den stora tegelstommen. även i St. Petersburg. Under den
Men den rumänska inflationen rusar i tiden registrerades en ny
organisation under namnet Hjälp till
höjden, vilket gör att insamlingar av
Liv International, i Hudiksvall.
pengar inte räcker till för att slutföra
Målet för Rysslandshjälpen är att få
bygget, som blir stående.
dit material för att starta en
yrkesskola och ett bageri. Man fraktar
1993 går drömmen att få hjälpa i
dit tryckpressar, skolbänkar,
Ryssland i uppfyllelse för Allan, när
skolmaterial med mera, men även
första resan
inredning till ett bageri, med
hopp om att kunna sälja brödet
och tjäna egna pengar för
byborna.
Men drömmen går i kras
när allt en natt hösten 1998
totalförstörs i en anlagd brand.
I chockvågorna efter
yrelse: brandkatastrofen går vårt
t
s
a
t
s
r
ö
sf
na-Lena arbete på sparlåga åren 1998national
HTL Inter, Stig, Allan & An
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1998

ing
n, med lastn
Första resa hem i Blästa
AnnaLenas

i

ust
riet som kja
e
g
a
b
i
g
r
in
Provbaknpp i DrushNaja Go
u
s
t
g
byg

Hela
brinn projekte
t
er ne
r i en i Drushna
j
anla
gd bra Gorka
2000,
a n d.
med undantag för
några transporter till Rumänien,
mest till några behövande familjer
man fått anvisning till av
Borgmästaren i Reghin.

Nyåret 2001-2002 blir det dock
en nytändning för aktiviteterna när
man startar fadderverksamhet, för
att på så sätt nå ut med ekonomiskt
stöd direkt till utsatta familjer. Det
börjar i det lilla med en enda familj,
som får personliga sponsorer.
För att möta sponsorernas
ständiga fråga: ”Hur vet jag att
pengarna kommer fram?”,
konstruerar Allan, som är
ordförande i HTLI, men även teknik
- och datalärare, ett unikt
internetbaserat
uppföljningssystem, som får
namnet ”AidTrack”. Systemet gör
det möjligt för varje fadder att
genom föreningens hemsida följa

lastning i
ed 2010
2004
Första resan, m

2002

AnnaLenas hem

i Blästa

2001
-200
fa d d
erve2 börja
rksa r HT
LI m
mh e
ed
t
sin gåva och
se att den kommit fram.
Man startar i och med detta
hemsidan www.htli.org för att
sprida information om föreningens
aktiviteter, men framför allt för att
söka sponsorer till de väntande
fadderbarnen. Till dags dato (sept
2017) har ca 1300 personer gått
igenom systemet och omkring 400
faddrar är registrerade, som
ansvariga för i runda tal 600 barn.
Många barn och fattiga äldre
har fått hjälp, men även studenter,
som genom sina studier blivit
hjälpta ur fattigdomen.
Under 2002 börjar pastor
Dumitro bli orolig för bygget av
Barnens hus. Han befarar att huset
aldrig ska bli färdigt och kontaktar
därför Allan i Hudiksvall och ber om
hjälp att slutföra bygget. Folk i
staden hade nämligen börjat
misstänka att Dumitru tog de
pengar som var avsedda till
Barnens hus för egen del.
Allan, som jobbar som lärare på
gymnasiet, kallar till sig fyra
yrkeslärare; målare, byggare,
rörmokare och elektriker och frågar
om de kunde tänka sig att förlägga
en elevpraktik till
Reghin. De tänder
direkt då de anser
att det är bra för
eleverna med
utlandspraktik.
Detta
resulterar i
fyra
arbetsresor i
Allans buss,
fyllda med lärare
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”Omta
Birgitta vid

Gymna
Reghinsieelever fr
å
”
oc h by
abita
gger un Hudiksvall
T
”
s
u
pp B a r
ens h
nens Håker till
Barn s 2006
us Tab
ita.
Invig
efter skoldagen och ges
och elever.
möjlighet till läxhjälp och lek. Barnen
Vid varje resa besöker man bor dock hemma. Tabita kommer
alltid en av HTLIs fadderfamiljer för
senare att försörjas av HTLIs
att ge eleverna en bild av hur
secondhandbutik på Håstaholmen.
många fattiga lever.
Det här året (2006) börjar man
Samtidigt pågår klädinsamlingar
även ett samarbete med Birgitta
nu kontinuerligt. 2004 köper man in
Norberg och ”Lettlandshjälpen”. I
det gamla Baptistkapellet i Norsta,
samband med detta påbörjas även
som man ger namnet ”Norstadepån”. ett fadderarbete i Lettland. År 2010
Där fortsätter man med klädinsamling har arbetet i Lettland utökats och
fram till år 2012, då hela
HTLI kan inviga gatubarnscentret i
verksamheten flyttar till
Gulbene. Även där har
Håstaholmen, där man även startar
gymnasieelever varit med och byggt.
en stor
För att stödja arbetet i Lettland
secondhandbutik.
öppnar HTLI 2007 en mindre
secondhandbutik kallad
Första
”Omtanken” i Hudiksvall, där
numret av
Birgitta ansvarar för
HTLIs tidning
verksamheten.
NyhetsForum
kommer ut
2007 börjar HTLI
r
e
d
d
a
F
2005. Den blir
fadderarbete
i Etiopien med
r
2007 börja
n
ie
föreningens
ett fyrtiotal barn. Man borrar
iop
arbete i Et
främsta
även ett par vattenbrunnar.
informationskanal
åren framöver. Det är det
Hjälpsändingarna till Lettland
senaste numret av denna tidning,
fortsätter och hösten 2011 körs
som du nu håller i din hand!
första hjälptransporten till Bulgarien
Sommaren 2006 anordnades en
efter en begäran om hjälp från
bussresa från Hudiksvall till Reghin
Bulgarian Aid Mission. Denna
när Barnens Hus ”Tabita” så äntligen
kontakt skulle senare komma
ska invigas. Under de 13 år som gått
sedan projektet startades hade
samhällets behov av barnhem
förändrats. Tabita blev därför inget
barnhem för hemlösa barn,
utan ett fritidscenter för
barn från utsatta
familjer, där flertalet
barn är romer. Här
serveras de ett mål mat
epån”

nken”

”Norstad

2012

2016

2017

att utvecklas så att vi fick
Idag, 2017,
långtradare med kläder, skor,
fadderverksamhet även i Bulgarien.
fortsätter HTLI
loppissaker, sjukhusmaterial,
Den 12 november 2012 invigs
rullstolar och annat som lämnar HTLI arbetet, med
Håstaholmens Bistånds-och
oförminskad
Biståndscenter på Håstaholmen. I
Secondhanddbutik, en lokal på 900
genomsnitt är det en långtradare per intensi
Hjälp til
kvadratmeter, som därmed blir
tet. I ett
kvartal som åker med hjälp till
så de kanl tiggarfamiljer,
vara med s
HTLI:s centrala arbetsplats.
Europa
Lettland och Bulgarien. Till detta går
ina barn
Samtidigt ger Allan Widarsson ut sin
där inte alla
även några mindre hjälpsändningar
bok ”Händelser på vägen”. Många
länder tar ansvar för
till Ryssland, med hjälp av ryska
praktikanter och volontärer
sina fattiga behövs den ideella
chaufförer som med
tjänstgör i Biståndscentret genom
engagemang allt mer - på olika
åren. En av dessa, en Afghansk
nivåer.
man, som senare anställs, har
Vi har valt att arbeta med
god kontakt med borgmästaren i
fadderskap, stöd till fattiga barn
sin hemstad Andkoy.
genom dagcenter, skolor, stöd till
Detta resulterar i att HTLI
lägergårdar etc. Det gör vi för att vi
utökar fadderverksamheten
tror att barnen är viktiga för
även till Afghanistan. I Andkoy
framtiden. Vi tror också att det är
finns ett 20-tal barn, som
viktigt att föräldrar kan bo hemma
blivit föräldralösa på grund av Kläd
hos sina barn, och att utbildning är en
säcka
r
i
en av
i v änt
talibanernas härjningar. En
väg ur fattigdom. Därför försöker vi
alla H
a
TLIs hjn på inpack
kvinna, som blivit änka på
på allt sätt utveckla den verksamhet
ning
älpsä
n
d
n
stort
grund av dessa härjningar, tar med
vi har. - Till det behöver vi din hjälp!
ingar
tålamod och stor
en imponerande styrka sig an att ha
idealitet för in transporterna i en
undervisning för dessa utsatta barn.
Vi vill forsätta vårt arbete med
minibuss.
HTLI inser att hon behöver hjälp
Dagcentret Tabita. Vi vill öka antalet
Åren 2015-2017 kommer det många fadderbarn. Och vi vill bygga en
med att förse dem med ett mål mat
tiggare till Sverige, så även till
om dagen och med att kunna
skola i Afghanistan där flickor är lika
Hudiksvalls kommun, där HTLI har sin välkomna att studera som pojkar.
fortsätta med undervisningen. Med
bas. Man startar därför ett projekt
dessa behov i bakgrunden startar
TACK för att du hjälper oss med det!
för att hjälpa rumäner och bulgarer
HTLI 2016 ett skolprojekt för flickor
Sammanställt av Allan Widarsson /
(framförallt romer), som
i Andkoy, ett projekt som kommer
ordförande
annars blir sittande
att kosta i runda tal 300 000 kr och
utanför butikerna.
vilket även i dags dato (2017)
Dessa får stöd för att
behöver hjälp med finansiering för
kunna vara hos sina
att färdigställas.
barn, i stället för att
behöva tigga här. Det
Under åren 2012är ett tiotal familjer
som får hjälp på
detta sätt. Hjälpen
är villkorad med att
familjernas barn
går i skolan och
att minst en
förälder bor
hemma med
Andkhoy, i
i
g
in
n
is
v
r
e
barnen.
und
Provisorisken riktig skolbyggnad.
å
p
n
ta
v än
älkomme
2017 lastas ett antal
n!
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PERSONLIGT:

25 år fyllda

Vår ordförande Allan Widarsson
har lagt tusentals timmar på
HTLIs hjälparbete. Under tiden
har hans fru Astrid oftast varit
hemma och tagit hand om
hem och familj. Några av
hjälpresorna har hon dock
kunnat vara med om. Här
berättar hon om sina
upplevelser.
- Min första resa till Rumänien var
1992. Rumänien är ett otroligt vackert
land och vår resa gick över
Karpaterna där kurvorna var så skarpa
att man nästan mötte sig själv, säger
hon med ett skratt.
- I Reghin, vårt mål, fanns det en stor
barnkör som sjöng så att taket nästan
lyfte, minns hon. Pastor Dumitru, som
var deras första kontakt, var en
mycket varm människa som önskade
hjälpa sina medmänniskor både i tron,
men även genom att hjälpa de fattiga
barn som fanns i området.
- Allt var grått, minns Astrid. Det var
små varustånd efter gatorna, men inga
större butiker eller varuhus. Överallt
fanns fattiga och tiggande romer, ofta
med handikappade barn.
- De följde efter oss på gatorna och
visade upp barnets fot för att vi skulle
ge dem pengar, berättar hon. - Vi fick
veta att föräldrarna inte helt ovanligt
bröt sönder exempelvis en fotled hos
barnet, för att det skulle gå lättare att
få in pengar när de tiggde. En sorglig
historia, konstaterar Astrid ledsamt.
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I EU är de fattiga fortfarande
fattiga
Totalt blev det fem resor för Astrid till
Rumänien. Vid den tredje resan 2005
hade Rumänien gått med i EU och fått
bidrag till att bland annat rusta upp
vägarna.
- Nu fick vi se ett mer välmående land
med bättre vägar, större framtidstro,
upprustade hus och blommor i
parkerna. Men likväl hade de
fattiga det lika fattigt.
- För dem hade det inte hänt så
mycket, konstaterar Astrid. De
små vägarna ut till byarna var
lika dåliga och deras hus var i
lika dåligt skick.
I Reghin fanns vid hennes
tredje resa (2010) sex eller sju
stora varuhus och alla små
varustånd var borta.
- Tack vare pengar från HTLI:s
svenska faddrar, så gick nu
även flera av de ungdomar vi hjälpt
nu på universitet och utbildade sig;
någon till pastor, en annan till
civilekonom, ytterligare någon till
sjuksköterska osv. En kille hade tagit
lastbilskort och fått jobb genom detta.
Gödselkörning i aftonklänning
Den första resan Astrid följde med på
till Ryssland var i maj 1994.
Vårgrönskan var bländande vacker,
men ändå kändes det olustigt när de
kom genom den ryska tullen.

- Det var som att luften inte
räckte till. Man kände sig
nedtryckt på något vis,
beskriver Astrid sin känsla.
En dag när hon var ute och
gick på bygatan i staden
Drushnaja Gorka, fick hon se
flera människor gå förbi med
skottkärror till sin odlingslott
utanför byn. De flesta hade
dåliga kläder och dåliga skor,
men en av dessa kommer hon
aldrig att glömma.
- Hon kom där med sin kärra
gjord av trä, fullastad med gödsel,
samtidigt som hon var klädd i en
mycket vacker aftonklänning. Det var
verkligen en speciell syn! Jag förstod
snart att hon hade fått den vackra
klänningen från någon hjälpsändning
och troligen var det det enda hon hade
att sätta på sig!

- Vi besökte även ett sjukhus. Där fick
vi se de otroligt enkla förhållanden
personalen arbetade under! En kvinna
låg med dropp, men droppnålen var
en vanlig kort nål för injektioner
under huden, kommenterar Astrid,
som är utbildad sjuksköterska. Nålen
stöttades upp av en bomullstuss, men
var inte fixerad vid armen utan istället
hade man bundit armen vid
sängkanten.
Ofta var det kyrkor av olika slag som
blev deras första kontakt i de länder

Astrid Widarsson om livet med Hjälp till Liv International

a av upplevelser!
de arbetade. Det banade för ett större
nätverk på orten och en stabilitet i
arbetet.
- I staden Drushnaja Gorka mötte vi
en livaktig pingstförsamling, som på
tre år vuxit till 300 medlemmar.
- Vår yngste son, Joel, var med på
resan och en pojke som kom till
pastor Anna varje dag för att få ett
mål mat blev hans kamrat under vår
vistelse där. Zhenyas pappa och bror
satt i fängelse och han bodde
tillsammans med mamman, som var
alkoholist, i ett hus som såg ut som ett
riktigt dåligt svenskt uthus.
I Ryssland fanns och finns inte bara
fängelser för vuxna, utan även för
barn som exempelvis kan ha stulit
potatis för någon granne osv. När vi
skulle resa hem kom Shenya till vår
buss, med sig hade han en bukett
tulpaner som han ville ge oss, berättar
Astrid.
- Jag fick tårar i ögonen eftersom jag
visste att det inte fanns några
blommor utanför hans hus, jag tänkte
att han riskerade fängelse för att få ge
oss en bukett blommor.
Lägergården
Bärnstenen
Astrids första
resa till
Lettland var i
juli 2007.
- I Riga mötte
vi familjen
Najdjonoks,
som sedan
dess har varit
engagerade i
HTLI hjälparbete.
När vi sedan åkte vidare
till staden Gulbene träffade vi där
pastor Larissa, som brann för att
hjälpa de allra fattigaste barnen i sin
stad.
I Gulbene bor många rysktalande och
nöden och fattigdomen är stor. För att
hjälpa dessa ville hon bygga en kyrka,
där de även skulle ha matbespisning
för de fattigaste barnen.
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- Vi är glada för att HTLI sedan under
några år och med mångas givande,
samt flera svenska gymnasieelevers
praktikarbete kunde förverkliga
hennes dröm om detta.
I den lettiska staden
Daugavpils stöttade
HTLI redan ett
soppskök som en
församling där drev,
ett arv man fått från
Birgitta Norbergs
Lettlandshjälp.
Tillsammans med
församlingen hade
man även köpt in och
börjat projektera på
en lägergård, som
senare fick namnet
Bärnstenen.
- Det är en fantastisk plats där man
ordnar läger för tusentals barn och
föräldrar varje år. Här får de en
välbehövlig vecka med avkoppling
från deras annars hårda liv. En vecka
av rekreation med bibelundervisning,
god mat, roliga lekar och sköna bad!
Bärnstenen drivs idag i stiftelseform
med stöd från både HTLI och från
intressenter i Norge och Lettland.
Hjälparbete blev livet
- Min dröm om en husbuss för
semesterresor blev lite
annorlunda än jag hade tänkt.
Livet tog en annan vändning
och det blev inte så många
familjeresor, men likväl
väldigt många hjälpresor
istället, varav jag och de
yngsta barnen var med på
några, sammanfattar Astrid, som
nu sitter i rullstol och inte kan vara
lika aktiv.
Mötet människorna i de länder hon
besökt, och att se deras levnadsförhållanden, har satt sina spår.
- Det går inte en dag utan att jag
tänker på dem. Som handikappad
jämför jag ofta med hur jag skulle ha
haft det om jag bott i något av HTLIs
mottagarländer.

- Vi har försökt att koppla bort
tankarna på hjälparbetet när vi åker på
privata resor, men det är svårt,
konstaterar hon.
- Man frågar sig hela tiden hur vi kan

vi hjälpa. Våra vänner i Rumänien
som var med och initierade
fadderarbetet är fortfarande
engagerade och lägger ner mycket tid.
Där och i alla övriga länder där vi har
hjälpverksamhet finns det människor
med ett stort hjärta för de fattiga, som
vill visa på Guds kärlek till varje
människa - oavsett om de är fattiga
eller rika, säger Astrid som själv
också har en kristen tro.
- Det är tack vare dessa medarbetare
och alla våra givare som HTLI kan
fortsätta hjälpa människor i nöd!
avrundar hon.

Du kan bli HTLIstödmedlem!
Genom att som stödmedlem i
HTLI stöder du vårat arbete,
genom din medlemsavgift på 250
kr/år. Samtidigt får du vår tidning
HTLI NyhetsForum fyra gånger
per år.

Lastbil med hjälp till Bulgarien
Onsdagen den 6 september packades en lastbil full med åtta ton kläder, två ton möbler och 2
ton hushållsvaror som porslin, bestick, lampor med mera till Sofia i Bulgarien. Till vår hjälp för
att dela ut lasten till behövande har vi Aid Mission som arbetar främst bland behövande romer.
Tack till dig som skänkt och tack till er som var med och lassade! Vill du vara med nästa gång
vi lassar, så hör av dig till AnnaLena på 0650-56 01 00. Vi behöver många starka armar!

Projekt ”Bärnstenen”

MER OM LÄGERGÅRDEN

- En rekreations- och lägergård
för utsatta barn i Lettland!

Lägergården ”Latgales Dzintars” (på svenska
”Latgales Bärnstenen”) ligger vackert belägen
vid en sjö tre mil utanför Daugavpils, i Latgale
i Lettland vilket är ett av Europas fattigaste
områden. Varje år genomförs 10 läger för ett
tusental barn och ungdomar som kommer
från utsatta familjer som lever i utanförskap i
form av ex fattigdom, alkoholism, arbetslöshet och kriminalitet. Sommarlägren blir ett
andningshål för barnen och ungdomarna, som
får bara vara barn i någon vecka och uppleva
att de är värdefulla individer. Lägergården
byggs upp av ”Latgales Dzintars Foundation”
som består av representanter från Lettlanda,
Norge och Sverige (däribland HTLI) som
under många år stöttat arbetet i Daugavpils.
Stugorna som nu byggs möjliggör och utvecklar detta arbete, där man även visionerar om
att bedriva verksamhet året runt med utbildning och utveckling för utsatta grupper.

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
med en större eller mindre gåva!
MER INFO på facebooksidan "Latgales Dzintars"

För dig som vill och kan göra mer!

Donera en hel stuga och ge den ditt
namn, eller någon du vill hedra!

Köp CD-skiva till förmån för
lägergården Bärnstenen!
Sångaren och pastorn Björn Swedberg donerar har
valt att donera inkomst från försäljningen av skivan ”Är
du glad av hjärtat?” till investeringen i lägergården
Bärnstenen. Björn sjunger på den uppskattade skivan
ett urval av vår gamla andliga sångskatt genom
femton sånger till cittra och orgel..

Beställning: Skicka 100 kr
till HTLI pluskonto, bankgiro
eller Swish (se sid 2), märk
”BjörnsCD” så skickar iv dig
skivan på posten! Dukan
även ringa eller maila in
beställningen på 0650-56 01
00 alt. info@htli.org så får du
14
med ett inbetalningskort.

Var med och sponsra
vårt skolbygge
I Afghanistan!
HTLI stöder idag en provisorisk undervisning för ett fyrtiotal barn i staden Andkhoy.
Vi vill nu bygga en större skola, där minst hälften av barnen kommer att vara flickor.
Skolundervisningen kommer att bedrivas av staden själva, men de behöver vårat stöd
för att kunna bygga denna pionjärskola, vilken borgmästaren i staden vill ska bli en
exempelskola för andra i landet. Vi har mark alldeles invid polistationen, vilket bärgar för
säkerhet för de flickor som kommer att studera. Men vi behöver mer pengar! Vi har nu
byggt muren kring skolgården, men behöver snarast ytterligare 300 000 för att
förverkliga drömmen om en skola där Afghanska flickor får en framtid! Var med och
bidra med en gåva - och är du företagare vill vi uppmana dig att sponsra detta projekt!
Givetvis kommer ditt företag att uppmärksammas i och med detta.
Kontakta Allan Widarsson på 0705-36 04 31 eller info@htli.org
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Swisha din gåva till 123 900 11 57
Bg 900-11 57 , märk ”Afghanistanskola”

BLI FADDER
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!

Detta stöd går till enskilda barn som behöver hjälp. Det
kan vara barn som bor i sin familj, eller i barnhem eller
på i fosterhem. För 100-200 kr kan du rädda ett barns
uppväxt - summan varierar utifrån behov. På vår hemsida
kan du själv välja just det barn du vill bli fadder åt!

Utbildning är en väg ur fattigdom och misär! Vi väljer ofta
att stödja kvinnor till studier, då de annars inte helt
ovanligt riskerar att hamna prostitution och människohandel. Genomsnittssumman för en student ligger
på ca 250-300 kr. På www.htli.org kan du själv välja den
student du vill understödja till universitetstudier!
Alltför många pensionärer i våra projektländer har ingen
eller alltför låga inkomster och lever därför långt under
en god levnadsstandard. Detsamma gäller långtidssjuka
och handikappade. Genom att bidra med ca 150-450 kr i
månaden, kan du hjälpa någon behövande vuxen till ett
värdigt liv!

Genom att bli fadder för en tiggarfamilj kan du hjälpa
rumänska föräldrar att kunna komma hem till sina barn,
istället för att sitta här i Sverige med tiggarmuggen! Detta
understöd går på ca 2000 kr per familj, men delas ofta
mellan flera faddrar som i genomsnitt ger 200 kr var.
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SÅ HÄR FUNGERAR DET!
och uppge den
summa du önskar ge. Vill du så kan
du även välja ett specifikt barn,
land, kön eller åldersgrupp - eller så
lämnar du det till oss att utse ett
barn åt dig! Du kan välja att ge en
valfri summa som går dit behovet är
störst just nu.
När du
betalat din fadderavgift registreras
den på just ditt barn/vuxen i vår
unika databas ”Aidtrack”. De lokala
fadderråden ansvarar för
utdelningen av din fadderpeng till
mottagaren och registrerar sedan
utbetalningen, som då visar sig då
på ditt fadderkonto.

I så fall hjälper
HTLI dig med kontakten!

Anmäl dig som fadder på www.htli.org!

Vi har alla träffat på dem där de
sitter med sin pappersmugg och
inte vetat riktigt hur vi ska agera.
Tiggarna har blivit ett vanligt inslag
i vårt nya samhälle. Vi vill hjälpa men hur gör vi det bäst?
I dagsläget finns det ca 4000 tiggare
i Sverige. De flesta av dem kommer
från länder som Rumänien och
Bulgarien. Genom att komma hit kan
de öka sin chans till ett drägligt liv;
men är det det bästa sättet för oss
att hjälpa dem? - Är det genom en
slant i muggen, eller finns det bättre
sätt? Vi tror det. Genom att hjälpa
en tiggare att istället kunna leva ett
drägligt liv hemma, kan du vara med
och skapa en framtid för både
föräldrar och barn.

Hjälp till Liv vill hjälpa tiggarfamiljer
att återvända hem och behöver vi
din hjälp! Genom att bli fadder för
en tiggare, så kan du – och kanske
fler i din bekantskapskrets - stödja
föräldrar att kunna vara hemma hos
sina barn, istället för att sitta här i
Sverige med tiggarmuggen!
Att välja livet som tiggare grundar
sig inte alltid enbart på fattigdom,
utan kan även bero på att man valt
ett enklare liv i fattigdom istället för
myndighets-akter och registreringar.
Att inse att det i EU-samhället krävs
ett aktivt deltagande med bland
annat utbildning och vanliga jobb, är
inte helt enkelt. Det kan behövas
mycket tålamod och ta flera
generationer att förändra synen på

sin situation genom utbildning,
arbete osv. Vi tror dock att detta kan
vara en start!

● Barn
en ska
gå i sko
la n
● En fö
räldrer/
o
rdinari
v
ska bo
e
hemåmrdare
a med
barnen
● Förä
ldrarna
missbrfår inte vara
ukare

VILKA HJÄLPER HTLI OCH HUR?

I

har vi lokala
fadderråd som avgör var det största
hjälpbehovet finns. De besöker barn,
pensionärer och familjer för att sen ta
beslut om vilka som får bli tillgängliga för
att invänta en fadder. Till sin hjälp har
fadderrådet sk ”Servants”, som delar ut
pengar och mat. Dessa ansvarar för
utdelningen av fadderpeng och eventuell
mat. De registrerar även utbetalningen,
vilket då visar sig på ditt fadderkonto. De
håller även löpande reda på vilka behov
som finns och ger info till fadderråd och
faddrar.
in som
fadder går hela 95 procent direkt
till fadderfamiljen, övriga fem
procent går till kostnaderna för

fadderråd och servants i
mottagarlandet. Fadderråd och
servants är volontärer, så de får
endast ersättning för utgifter
med resor, telefonsamtal etc.
(Undantaget en servant i
Bulgarien som jobbar halvtid,
vilken får en lön på några tusen
kronor.)

?

gäller ett år i taget,
därefter utvärderas resultatet innan ett
nytt beslut tas. För att familjen inte ska bli
beroende av oss uppmanar och
uppmuntrar vi till att både barn och
föräldrar studerar, primärt till för
grundskolenivå. Vi verkar även för
arbetstillfällen på hemmaplan.

Jag behöver en fadder!

1 år
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Ryss 10 år
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år
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Littauen
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Afghan 5 år
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Diana, 25 år
en
Student, Littau
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HTLI Secondhandbutik & café
Vintage är högsta mode. I vår
secondhandbutik kan du hitta unika
kläder till ett lågt pris! - Vad sägs om
en tröja för 40 kronor?

Ny och större klädavdelning, eget textilrum m.m.
På Håstaholmen i Hudiksvall finner du Hjälp till Livs, 900 kvadratmeter stora,
välsorterade Secondhand-butik och café! Här hittar du allt ifrån möbler till
prydnadssaker, dammsugare till spik. Du kan även ta slå dig ned och ta en
kopp kaffe i vårt trevliga butikscafé.

RUM
för sömnad

När höstrusket kommer och kvällarna
blir mörkare är det en perfekt tid att
plocka fram virkkorgen och symaskinen,
eller - om man har en vävstol, slå några
extra slag på bommen! Hösten är
verkligen tiden för pyssel och nu har vi
fått vår egen lilla textil- och
sömnadshörna, där du kan hitta alltifrån
virknålar till tyger. Här finns även
gardiner, mattor och dukar. Dessutom
hittar du tillbehör som ”tofsar” och
gardinhållare.

TackköTk sIoLmLsponsrat
or”!
Magnus
dagssopp
e
r
”F
d
e
m
os s

KLÄDER & SKOR
Under en vecka i september stängde vi
helt sonika butiken för att riva, bygga
och möblera om! Nu har vi fått ett bättre
packnings- och sorteringsrum för de
kläder vi får in. Dessutom har vi passat
på att fräscha upp och strukturera om i
butiken, med bland annat en större
klädavdelning.
- Välkommen in och ta en titt!

Böcker

Hos oss hittar du ett rikt urval av
böcker, sorterat i olika changers och
författare! Och så billigt!
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I vårat lilla butikscafé hittar du
både smörgåsar och hembakat
fikabröd. Sitt ner och ta en liten
skön stund och njut av livet!

Höst betyder mys
och mys innebär
ljusstakar, lampor
och sköna textilier.
Vi har det mesta för
att få en både
mysig och billig
höst!

Höst
- dags att

MYSA

BYGG
& FRITID

Du vet väl om att
vi har en hel
avdelning för
bygg, el och
trädgård? Här
hittar du alltifrån
verktyg till krattor.
Du kan även
göra andra kap
vad gäller sportoch fritidsprylar.

Pssst…

Visste du att alla

BARNKLÄDER
bara kostar 20 kr

DIN INSATS ÄR BETYDELSEFULL

Bli volontär i HTLI
Secondhandbutik!
Har du funderat
på hur du ska
kunna göra
skillnad i en
värld som blir allt
hårdare och
kallare och hur
du ska kunna
hjälpa
människor som
lider? Svaret finns
kanske närmare
än du tror!
Det finns en mängd olika uppgifter i en butik. Och är det
dessutom en secondhandbutik i anslutning till ett
biståndscenter, så finns det inte desto mindre! Här finns
några saker du kan hjälpa till med i HTLI:s butik i Hudiksvall:

Varje dag får vi in kläder
som behöver sorteras upp
och läggas i säckar,
alternativt tas ut till butiken.

De varor vi får in behöver
plockas upp, gås igenom,
prismärkas och ställas ut. Du
kan hjälpa med ett eller
flera av dessa moment.
Du som jobbar ute i butiken
är med och ställer ut varor,
håller snyggt och står
eventuellt i kassan. Du kan
här specialisera dig på ett
eller flera områden i butiken,
ex möbelavdelningen,
kläder, leksaker etc.

Vi både hämtar och lämnar
möbler och varor hemma
hos privatpersoner,
institutioner mm. Detta är en
uppgift för dig som har
körkort och/eller är såpass
stark att du orkar att bära
och lyfta möbler, kartonger
med mera.
Liksom det blir dammigt
hemma hos dig, så blir det
så i en butik. Mycket prylar
innebär mycket städning. En
viktigt uppgift.

I caféet har vi gärna
hembakt bröd. Detta är
även en uppgift för dig som
vill hjälpa till men kanske
inte har så stor möjlighet att
vara inne i butiken.

HTLI secondhandbutik hittar du längst ut på
Saker som du har använt klart kanske
någon annan behöver! Lämna in dina,
för dig, färdiganvända prylar, kläder
och möbler, så skickar vi dem
antingen till behövande eller säljer i vår
butik, där all vinst går direkt till HTLI:s
hjälp-projekt! - Tack för ditt bidrag!

Håstaholmen i Hudiksvall. Hör gärna av dig till oss
om du undrar något, vill hjälpa till som volontär,
eller behöver få hjälp med att få något hämtat som
du vill skänka! Vårt tele är 0650-56 01 00 och 076850 35 82. Butiksansvarig: Anna-Lena Gustafsson

ÖPPETTIDER
Må-Fr 10.30-17, Lö 10.30-15 Sö & helgdag Stängt
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Vad är HTLI?
Hjälp till Liv International är en fristående ideell organisation
som är baserad i Hudiksvall, och som fungerar på ideell grund,
utan vinstintressen. All behållning går till hjälpverksamhet i de
länder där vi är verksamma, vilka för närvarande är Rumänien,
Bulgarien, Lettland, Litauen, Etiopien, Serbien, Afghanistan
och Ryssland. HTLI:s vision är att vi genom vårt arbete och
engagemang ska bidra till att människor får leva ett värdigare
liv. Vår mission är att göra detta genom ett stort inslag av
volontärinsatser så att vi kan jobba så kostnadseffektivt
som möjligt. Hjälp till Livs arbete grundar sig på kärleken
till medmänniskan och som ledmotiv har vi bibelordet ”Allt
vad ni vil att andra ska göra mot er, det ska ni göra för
dem.” - Utifrån detta vill Hjälp till Liv international ge
humanitär och andlig hjälp åt nödställda, fattiga och lidande
människor. Hjälp till Liv har en secondhandbutik på
Håstaholmen i Hudiksvall där all vinst går till våra
biståndsprojekt, där har vi även vårat kontor och
biståndscenter. Vill du stödja vårt arbete kan du göra det
genom att ge en gåva, bli fadder och/eller bli volontär.
- Tillsammans är vi Hjälp till Liv!

Hjälp till Liv International (HTLI)
…har sin upprinnelse i att gymnasie-läraren Allan Widarsson
hans två systrar AnnaLena och Solveig initierade och
genomförde hjälpsändningar till Rumänien under hösten
1992. Under våren 1995 bildades föreningen Hjälp till Liv
International och några år senare (år 2000) började man
med ett unikt faddersystem – kallat Aid Track – där varje
fadder personligt kan följa sitt fadderbarn via internet och
2012 öppnade man Secondhandbutik på Håstaholmen i
Hudiksvall. Man bedriver även diverse hjälpprojekt i form av
dagcenter, skola etc.

BISTÅNDSSTÄD
Biståndsstäd

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER MED HJÄRTA
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är ett företag som utför hushållsnära
tjänster med möjlighet till RUT-avdrag.
All vinst i företaget går till Hjälp till Liv
Internationals hjälpverksamhet.
- Med andra ord så hjälper du när du
får hjälp!

Fadderprogram
Genom Hjälp till Liv har 1300 barn,
äldre och studenter fått hjälp genom
åren. Vi har för nuvarande 600 barn
och vuxna i våra fadder-program.

Hjälpsändningar
Varje år skickar vi minst fyra stora
hjälp-sändningar med kläder,
möbler, rullstolar med mera. Utöver
detta går även flera mindre iväg med
bland annat julgåvor och kläder.

Secondhand & café
På Håstaholmen i Hudiksvall har HTLI
en stor secondhandbutik med café.
Det mesta av arbetsinsaterna i
butiken är volontära och all vinst går
direkt till våra bistånds-program.

Biståndsprojekt
HTLI har genom åren bistått med
bland annat vattenprojekt i både
Etiopien och Afghanistan, projekterat en lägergård i Lettland för barn i
utanförskap med mera.

Skola och Dagcenter
Sedan många år bedriver HTLI barn-centret Tabita i
Rumänien och i Afghanistan har HTLI en
provisorisk skola för barn vars föräldrar
blivit dödade, där barnen får
undervisning, mat och viss tillsyn. Vi
har påbörjat en riktig skolbyggnad, där
de föräldralösa barnen både ska kunna
studera, men även bo.

HTLI:s historia i korta drag…

”FRÅN DÅ TILL NU”
1987 Allan besöker Ryssland,

vilket blir upprinnelsen till viljan
att hjälpa. Allans syster, AnnaLena, engageras även hon.

1991 Första resan till Rumänien.
Längtan efter husbil blir bussköp.

1992 Klädinsamling börjar

hemma i Blästa, utan för
Hudiksvall. Registrering av HTL
med en arbetsgrupp i Hallsberg
och en i Hudiksvall. HTLI
registreras.

1993 Rysslandsresorna börjar.
Kyrkbygge påbörjas i Reghin.

2001-2002

Fadderverksamheten påbörjas.
Rekognosering i Reghin.

2002 Hudiksvallsgruppen går
in i Tabitaprojektet i Reghin,
Rumänien. Allan skapar
datasystemet ”Aid-Track” till
fadderprogrammet. Första
hemsidan.

2004 Första resan med

gymnasieelever för bygget av
Barnens Hus Tabita. Inköp av
Norstadepån.

2005 Första numret av HTLIs
tidning Nyhetsforum ges ut.

1998 Hjälpprojektet i Ryssland

brinner ner.

1998- 2000 Sparlåga efter

2006 Invigning av Tabita,

Barnens hus. Lettlandshjälpen och
HTLI påbörjar ett samarbete.

2007 Start för fadderprojektet i
Etiopen.

2010 Gatubarncentret i

Gulbene, Lettland, invigs. HTLI
öppnar secondhandbutiken
Omtanken i Hudiksvall.

2011 Första Hjälpresan till
Bulgarien.

2012 Håstaholmens

secondhandbutik invigs.

2012-2017 Hjälpsändningar
till Lettland och Bulgarien.
Julklappsresor till Lettland och
Rumänien.
2016 Skolprojekt i Afghanistan
startas.

2017 25-årsjubileum med

faddergala den 3 november!

katastrofen.
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VILl du bli volontär? Ring 0650-56 01 00!
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Vill du också annonsera här? Kontakta annonsansvarig Erik de Pablos, tele 070 342 98 61 e-post erikdepablo@htli.org

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

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

och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682

Välkommen till
ortens yngsta,
men förmodligen
mest erfarna
mäklarbyrå!
Vi har catering, festvåning samt lunch a la
carte, måndag till fredag, på Bakfickan.
Vi håller till på Kungsgatan 24
i Hudiksvall (Odd Fellow))

Drottninggatan 8, Hudiksvall
Tel 0650-93300 www.hfastighetsbyra.se

Mobil 070-383 36 40
Email: magnus@kockochbemanning.com

DIN EGENVÅRDSBUTIK SOM
TÄNKER MED HJÄRTAT

● SKOG OCH TRÄDGÅRD

● FODER & STALLSTRÖ

● ATV & SNÖSKOTER

● JAKT & FRITID

● SLÄPVAGNAR

● ELSTÄNGSEL & STOLPAR

●

● ROBOTGRÄSKLIPPARE

HÄST & LANTBRUK

EGEN SERVICEVERKSTAD

FYREN STORGATAN 24, hUDIKSVALL
TEL 0650-142 60
0650-54 34 34 • Hallstaåsv. 37, Hudiksvall
www.xyzmaskin.se • Må-fre 7-17.30 Lö 10-14
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Bok av HTLI:s Allan Widarsson:

”Händelser på vägen”
Hjälp till Livs grundare, Allan Widarsson, har arbetat med
biståndsverksamhet och hjälpsändningar 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!

100

216 sidor, hård pärm & många bilder

pro
av int cent
från b äkterna
o
till de ken går
fattiga
!

Sagt om boken...

”Det har varit en otrolig läsning, som berört mig
både till skratt och till tårar”
”Det är omöjligt att inte gripas till tårar av att läsa min
vän Allans levnadshistoria. Man grips och förundras.
Inga uppoffringar tycks för stora. I de mest omöjliga
situationerna flödar uppfinningsrikedomen. Tala om
att koka soppa på en spik!”
”Allans levnadsskildring ”Händelser på vägen” är
en bok man blir glad av. - av flera skäl! Den är rolig
att läsa, man möter en optimist och man möter ett
livsverk. Det är så befriande att i dessa ”satsa på
dig själv”-tider läsa om en man som föredrar att
satsa på behövande medmänniskor. - Läs!

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

● Moderna och bekväma
bussar med 16-58 sittplatser!
● Handikapp-anpassade för
enkelt, säkert och bekvämt
resande även för
rörelsehindrade!
● Trevlig och kunnig personal!

Din personliga researrangör

- Resor till när och fjärran för stora och små sällskap!

www.vibybuss.com
0589-121 85
23

leif@vibybuss.com

Vill du också annonsera här? Kontakta annonsansvarig Erik de Pablos, tele 070 342 98 61 e-post erikdepablo@htli.org

Hudiksvalls
Kiropraktorklinik
Willem Ten Berg
HUDIKKIRO@GMAIL.COM
www.upplandspotatis.se Tel 0294-200 78
info@upplandspotatis.se

0650-10810
mickelsväg 4
824 34 HUDIKSVALL 0705319961
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Tel 0650-15755

wwww.forsgummi.se
Slammsugning
Torrsugning
Rengöring av vattenbrunnar och borrhål
Uthyrning av containers, flak & miljöstationer
Transporter

Jour dygnet runt
www.hastaholmen.com

0771-192000
www.stenolofssons.se

Välkommen till

www.hedstrombil.se
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Hudiksvägen 31, 82433 Hudiksvall Tel 0650-13556

Vill du också annonsera här? Kontakta annonsansvarig Erik de Pablos, tele 070 342 98 61 e-post erikdepablo@htli.org

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

Vill du också annonsera här? Kontakta annonsansvarig Erik de Pablos, tele 070 342 98 61 e-post erikdepablo@htli.org

Bilverkstad
Vi kan släcka dina tvåor!
0650-54 07 00

info@tunabilteknik.se

Gammelbansvägen 1
824 40 Hudiksvall
www.mekonomen.se
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K S – FASTIGHETER AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17
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Vill du också annonsera här? Kontakta annonsansvarig Erik de Pablos, tele 070 342 98 61 e-post erikdepablo@htli.org

Kontorsfastigheter
&
Maskinuthyrning

Vill du också annonsera här? Kontakta annonsansvarig Erik de Pablos, tele 070 342 98 61 e-post erikdepablo@htli.org

Varma gratulationer

Köpmanbergsv. 1A 824 50 HUDIKSVALL

Mats Linde, Delsbo
Ingrid Stolt, Forsa
Ulla Wedén, Sundsvall
Stig Andersson, Edsbyn

www.hudiksvallssolskydd.se
Håstaholmen 0650-10454

info@hudiksvallssolskydd.se

När du ska ut och köra…
…ring 0650-311 21

Urban Englund
Leg Tandläkare

Jessi Barka
Leg Tandläkare

Västra Tullgatan
824 30 Hudiksvall
Tele 0650-319 00

Kerstin Englund
Leg Tandläkare

Öppet
Må, On-Fre 11-17
Lör 11-14

Göran Jonsson
Leg Tandläkare

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

”Hjälp-krysset”

Hjälp-krysset
Skicka in din lösning - vinn en bok eller CD!

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

Namn

CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill

Adress

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

Telefon

Två trisslotter

Ev ID-nummer (se inbetalningskort, du som fått din
tidning via posten)

Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste
finnas hos oss före den 25 nov 2017. Skicka till:
Hjälp till liv International
Håstaholmen, 82442 Hudiksvall
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Vykort till stöd för förföljda
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Open Doors

är en
internationell missions-organisation som är politiskt oberoende
och är inte bunden till något
samfundeller förening.
Målättningen är att stärka och
uppmuntra den förföljda kyrkan.
Open Doors tidning presenterar
varje månad med en lista över
de länder där förföljelsen är som
värst.
Svensk hemsida
www.open-door.se

1

2

Beställning
karolinus81@hotmail.com
Betalning
Plusgiro 900115-7
Bankgiro 900-1157 Swish 123 555
87 96
Produktion

Happy People Produktion,
c/o Karolina Laxander
Vänortsvägen 7, 82441
Hudiksvall
Korten levereras omgående med post så
snart betalningen är inne.

Hur BÖR EN
männIska vara
DIKT AV HEDVIG OHLSSON
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3

4

(Via HTLI konton)

Pris
20 st/100 kr inkl porto
Vid mindre beställningar:
4 kr/st, exkl porto (5:50)
Uppge kortets nummer, vid
önskan om specifika motiv.

Motiv
1-3 från Israel
4-5 från
Hudiksvall

5

Gratulera & minns…

Till Minne

!
r
a
r
e
l
u
t
a
r
Vi g
son
John Bengts
röm
Birgit Sundst
din
Gunnar Lun
Bernt Röthe
n
Eivor Knutsso
n
Ruth Persso
s
Birgitta Fors
Georg Forss
vist
Göta Holmq
n
Svante Skari
man
Rickard Wess
n
Sandra Moli
d
Jenny Rålun

ingborg
100 år Hels
iksvall
90 år Hud
iksvall
90 år Hud
sos
85 år Nam
rlottenberg
80 år Cha
Hudiksvall
80år
iksvall
75 år Hud
iksvall
75 år Hud
iksvall
70 år Hud
iksvall
50 år Hud
lmbäck
40 år Ma
köping
40 år Jön
Huskvarna
40 år

Sigrid Bengter
Hudiksvall
Lilly Andersson
Hudiksvall
Karl Bertil Sun
dström Hudik
svall
Lennart Olsson
Hudiksvall
Signe Gunneriu
sson Hudiksv
all
Gunnar Nilsso
n
Hudiksvall
Hanna Karlsso
n
Hudiksvall
Martha Bergstr
öm
Forsa
Ragnar Engstr
and
Bergsjö
Hans Lindqvist
Nynäshamn

En gåva har sä
nts till Hjälp T
ill Liv Internati
till förmån för
o na l
arbetet bland
de fattiga.

Vill du också uppmärksamma någon?
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
Tel 0650-17 300 eller 070-213 87 71
E-post renee@htli.org

TESTAMENTERA FÖR LIVET!
Genom att som stödmedlem betala 250 kr per år
stöder du HTLIs arbete, samtidigt som du får vår
tidning HTLI NyhetsForum fyra gånger. Anmäl dig på
info@htli.org eller 0650-56 01 00

Genom att testamentera en gåva Hjälp till Liv, så
kan du ge någon ett bättre liv! Alla gåvor går i
sin helhet till Hjälp till Livs biståndsverksamhet.
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TACK VARE HTLI:s faddrar:
!
NU SLIPPER LIDIA TIGGA

Lidia och Oleg är välkända
ansikten i Hudiksvall. I flera
år har de suttitmed
tiggarmuggen och samtidigt
bott i en cykelbod i stan när
de varit här, tills grannarna
sa ifrån.
I Bulgarien har Lidia och Oleg
haft ett tufft liv utan arbete, där
de delar ett litet hus med sina
äldsta söner med familjer, en
vuxen son, samt en 14-åring.

- Totalt ett tiotal personer.
Huset de bor i är skraltigt och
fattigdomen är ständigt
närvarande. Det är mycket som
saknas, men idag kan i alla fall
en av varje föräldrapar vara
hemma och ta hand om sina
barn.
Lidia och Oleg ringer varje
månad och tackar på sin
stapplande och fåordiga
svenska, för den gåva de fått.
De bidrag de får från sju av
HTLI:s faddrar betyder oerhört
mycket för dem!

Några i familjen framför
sitt bristfälliga hus

I SIFFROR
600 fadderbarn,
studenter och äldre
som får stöd
1300 personer har
genom åren fått
regelbundet stöd
genom HTLI
15 tiggarfamiljer får
stöd för att vara hemma
istället för att tigga
650 stödmedlemmar
400 faddrar
17 år av
fadderverksamhet
25 år av hjälpsändingar
och volontärbaserad
hjälpverksamhet
4 eller fler stora hjälpsändningar per år.
2600 ton
hjälpsändningar totalt
sedan start.
1 provisoriskskola i
Afghanistan för ett 20tal barn där de även får
1 mål mat om dagen.

1 skola är under
uppbyggnad i
Afghanistan för 400
elever, varav minst 200
kommer att bo i skolan.
Minst hälften av barnen
ska vara flickor. Skolan
beräknas vara klar om 2
år, till en kostnad av
300 000 kr.
1 stöd till projekterande
av lägergård i Lettland.
1 dagcenter i Rumänien
(Tabita), med ett 50-tal
barn.
1 secondhandaffär som
täcker kostnaderna för
Dagcentret Tabita, samt
ett antal fadderbarn.
65 procent av
inkomsterna i
secondhandbutiken går
direkt till behövande;
dvs all vinst!
2,6 miljoner kr i
netto-omsättning

Allt du behöver och lite till! - 900 kvm av fynd!
Besök HTLI:s stora secondhandbutik: längst ut på håstaholmen i Hudiksvall!
Öppettider: Må-Fr 10.30-17, Lö 10.30-15 Sö & helgdag Stängt

BEHÖVER DU

HJÄLP?
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