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Busar i
förvandling
För någon vecka sedan besökte
jag Lettland i samband med ett
seminarium för fängelsekaplaner. Vi har nämligen haft förmånen att kunna hjälpa fängelserna med begagnade datorer, för att användas vid
utbildning och andra aktiviteter
för internerna.
Det var mycket gripande att
lyssna till alla kaplanernas egna
berättelser om sig själv och sina
tjänster i landets olika fängelser.
Där fanns präster och predikanter från alla tänkbara samfund
och kyrkor. De var anställda som
kaplaner av Lettiska staten för
att försöka ge fångarna en ny
syn på livet.
En kaplan från Daugavpils
berättade hur de hade stängt
hans kapell på det fängelse han
tjänstgjorde. Orsaken kunde jag
inte riktig uppfatta. Men detta
resulterade i en total protest från
internerna. Det intressanta var
att de interner som själva aldrig
brukade besöka kapellet
uppvaktade fängelsedirektören
och framförde en rejäl protest
och menade att man absolut ville
ha ett kapell att kunna gå till. Det
visar ju att man ändå känner en
viss trygghet i möjligheten att gå
till kapellet.
Dessa protester resulterade i att
fängelset upplät en betydligt
större lokal, så stor att de nu har
ett fyra meter högt kors längst
fram i lokalen. Så det som först
såg ut som en motgång, när
kapellet stängdes, blev i stället
en fördel. En lite äldre man som
tidigare varit polis jobbade nu på
heltid som kaplan. Som polis
hade han jobbat med att försöka
tvinga eller vårda fram bättre
män-niskor av dessa “busar”.
Men han hade kommit i kontakt
med kaplanernas verksamhet
och därigenom själv kommit till
tro och börjat se en annan sida
av busarnas problem och behov.
Flera av kaplanerna var omvända “busar”.
Deras berättelser om framgångar och motgångar i arbetet
var särskilt intressant. En man i :
40-årsåldern som tidigare varit
dömd till livstids fängelse för
mord berättade att han gjort så
mycket ont att han skulle kunna
skriva en hel bok om allt det onda
han gjort. Han nämnde barnen
han dödat.
Men så berättar han vidare, att
han även mött så mycket nåd
och förlåtelse att han även skulle
kunna skiva en bok det.

Han fick genom kaplanernas
arbete möta Guds kärlek så att
han blev helt förvandlad.
Han berättar att han nu arbetar
som kaplan för att rädda andra
“busar” som är livstidsdömda.
Hans kärlek och engagemang
gick inte att ta miste på.
För honom gällde inte längre
talesättet; “en gång buse, alltid
buse.” Villkorslös kärlek kan
förvandla allt.
Det psykologer och kuratorer
inte klarade av, det kunde Guds
kärlek göra.
När man ser detta förstår man
varför Lettiska staten betalar lön
till kaplaner för att betjäna
fängelserna med förlåtelsens
budskap. Kanske prioriterar
man detta före fina och dyrbara
lokaler. I vart fall fick vi som
besökare den uppfattningen.
De interner som blev av med sitt
kapell, ville behålla möjligheten
att kunna lyssna till det glada
budskapet, om att det finns
förlåtelse, om att det finns en
upprättelse och att det alltid
finns en andra chans i livet.
Jag vill nog säga att vi ibland
överskattar vetenskaplig behandling. En verkligt ångerfull
själ behöver uppleva förlåtelse i
stället för lugnade piller och
goda råd för att kunna tillfriskna.
Att uppleva att man upplevt så
mycket nåd och förlåtelse att det
skulle räcka til en hel bok borde
belysa detta. Den som får
mycket förlåtet han älskar
också mycket. (Luk 7:47).
Med andra ord: Ge förlåtelse
och du skall bli älskad!
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Idag är listan på fadderbarn som väntar på
fadder mycket lång.
Gör ett litet besök på
www.htli.org, och välj
vem du vill hjälpa.
Gå in på länken
Hjälp Mig så får du upp
listan på väntande barn.
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Sommaren avslutas alltid med en
höstmarknad i Hudiksvall. Då vet
alla i de här nejderna att nu är
sommaren slut och hösten står för
dörren.
För andra året i rad har
Hudiksvalls kommun haft
vänligeten att hyra ut mark utanför
det direkta marknads-området.
Här liksom i fjol gräddades och
såldes ”kôlbullar” och det under
mottot ”Ät Dig mätt och låt de
fattiga också få äta sig mätta”. Av
de pengar som var och en
betalade går nettopengarna
oavkortat till länder som
Rumänien, Lettland. mfl

trevliga att så oerhört många
uppskattade receptet och åt med
synnerligen god aptit. För många
var det här en ny ”bekantskap”,
för andra blev festmåltiden
nostalgi. Kôlbullen var under i vart
fall 20 – 50 tal absolut ett måste
som mat för de skogsarbetare
som arbetade hårt i skogen. Men
då till skillnad med nutid utgjorde
dock fläsket av s k ”Amerikafläsk”.
För den uppskattade gräddningen
svarade Hjälp till Liv International i
Hudiksvall som nu kan förmedla
en ansenlig summa pengar till de
mest utsatta och hjälpbehövande

barn och pensionärer i öststatsländerna
För de som inte orkade aktivt
arbeta på området ordnade, för
sin del, diverse saker som
sponsorer, ved mm för att kalaset
skulle bli så inkomstbringande
som möjligt.
Allt det här konstaterade undertecknad med mycket stor beundran som outsider.
Arnold Norberg HTLI

Många var de frivilliga som under
nästan 24 svettiga timmar i olika
pass gräddade, tog betalt och
servade runt kring borden.
Gymnasieelever svarade för
försäljning av Hudiksvallsspelet
som utgjorde för dem ett
affärsprojekt. Propagandan för
fadderverksamheten och dela ut
tidningar svarade Allan
Widarsson för
Speciellt för Knut Bergqvist
Norrhavra, Janne Bäck, Anna
Lena Gustafsson Hudiksvall d v s
”gräddledningen” samt deras fyra
kompisar blev det några svettiga
timmar bakom elden men allt
detta uppvägdes säkert av det

“Kökschefen” Knut Bergkvist, Bjuråker ser till att nygräddade
“kôlbullar” kan serveras.
Tjänstgörande gräddare från vänster; Knut Bergkvist, Åke Bergkvist,
Anders Hedlund samt bakom Anders skymtar Janne Bäck.
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I september startade för tredje året i
rad det nya läsåret på Tabita, och de
kunde återigen säga välkommen till
de barn som får hjälp här.
Vi är glada att kunna meddela att
stödet från Hjälp Till Liv International, (Hudiksvall),l Hjälp Till Liv,
(Uppsala)
och Hjälp Till Liv
Espania (Spanien) har varit
nödvändigt för att säkerställa
behovet av det materiella behovet i
verksamheten. Till vårt stöd har
även funnits Pingstförsamlingen i
reghin och Reghin företaget Gomar
LUX från Bistrita.
Personalen har förblivit densamma,
med undantag för skolundervisning
som efter Todea Dorins avgång togs
över av Maria Pol.
Och bland barnen finns även
förändringar. Några av dem har blivit
stora och gått vidare till gymnasiet
medan andra har lämnat staden och
ersätts av andra barn från familjer
med behov.
Således, Brigitta, Renata och Meli
(tre systrar varav två är tvillingar)
kommer från en familj med fyra
barn, där modern mottagit sin sista
lön i september och fadern fått
arbete i tre månader.
Adrian, som tidigare bott hos mor
och farföräldrar i en by nära Reghin,
hyr nu ett rum, och går i skolan. Varje
månad går han även till läkare
sedan han vid 13 års ålder haft en
förlamning på höger sida.
Diana, bor med sin mamma och bror
i hyreslägenhet. De har lämnat

pappan för en
tid sedan.
Alexander, från
en familj bestående av två
barn och två
föräldrar, där
både han och
hans syster
föddes med en
kronisk sjuk- Några av barnen som får hjälp på Tabita. Vid detta tillfälle
dom, och som var det återigen födelsedag med tårta. Varje månad firas
de senaste 6 alla som har födelsedag under månaden. Husmor Maria
m å n a d e r n a övervakar att allt är i sin ordning
genomgått
Bolton, och slutligen har asfaltbem å n g a
operationer. Dessa barn ingår även i läggningen betalats av borgmäsfadderverksamheten och får alltså taren i Reghin.
Hela anläggningen uppskattastill
även stöd från faddrar i Sverige.
Under de tre gångna åren har vi ett värde på ca.150.000 kronor, ett
kunnat hjälpa 44 barn med mat, stort belopp men som till 96%
kläder, skor, kärlek och allt övrigt vi betalats av sponsorer.
Vi försöker att erbjuda barnen det
kan erbjuda här på barnhemmet
bästa
och att skapa en ännu mer
Tabita.
njutbar
atmosfär och tillsammans
Av de 4 hemlösa män som tidigare
med
er
som
stöder vårt arbete kan
fått hjälp här, finns endast Walter
vi
ge
lite
glädje
och hopp i deras
kvar. Laci (jultomte förra året) dog i i
hjärtan.
början av oktober 2008. Otto är
internerad på ett sjukhem för sina Med tacksamhet och
psykiska problem och Dumitru har respekt från alla på
barnhemmet Tabita'’.
tagits till ett vilohem för uppsikt.
På bakgården har vi lyckats att
nästan färdigställa en fotbolls- och
basketbollsplan.
Ca: 200 kbm grus, tillhandahölls av
företaget NIMAR-Reghin. Stolpar Text och foto :
och svetsningsarbetet utfördes av Simona Puskas /
företaget Iruma-Reghin, material för verksamhetsansvarig på Tabita
staket runt hela området har
sponsrats av företaget Gomar LUX-

På barnhemmets innergård har man nu fått klart med en basket- och
fotbollsplan. Det mesta av anläggningen har bekostats av lokala
sponsorer.

Walter, en av de hemlösa som fått
hjälp på Tabita, bidrar med
arbetskraft och målar nätet runt
bollplanen

Ett familjespel om aktier
och fastigheter som ger
kunskap och information
om historia, kultur och
företag i Hudiksvallstrakten.
Kan spelas av 2-6 spelare.
Perfekt för mörka vinterkvällar.

Vill du köpa ett spel?
Kontakta oss i Glada Hudikspelet UF!
Azra Beglerbegovic 073-776 23 65
Marie Larsson
073-043 79 33
E-post: gladahudikspeletuf@hotmail.com
Eller: info@htli.org
En del av vinsten går till arbetet bland de fattiga
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Varje år samlas Lettlands alla
fängelsekaplaner till gemensamt
inspirations och utbildnings
seminarium. Denna gång var även
representanter från Hjälp Till Liv
International inbjudna. Delvis för att vi
har hjälpt fängelserna med
datorutrustningar till den interna
utbildning som ges frivilligt till
internerna, men även för att vi har
möjlighet att hjälpa ungdomar genom
vår fadderverksamhet.
I övrigt deltog från Good News Jail &
Prison Ministry, USA, Dr. H.E.
Fletcher, från Londons ytterområden
kom Lektor Mike Stear samt från
Children Worldwide Organization,
England, kom Dave Wall, (som även
driver en lägergård i Lettland).
Dessa var seminarieföreläsare och
delgav sina erfarenheter från
fängelsearbetet i respektive land.
Från Hjälp Till Liv International
deltog jag, Allan Widarsson och Sture
Swing som dessutom har 40-årig
erfarenhet av kriminalvården i
Sverige.
Vi möttes av en brokig skara
människor, från olika bakgrunder och
samfund, men med ett gemensamt
intresse att hjälpa internerna till ett
bättre liv.
Många av kaplanerna har själva varit
interner, men fått ett nytt meningsfullt
liv genom tron på Gud som förmedlats just genom denna fängelseverksamhet.
Vi fick även besöka Skirotava
fängelset, ett av Rigas många
fängelser, och Stures spontana
uttryck var att; “det här fängelset
skulle slås igen omedelbart”.
Standarden var så låg att en
meningsfull ”vård” knappast kan
utföras, menade Sture.
Men en intressant notering är att i
Lettland prioriteras den andliga
vården före lokala bekvämligheter.
Lettliska staten avlönar dessa
kaplaner för att kunna vara en resurs
för de intagna. Det får inga jättelöner
utan ca: 3250 kr per månad. Sture
och jag, Allan, fick under tre nätter bo
hos en av dessa kaplaner, Vasilije, 54
år med sin fru Vera. Den lägenhet de
bor i kostar i värmetillägg denna
årstid ca: 2000kr per månad, och vi
räknar ut att han inte borde klara sig
på den lönen, i synnerhet som han
måste åka bil 2 mil om dagen för att
komma till fängelset. Senare
framkom att Vasilijes två barn hjälper mor och far att kunna få bo i en
bra lägenhet.
Dottern, gift och 28 år fyllda, har ett
bra jobb i Riga och har även bekostat
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Ett femtiotal kaplaner och volontärer från hela Lettland samlas årligen
till seminarier för utbildning och inspiration.
en mindre BMW till sin
pappa.
Här gäller till synes
omvänd ordning, där
barnen behöver hjälpa
sina föräldrar.
Men Vasilije älskar sitt
jobb och känner stor nöd
för dessa “busar” som
han dagligen besöker.
Han har själv byggt
kapellet i fängelset och Till lunch serverades Ploff, en stadig rysk
han berättar hur han gick maträtt, bestående av ris och lammkött.
till fängelsedirektören
och frågade om han
stålstolar som måste ha tillhört de
kunde få ett rum för att inreda till
högre prisklasserna.
kapell.
Sture Swing kommenterade, att så
Direktören bad honom visa att han
här fina stolar har vi inte i Sverige!
hade pengar till att genomföra
I övrigt kunde vi konstatera att enbygget. Men Vasilje tvingades
gagemanget för att hjälpa de som ska
erkänna att han inte hade några
tillbaka ut i samhället efter ett avtjänat
pengar ännu, men begärde ett år för
straff, var mycket konkret och
att färdigställa bygget.
påtagligt.
Direktören sa att om du inte klarar det
Sture menar att här har svensk
sätter jag dig i fängelse! Kanske
kriminalvård en hel del att lära.
skämtade han, vem vet, men Vasilije
sa okej, om ett år ska kapellet vara
Text och fort Allan Widarsson
klart.
Året gick och kapellet stod klart.
Arbetet hade utförts med hjälp av
frivilliga interner och materialet
hade betalats av Vasilije.
Men på invigningsdagen saknades
fortfarande stolar att sitta på. Vasilje
uppmanade de interner som kommit
till invigningen att be till Gud om att få
stolar att sitta på. Och undrens tid var
uppenbarligen inte förbi, därför att
dagen därefter ringde en helt okänd
amerikansk kvinna till Vasilije, och
frågade om han behövde hjälp med
något. Hur hon fått tag på telefonnumret till Vasilje vet ingen. Men Vakttornet vid Skirotava fängelset i
svaret var enkelt; - vi behöver c:a 50 Riga. Utöver vanlig taggtråd finns
stolar till kapellet. Dag två efter även elstängsel runt hela anlägginvigningen stod stolarna på plats. ningen.
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De flesta av oss värdesätter inte
hälsan till sitt rätta värde förrän vi
förlorar den. Vi är upptagna och
stressade av var dags bestyr så vi
förlorar oss själva mellan stolthet och
material fåfänga. Och vi glömmer att
det finns folk som lider och som
verkligen behöver hjälp.
Ioan Mateciuc har inte upplevt glädjen
av att kunna stå på sina ben sedan
han var 28 år, när han drabbades av
ett olycksfall i arbetet. Men Gud har
belönat honom med en underbar fru
och sex barn. Mateciuc skulle kunna
vara ett exempel för alla som fastnar i
små problem.
Om du kunde se honom i hans bil,
eller sittande i sin stol, du skulle inte
vilja tro att Ioan Mateciuc är en man
som varje dag utkämpar en verklig
kamp. Endast de kryckor han har vid
sin sida förråder hans handikapp.
Hans liv förändrades i ett ögonblick,
från en yngling som hade en lysande
framtid och hela världen för sina fötter,
till att plötsligt bli handikappad. Som
21-årig yrkeschaufför och samtidigt
mekaniker, försökte han fixa ett litet fel
på ett en tung lastbil. Han kom i kläm
under den sju ton tunga bilen, bara en
månad efter att han slutat sin
militärtjänstgöring.
Mateciuc drabbades av en fraktur på
ryggraden med påföljande förlamning och han har inte längre möjlighet
att röra nedre delen av kroppen. Han
föll i 8 dagars koma och sedan följde
3 års sjukhusvistelse. Under hela den
tiden vårdades han av sin mor och
hennes händer blev en välsignelse för
honom som nu var bunden vid
bädden.
Mateciuc styrdes av ordet: "att livet
måste gå vidare", så han hade kraften
att fortsätta och att inte begå
självmord. Mateciuc vill visa hela
världen att han kan leva även utan
fungerande ben. Han har 6 barn, den
ena trevligare än den andra, alla är
friska och är nära knutna till sina
föräldrar. Det är Ioan (13 år), Vasile
(12 år), Claudiu (8 år), Anamaria (7
år), Mariana (5 år) och Corina (2 år).
Under tiden har Mateciuc skrivit en
bok som han tillägnat sina barn; "Livet
går vidare".
"Jag vill att de ska inse vad jag fått gå
igenom och förstå att hur svårt livet än
är får man inte förlora tron på Gud.",
säger Mateciuc.
År 1992, när han var i ett sanatorium
från Ocna-Sugatag för behandling,
träffade han Gheorghe Rus från Baia
Mare, som berättade för honom om
Gud och ett evigt liv. Från den tiden,
tog han emot Herren Jesus i sitt hjärta
och han blev ett Guds barn.
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Familjen Mateciuc behöver hjälp till ett bättre liv. Båda föräldrarna är
handikappade. Åtta personer försöker överleva på ca: 2000 kr/mån.
I dag är han en medlem i Pingstkyrkan
i Rona, dit han går med hela sin familj.
Han gifte sig 1994 med Ana som nu är
42 år och även hon är handikappad.
När hon var ett litet barn föll hon ned
från sin bädd och fick senare
diganosen höftledsluxation i båda
höfterna. Därför har även hon svårt att
gå.
Mateciuc träffade henne i Repedea.
När han såg henne för första gången
,utanför en bank visste han med sig
att de skulle komma att leva
tillsammans i en familj. Sedan dess
har det gått 14 år . År med både bra
och dåliga dagar.
Mateciuc hälsa blev sämre för varje
dag. På grund av hans handikapp har
han även fått sår på båda höfterna.
Det startade från 1984. Av denna
anledning får han behandling med
antibiotika i pulverform för att kunna
leva. Ett gram av detta pilver är dyrare
än ett gram guld och kostar ca: 160kr.
Tyvärr finns ingen ekonomisk
kompensation för dessa kostnader.
Han har fått tillgång till denna
antibiotika tack vare en vänlig man
som gav honom några doser, men
tyvärr har dessa tagit slut.
Familjen inkomst är inte mer än ca:
3400 kr och av detta går ca: 1150 kr till
läkemedel och förband för Mateciuc.
“Jag måste byta förband två gånger
per dag annars kan infektionen bli
värre” säger Mateciuc.

någonting. “Jag tar från min egen mun
för att ge barnen möjlighet att köpa lite
godis eller choklad. Jag behöver inte
aga dem därför att de lyssnar till mig
och är snälla barn”, berättar Mateciuc.
Under det senaste året 2007, har han
färdigställt ett större rum att bo i. Han
tyckte att det var för lite utrymme för
åtta personer i ett litet rum.
I synnerhet med hänsyn till Mateciuc’s
sjukdom. Hans längtan är att få vara
med att uppfostra den minsta flickan.
"Om jag får se den här lilla flickan då
hon är 15 år kommer jag att vara nöjd."
säger Mateciuc.
Men han kanske inte får se den dagen om inte den nödvändiga operationen kan göras för att förlänga hans
liv.
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För att bli frisk skulle han behöva
hudtransplantation i Tyskland eller
Österike men det skulle kosta ca:
80.000 kr vilket är en oöverkomlig
summa pengar för honom.
Trots att de har ont om pengar
försöker Mateciuc att ge sina barn ett
bra liv så att de inte ska behöva sakna

Attila Toth / fadder-rådet Reghin,
Rumänien

Artikeln har publicerats med familjen samtycke.

Kan du hjälpa familjen till
ett bättre liv?
Kan du bli fadder för ett eller
flera av barnen?.
Kan du hjälpa till att samla in
pengar till Mateciuc’s
nödvändiga operation?.
Anmäl dig via E-mail,
vår hemsida,
brev eller telefon.

Din hjälp behövs!
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Vägen till Kalamata
en personlig berättelse av Ove Aronsson
En del människor är äventyrare av
naturen. De gillar alla slag utmaningar. De är oftast trosvissa - de tror
på Gud, på livet eller på sina egna
förmågor. De känner på sig att de,
liksom katten, alltid hamnar rätt också
om de utsätter sig för stora språng.
Owe Aronsson är en sådan
människa. Här berättar han om sitt liv
ocensurerat och öppet. Det är en
läsning som fascinerar, inte bara
genom utmaningarna och äventyren.
Mitt i allt bevisar han att han har blick
för småsaker. Av små händelser och
enkla möten byggs ofta livspusslets
storhet. Det bevisas i Oves berättelse.
Det är ett par årtionden sen jag först
mötte Ove. Hans andliga öppenhet
och hans ärliga rakframhet bildade ett
karismatiskt intryck. Hans aptit på livet
var smittande. Jag hoppas att du som
läser denna livsberättelse skall känna
av detta och bli entusiasmerad.

Jag hoppas att Oves
anda skall tränga igenom de svarta krumelurerna som kallas
bokstäver och skapa
något i dig.
Ulf Sundblad
Europa sekreterare
IBC Cambridge

Beställ ditt
exemplar via inbetalningskortet eller email till
info@htli.org så kommer boken
med posten innan jul.

Pris 130 kr inklusive porto
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Här är en enastående kok- och bakbok
passande som julklapp till alla som vill
baka något enkelt men ändå gott.
Här finns ett 50-tal goda och enkla
recept på mat och goda kakor från
Lettland och Sverige. Kakor som
bakats och serverats på loppisar till
förmån för gatubarnen i Lettland.
Sammanställd av
Birgitta Norberg.

Beställ ditt exemplar via
inbetalningskortet eller
email till info@htli.org så
kommer boken med
posten innan jul.
Pris endast 130 kr inklusive porto
Säljes till förmån för arbetet i Lettland.
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Säljes till förmån
för arbetet bland de
fattiga.
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Än en gång vill vi göra
julen till en fest för några
av de fattiga.
Vi vill göra något särskilt för de barn som
vi når genom våra projekt.
Samma gäller även för de hemlösa som
varje dag besöker våra matutskänkningar.
I år har vi tre platser där vi vill göra en extra
insats för att uppmuntra.
Först har vi barnen och några hemlösa
vid Barnens Hus Tabita i Reghin,
Rumänien. Sen har vi gatubarnen och
de hemlösa i Daugavpils, Lettland, samt
fadderbarnen i Etiopien.

En bild från förra årets fest i barnhemmet Tabita i Reghin
Rumänien. Även denna jul ska vi göra julen minnesvärd.

Liksom tidigare år ska vi skicka en extra
summa pengar för att göra julen till en
glädjefest och vi ber om din hjälp för
att göra detta möjligt.

Sänd din julgåva till

90 01 15-7

Bild från förra årets julfest för gatubarnen i Daugavpils,
Lettland. Mellan 70-100 barn kommer dagligen till
matutskänkningen. Men på julfesten kommer ca: 300
barn! Och alla barn ska få en liten julgåva.

Jufesten i på vårt huvudkvarter i Addis Abbeba var
något helt nytt för de 40-tal barnen i detta område
ligger.. Vi vill göra något speciellt för dem även i år,
en jul att minnas.

11
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Inte en påse till hade fått plats i den
till taket lastade dubbeldäckaren
från Anderssons buss som i maj i år
for iväg till Lettland. Här hade
kartonger, säckar och annat
staplats med finess men trots det
kunde inte allt som skänkts till Hjälp
till Liv International tas med utan en
del måste lämnas kvar till en
senare transport. Birgitta Norberg,
reseledaren, hade sitt kontor på
plan ett i bussen, ett kontor som
fungerade som stab, reseledning,
fikaplats och allmän trivselhörna.
Övriga resenärer hade sina
sittplatser mellan kartongerna på
övre plan.
Efter en natt till havs glider färjan
långsamt längs Daugava in till
Riga. Från färjan ser vi långt in i det
lettiska landskapet, det är platt som
en pannkaka. Snart dyker Rigas
siluett upp, gamla kyrktorn blandas
med moderna höghus och en
supermodern bro.
Vår första anhalt är Zeltite Lozes
lägenhet i Riga. Hon är polis i Riga
och har i sitt yrkesutövande sett hur
illa en del barn far. Zeltite hyr en
lägenhet i Riga och till lägenheten
kommer varje dag ca 20 barn.
Barnen får en middag och har
någonstans att ta vägen efter
skolan där de i lugn och ro kan göra
läxor och umgås under trevliga
förhållanden innan det är dags att
gå hem. Zeltites verksamhet vilar
helt på frivillig grund och hon får
inga medel från lettiska staten. När
vi kommer till NOA, den
barnverksamhet hon bedriver,
har hon bullat upp med lettiskt
hembakat och kaffestunden
genomsyras av återseendets
glädje och glädjen över gåvorna
som ger henne fortsatt möjlighet att
stödja de barn som behöver hjälp.
När bussen stannar framför
Frälsningsarméns barnhem i Riga
möts vi av nyfikna och förväntansfulla barnaögon. Vi är väntade.
Med liv och lust börjar barnen bära
in gåvokartongerna och glädjen
lyser i deras ögon. Eftersom vi inte
kan kommunicera verbalt med
barnen p g a språksvårigheter blir
syn- och hörselintryck viktiga. I en
samlingslokal berättar föreståndarinan om barnhemmet.
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fungerar som mammor
till de barn mellan 5-18
år som bor här. Några av
barnen har inga föräldrar eller kommer från
trasiga familjer. En del
av barnen skäms för att
de bor här och när
skolkamrater kommer
på besök händer det att
barnen skruvar ner
skylten som talar om att
detta är ett barnhem.
Man försöker hitta nya I den fullpackade bussen finns även Bigittas
familjer till barnen och mobila kontor där hon ser till att allt fungerer
man ser gärna att under den redan välplanerade resan.
syskon kommer till
samma familj.
Vi sitter i en lokal där
barnen hela tiden bär in
kartonger från bussen
medan föreståndaren
berättar om verksamheten. Hur många skulle
inte ha blivit störda av de
ständigt förbipasserande? Varje gång de ivriga
bärarna går förbi henne
möts de av en varm och
uppmuntrande blick. De
blir sedda. Här upplever
vi en glädje att ha dessa Två stora eldsjälar (om man törs uttrycka sig
barn hos sig.
så), Birgitta Norberg och Zeltite Loze.
Innan vi lämnar Riga får Birgitta offrar allt för att skaffa medel till arbetet
vi en guidning i gamla med gatubarnen. Zetite har sedan sin penstan. Vi går genom sionering gjord allt hon kunnat för att hjälpa
trånga gränder, blickar- gatubarnen i Riga, bl. a. med mat och kläder.
na söker sig upp till de
vackra kyrktornen, det finns mycket
att upptäcka. I ett gathörn står två
gatumusikanter och spelar Ack
Värmeland du sköna för oss.
Onekligen ett udda musikaliskt
inslag i stadsbilden.
Varje rigaresenär bör göra ett besök
på marknaden i de stora Zeppelinerhallarna, även om man inte
behöver köpa något. Här finns allt
från fisk till liljekonvaljer. Utanför
hallarna står det gamla gummor
som säljer det de odlat på sin täppa
eller plockat i skogen för att dryga ut
den ofta allför magra pensionen.
Det är här de stora glasburkarna
med de magnifika blombuketterna
Barnen deltog med glädje när alla
finns. Inne i hallarna doftar det av kartonger skulle bäras in från den
fisk, kött och färskbakat bröd. fullpackade bussen
Utbudet är stort och här handlar
varje dag många rigabor.
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Sällan kan man se en så stor glädje över att få sitta
ned i en tandläkarstol.
Men glädjen kommer från vetskapen om att många
fattiga kan få gratis tandläkarvård i denna utrustning som donerats av Tandläkarhuset i Hudiksvall
och förmedlats genom HTLI.

Vårt nästa mål är pingststkyrkan i
Daugavpils nära den ryska
gränsen. Det är inte att ta miste på
att vi är välkomna. Det blir många
kramar och återseendets glädje är
påtaglig. Vi äter middag och visas
runt i huset.
Några av oss vågar knacka på hos
tandläkaren som hyr lokal i kyrkan.
Där möter vi två glada damer, en
tandläkare och en tandsköterska.
De hade just behandlat färdigt en
patient och hade tid för en liten
pratstund. De pensionerades vid 55
års ålder men arbetar vidare. De
ville inte berätta om sina inkomster
men var nyfikna på vår ålder och
frågade oss om vi kunde leva på
våra pensioner. Deras utrustning
är en gåva från Tandläkarhuset i
Hudiksvall. Mottagningen är
allmän men många som besöker
kyrkan och inte har medel att betala
för sig får hjälp ändå.
Under vår resa besöker vi även ett
socialt centrum för hemlösa och
åldringar. Utanför byggnaderna ses
en man söka igenom en soptunna
och vi får veta att soptunnorna är
uppdelade!

Här råder en outtalad lag, om
äganderätten till “sin”egen soptunna, där man hoppas kunna finna
något ätbart

Välkommen in för att se hur vi bor!. Gästfriheten är stor
även om hemmet (eller rummet) är enkelt.

Här har var och en sin soptunna att
finna något användbart i!
I centret kan maximalt 200 personer
tas om hand. Vi möts av vakter och
för att tas emot här måste man vara
nykter och man måste duscha.
Många vill inte komma dit på grund
av att allt känns som tvång men vi
möter människor som verkar glada
och kvinnorna i trebäddsrummet vill
gärna att vi tittar in.
En mycket positiv upplevelse är
besöket på det kommunala centret
för psykiskt handikappade. I mycket
fina och moderna lokaler möter vi
människor i olika åldrar. De lägger
pussel, syr tavlor och gör saker av
pärlplattor och hela verksamheten
utvecklar vars och ens konstnärliga
förmåga och känns för oss
besökare som en harmonisk tillvaro
för samtliga. En gång per år hålls
marknad, då alla alster bjuds ut till
försäljning och vi kan väl bara ana
den glädje när man får någonting
sålt.
Både Riga och Daugavpils ger
intryck av att vara rena och
välhållna städer. I centrum kör
moderna, nytvättade bilar, de unga
damerna är mycket välklädda och
liksom hos oss är många i kontakt
med andra via mobiltelefoner.
Butikerna ser ut som hos oss, har
nästan identiska varor men något
lägre priser.
Riga ligger nära det övriga Europa
och andan känns mycket modern.
Vi får höra att Lettland år på rätt väg
och man är glad att ”den sovjetiska
plundringen är slut.” Gatorna har nu
rätt namn sedan t ex Leningatan
bytt namn. Det är för de flesta

rigabor självklart att en lettisk
medborgare ska kunna lettiska.
Just språkfrågan är känslig. I
Daugavpils är 80 % av invånarna
ryssar och de flesta talar endast
ryska. Under en period trodde man
att lettiskan skulle dö ut här i de
östra delarna och man lärde sig
ingen lettiska. Det ställer till
bekymmer när man nu som
rysktalande vill bli lettisk medborgare. Språkkraven som ställs på
den presumtive medborgaren
upplevs som alltför höga. I Estland
kan vi se samma diskussion och
problematik.
Det lite glassiga intryck man får av
de båda städerna vid ett hastigt
påseende nyanseras då man
skrapar lite på ytan. Arbetslösheten
är hög, i Daugavpils 18%. Inflationen är också hög och de varor
som lockar i butikerna är för många
ouppnåeliga. Det sociala skyddsnät
som vi är vana vid från vårt land
finns inte utan man får glädjas åt att
det finns människor som räcker ut
en hjälpande hand till sina
medmänniskor. (se artikel om
pingstkyrkan i Daugavpils).
Innan vi lämnade Lettland hann vi
med att besöka Salaspils strax
utanför Riga. Det var ett koncentrationsläger där 100 000 människor avrättades.
Nästa år planeras en ny resa till
Lettland. Följ med på
den!
Text och foto
Marianne Ersson
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Tack alla faddrar som troget gett ert
bidrag för att ge era barn/stundenter/äldre ett
bättre liv. Tack vare er har våra fadderråd
kunnat besöka de fattiga familjerna med hjälp.
Tack alla ni som städat garderoberna och lämnat era kläder till
NorstaDepån. Tack vare er kommer vi

Tack alla företag som sponsrat
våra projekt i bl.a. Lettland. Tack
vare er har vi kunnat fortsätta med arbetet i
Gullbene, som förhoppnindsvis skall kunna ta
emot de första gatubarnen före julen 2008.

Tack alla funktionärer och
artister som deltagit vid våra musikgalor

innan årets slut att leverera nära 100 ton kläder
och material till fattiga människor i Lettland
Rumänien och Ryssland .

och försäljningar. Tack vare er har vi kunnat få
pengar till omkostnaderna kring våra fadderråd
och transporter.

Tack alla övriga givare som gett era

Hjälp Till Liv International’s
styrelse önskar er alla en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt välsignat år,

gåvor till vårt arbete. Tack vare er har vi kunnat
bekosta flera mindre projekt ,bl.a. tappställen i
Etiopien och kunnat hjälpa flera fattiga
människor med glasögon och med mindre
arbeten på deras ofta bristfälliga hus.
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Ännu en gång har ett 20-tal artister
medverkat i en fantastisk
faddergala. Det var underhållning
på verklig hög nivå även om de
flesta artisterna var lokala
förmågor. Det blev en välbesökt
föreställning även om många flera

med nya möjligheter till samarbete i
kampen mot fattigdom och misär .

gäster hade kunna få plats för att
ta del av den mycket välorgansierade förställningen.
Staffan Lindvall, kvällens konferencier, var som vanligt mycket
skicklig i att sammanväva de olika
programpunkterna som
framfördes mycket professionellt.
Bland de medverkande fanns
Malin Westermark, med sång,
Hermansson/Rask, med sång,
Systrarna Lindvall, med sång
ShowbiZz/StepZz, med dans,
Theresia Widarsson, med sång ur

Glada Hudiks Teaterns Elvis
föreställning.
David Lindgren, Johan Timan och,
Kent Åkerlund utgjorde kvällens
husband, Mattias Högström,
deltog med fiolmusik, Bibbi
Fotoylis och Maria Bergman, med
sång samt Anders Linck på spansk
girarr.
Under kvällen tog flera faddrar
ansvar för fadderbarn som därmed kommer att få betydligt bättre
livsvillkor.
Allan Widarsson

Foto Allan Widarsson

Publikens favoriter var barnkören från Forsa och som även var de yngsta på scen.
Från vänster Ulrika Segerbrand, Erik Lindström, Anton Starksamt samt Petter Eriksson.
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Projektet i Gulbene, där pingstförsamlingen vill hjälpa
gatubarnen, går nu in i nästa etapp. Det har varit låg
aktivitet sedan fönster och dörrar blev monterade. Delvis
har det berott på att man väntat på tillstånd att bygga en ny
utfart från gårdsplanen till gatan. Då slipper man gå över
järnvägsspåren för att komma in till fastigheten. Och med
tanke på den kommande verksamheten med gatubarnen
är det en självklarhet att det måste bli så.
Nu är tillståndet klart och man ska få vägen klar innan
vintern. Men först vill man färdigställa ett par rum samt kök
och toalett. Man hoppas kunna börja med matutspisning
till gatubarnen före jul. De sociala myndigheterna är
ivriga och frågar hur snart de kan börja hjälpa barnen.
Det finns ett 50-tal gatubarn i området, mest från familjer
med alkoholrelaterade problem.
Församlingen har även behov av en samlingslokal då de
blivit uppsagda från sin gamla lokal som ligger strax intill.
Så det känns bråttom att få de första lokalerna
användbara.
En lokal VVS-firma har lovat hjälpa till med
värmeinstallationen. Den nya vedpannan står redan på
plats klar att anslutas.
Vi planerar en arbetsresa för att hjälpa dem att få tak och
väggar klara.
Naturligtvis behöver vi även ekonomiskt stöd för att
färdigställa detta projekt, så du är välkommen med ditt
bidrag.
De medel som hittils kommit in för Gulbeneprojektet har
används mycket väl och varje krona har redovisats.
Kryssa för Lettland på ditt inbetalningskort så
kommer ditt bidrag gatubarnen till godo.

Den lite speciella byggnaden som tidigare varit
en järnvägstation har fått nya lägre fönster för att
kunna sänka taket i de rum där takhöjden är 3,4
m. Uppvärmningen bör då bli mindre kostsam.

Här i detta rum planerar man kunna börja hjälpa
de första barnen redan före jul. Men än återstår
många timmars arbete. Närmast står Sture
Swing, Hudiksvall och från vänster längst bort i
bild är Janis och Larisa som är byggansvariga.
Till höger ses Ivans Naidjonoks, vår medarbetare
i Riga.

Missa inte 2009 års

Följ med på vårens

Lettlandsgala
till förmån för gatubarnen i
Lettland
Boka den 20 mars kl 19:30
Folkets Hus i Hudiksvall

Hjälp- och turistresa
till Lettland

Info på tel. 070-2968022 / 0650-16328
Birgitta Norberg

Hjälp Till Liv International

Vi besöker bl.a. vårt gatubarnsarbete
Boka vecka 19, 2-10 maj och följ med
på en oförglömlig resa.
Anmäla dig till
Anderssons Buss 0651/19000 eller
Birgitta Norberg 0650-16328
.

Hjälp Till Liv International
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I en liten park ligger pingstkyrkan,
en välhållen byggnad från
stalintiden. Inte utan stolthet visar
oss pastor Nikolaj Shevchuk runt.
Pingstförsamlingen köpte huset
1993, samma år som Nikolaj och
hans hustru Slava kom tillbaka till
Daugavpils från sin exil i Sverige.
De utvisades 1987 som s k
olämpliga element, människor
som inte fick finnas i sitt eget
hemland utan som staten ville bli
av med. Via Österrike och Italien
kom paret till Sverige och Nikolaj
arbetade på IBRA-radio under tre
år. När kommunismen föll
återvände de till sitt hemland.
Pingstförsamlingen har idag 120
medlemmar och med hjälp av
frivilliga gåvor och ideellt arbete
klarar församlingen av driften av
själva byggnaden. Till det
omfattande hjälparbetet som
bedrivs i församlingen får
församlingen bidrag från bland
andra Hjälp Till Liv International.
På nedre våningen finns en
bespisningslokal och där finns
också dusch och toalett. Drygt 50
personer kommer varje dag och
får ett mål mat. Dessa människor
är s.k. uteliggare och har ingenstans att ta vägen. En man
berättar att hans hustru är död och
han tycker att han inte har något
att leva för. Han vill inte till stadens
sociala center, där är det för
mycket tvång. Han vill leva på sitt
sätt fast egentligen vill han inte
leva alls, säger han.
När vi går upp för trappan hör vi
sång. Det är personalen i köket
som sjunger under arbetet. De
förbereder träffen för pensionärerna som ska komma.
Pensionärerna kommer en gång i
veckan och har en trevlig
samvaro. Efter en liten andakt och
sång äter de lunch. Det är flest
kvinnor som kommer och här
möter vi små gummor med sina
hucklen. Många har säkert ett
tungt och strävsamt liv bakom sig.
Vi får följa med Nikolaj till det s.k
Militärområdet. Här bodde under
kommunisttiden sovjetiska
officerare och det var ett välskött
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och privilegierat område. Här
placeras idag människor som inte
betalar sin hyra och området är
mycket förfallet. Här har pingstkyrkan en matutdelningslokal. Hit
kommer mellan 30 och 40 barn
varje dag efter skolans slut och de
får en måltid. Här finns några
datorer som barnen får använda.
Rummen är ljusa och fina och
lokalerna ger ett fräscht intryck. Nikolaj och Slava berättar för
Här får barnen stanna tills det är besökarna om sitt liv under komdags att gå hem.
munisttiden då de utvisades som
icke önskvärda i landet.

Till kyrkan kommer varje vecka en grupp pensionärer för att få både
andlig och lekamlig mat.

Vid utflukten till lägergården Oasen, ca: 30 km fråm Daugavpils.
serverades varm korv i det fria.
Oasen genomförde 8 lägerveckor under sommaren 2008 där många
ungdomar från gatan fick uppleva en ny gemenskap i kärleksfull miljö.

Inas 8- årige son vill gärna visa sina pianofärdigheter när svenskarna är så på visit.

I Militärområdet möter vi Ina och hennes barn. Hon bjuder in
oss för att vi ska se hur hon har det. Hon blev änka med sex
barn. Senare gifte hon om sig men mannen hamnade i
fängelse och hon lever nu ensam med sina barn. För att
försörja dem klipper hon buskar, tar hand om herrelösa
hundar och letar skrot som hon säljer. Hon har fått hjälp från
HTLI att reparera lägenheten men idag är den i behov av att
på nytt fräschas upp. Det var mörkt inne, allt var slitet men Ina
lyste då hennes 8-årige son spelade piano för oss. Vi var
mycket tagna av den vackra musiken i den materiellt torftiga
miljön. Med distans berättade hon om sin pappa som
undervisat i ateism under kommunisttiden. Varför ropade han
på Gud och inte på det kommunistiska partiet innan han dog,
frågade hon sig.
Församlingens verkliga oas är den planerade lägergården
Oasen. Den ligger mycket vackert 30 km från Daugavpils vid
en sjö. Det är ett stort projekt och allt är ännu inte färdigställt. I
maj 2008 hade två stugor byggts av frivilliga från Norge. I
skogen runt om arbetade hemlösa från Daugavpils med att
röja skog. De bodde i en husvagn på området och trivdes med
sitt arbete och var stolta över att tjäna egna pengar. Målet är
att Oasen ska bli en oas för alla men
främst för barn och ungdom från
området. (se artikel i Nyhetsforum 3,
2008).
För oss som deltog i resan visade de
olika besöken hur effektivt de medel
som insamlats genom HTLI används för
att hjälpa medmänniskor som lider stor
brist på livets nödtorft.
Text och foto Marianne Ersson

Ge ditt namn till en OASEN-stuga!
Mitt liv är helt meningslöst menar den här
mannen, som dagligen kommer till kyrkan för att
få ett mål mat.
Han berättar att hans hustru är död och han
tycker att han inte har något att leva för. Han vill
inte till stadens sociala center, där är det för
mycket tvång. Han vill leva på sitt sätt fast
egentligen vill han inte leva alls, säger han.

På den rekreations- och lägergård i Lettland vi
är med att projektera, behövs mycket kapital.
Du som vill göra något särskilt för de fattiga får
här en möjlighet att göra en bestående insats
som kan bli till glädje för många en lång tid
framöver.
Området kommer att bebyggas med ett 20-tal
stugor med 10-15 bäddar per stuga. Varje stuga
beräknas kosta 50-80.000 kronor att uppföra.
Du kan vara med att ge namn till stugorna!
Du som vill stödja detta projekt och kan sponsra
uppförandet av en stuga får tillfälle att ge ett namn
till en av lägergårdens stugor.
På så vis får alla stugor ett unikt namn och din
goda insats kommer att uppmärksammas lång tid
framöver av de som kommer att bo några dagar
för rekreation i dessa stugor.
Mera information finns på www.htli.org/oasen

Tänk på de fattiga när du
upprättar ditt testamente.
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I dessa dagar har många i Sverige
och övriga världen fått se sina
eventuella fondbesparingar
krympa i takt med att börsvärdet
minskat. Jag kommer ihåg från
min tid i Tanzania att jag var
förundrad över att människorna,
som i många fall levde under
knappa omständigheter och utan
bekvämligheter ändå visade så
stor livsglädje. Om de hade ved till
att kunna koka morgonteet och
något att laga middagsmat av,
räckte det för att de till kvällen
förnöjsamt kunde sitta runt elden
och småprata med glada röster.
Efter en tid fick jag under ett
samtal med en man klart för mig
att det till stor del berodde på att
de inte hade något att förlora. Han
sa så här: Kjell, vi har inget av
värde att oroa oss för. Det är bara
de som har en cykel, radio eller en
ko som är oroliga för att några ska
komma och stjäla dem. Har vi
bara mat att äta och vatten att
dricka är vi tacksamma! Har man
inget så har man heller inget att
förlora!
Det har nu gått några år sedan jag
hörde dessa visdomsord men jag
har tänkt på dem ofta. Hjälp Till
Liv International (HTLI) arbetar
bl.a. i Etiopien som är ett av
världens fattigaste länder och
vars befolkning till största delen
lever under omständigheter som
vi har svårt att förstå vara möjliga
att leva under.

ä n d å ä t a e n
n å g o r l u n d a
näringsriktig mat.
HTLI har ju även
bekostat två tappställen för vatten i
Addis Abeba och har
därmed kunnat bidra
till att underlätta hämtningen av det livsviktiga vattnet.
Tappställena har minskat avståndet för att
hämta vatten med ca
500 meter och tiden för
att hämta vatten med
ca en halvtimme för de
som bor längst bort.
HTLI är med och gör
skillnad - Tack till er
alla faddrar som är
med och gör det
möjligt!

Banteyhun Asmare har blivit ensam med lilla
Selam sedan mamman dött av AIDS. Vi söker
fadder för lilla Selam.
På grund av den senaste missväxten i Etiopien
är en svältkatastrof nära förstående och matpriserna har redan rusat i höjden.
Behoven är oerhörda – För ensamstående föräldrar blir försörjVi brukar säga att ningsbördan mycket tung då det är svårt att
”ingen kan hjälpa alla både arbeta och sköta barnen samtidigt.

men alla kan hjälpa
någon” - denna enkla
sanning är mer aktuell än
någonsin!

Kjell Widarsson/
Etiopienansvarig

Välkommen att vara med och göra
skillnad!
En hundralapp per månad hjälper
ett barn att få äta mer näringsriktig

Nu kommer rapporter om att en ny
hungerkatastrof, liknande den
1984 är under uppsegling i
Etiopien. Det innebär att det mest
centrala i en människors liv är i
fara för ca 6 miljoner etiopier.
Skördar har slagit fel p.g.a. torkan
i stora delar i landet och detta har
medfört att tillgången på mat inte
är tillräcklig vilket medfört att
svälten drabbat vissa områden,
samt att matpriserna skjutit i
höjden i andra delar av landet.
Om omvärlden reagerar tidigt kan
katastrofen kanske undvikas.
HTLI arbetar i Addis Abebas
utkanter där fattigdomen är
utbredd. Vi har där kunnat se att
de ökade kostnaderna för mat har
påverkat vardagen. Genom vårt
fadderprogram där ett 60-tal barn
nu får hjälp har faddrarna kunnat
ge möjligheter till dessa barn att

De vattentappställen som bekostats av Hjälp Till Liv International sparar mycket tid och
kvinnokraft.

Vattenbärarna är inte alltid fullväxta. Många barn, främst flickor,
axlar denna börda.
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Vi gratulerar förra numrets vinnare.
Klas Göran Magnusson, Enköping
Callis Ek, Hudiksvall
A-L & Björn Forsberg, Hudiksvall
Anne-Maj Eliasson, Hudiksvall
Lis-Marie Kirsilä, Iggesund
Rätt lösning ser ut så här:
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CD-skiva
CD-skiva
CD-skiva
Två trisslotter
Två trisslotter

Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar
senast den 1 februari 2009 till:
Hjälp till liv International
Garluö 216
82493 Hudiksvall
De tre första vinnarna belönas med CD-skica med
Lisa Hill. De två efterföljande med två Trisslotter var.
(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.
Olle Janzon som fyllt
50 år den 30 maj.
——
Gunborg Sjödin som
fyllt 80 år den 16
september.
——
.
Christer Lundstedt, Sundsvall som fyllt 50 år den 16 juli.
——
Börje Nordenö, Sundsvall som fyllt 75 år den 13
september.
——
Eva Bengter, Nyköping som fyllt 60 år den 18 september
——
Birgitta Gunnemo som fyllt 85 den 23 oktober
——
Hasse och Annalena Bergman, Härnösand
som fyllt 60 år 2 februari och 24 oktober
——
Ulla Eriksson, Harmånger som fyllt 70 år den 29 oktober

Bruno Ader, Gävle
Hilding Jonsson, Delsbo
Sigrid Friberg, Ljusdal
Sven Axberg, Bollnäs
Sanny Blombergsson-Gidlund
Ivar Lindkvist, Brännås
Johan Hedman, Hudiksvall
Helge Larsson, Hudiksvall
Torbjörn Söderlund, Skärplinge
Greta Nikolausson, Hudiksvall
Lage Ekbäck, Hudiksvall
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Vi arbetar främst både Rumänien, Lettland och Etiopien
där många familjer lever i
misär och inte kan ge sina barn
det nödvändigaste, mat och
kläder.
Genom vårt fadderprogram
kan du bli personligt ansvarig för ett barn och ändra
på detta.
För c:a 100 kr/mån räddar du
ett barn. Du kan ha direktkontakt med familjen genom
brev om du så önskar. Du kan
skicka personliga gåvor med
oss när vi reser. Du får full
kontroll på alla dina gåvor. Allt
du betalar och allt som betalats
ut redovisas på Internet eller
genom rapporter per post.
Även många äldre har en
ovärdig situation. Många har
ingen pension alls, andra har

en mycket låg pension, omkring
150 kr/månad. Här får du
möjlighet att hjälpa en äldre till
en värdig tillvaro efter ett långt
strävsamt liv. För c:a 150kr/mån
kan livet bli lättare för en äldre
person.
Vi har även fadderprogam som
stöder studenter, främst unga
kvinnor, som vill studera. För
många duktiga ungdomar finns
det ingen möjlighet att studera
på grund av den ekonomiska
situationen. Men utbildning är
alltid det bästa botemedlet
mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig
situation om de inte får riktiga
jobb. Risk finns att de hamnar i
trafficking och prostitution.
När hungern blir allt för stor gör
man vad som helst för att få mat
att äta.
För 250-350 kr/månad kan du
hjälpa en student att studera på
universitet.

En sådan utbildning
bäddar för ett bra
jobb. I vårt system
kan man även dela
på fadderskapet,
så att flera kan dela
på hjälpen för t.ex.
en student.
Ta ett fadderbarn, och varför
inte i
samma ålder som någon i din familj.
Om du är mormor eller morfar, farmor
eller farfar, kan du ge ett fadderbarn till
dina barnbarn. Det kan bli intressant att
utbyta brev och kanske besök i framtiden.
Hjälp en äldre till ett bättre liv.
Hjälp en student att få en god utbildning.

Besök vår hemsida:
www.htli.org för mer information
eller ring 0650-560107 /
Allan Widarsson,
eller ring 0650-16328 /
Birgitta Norberg för
Lettlandsinformation

nödvändiga resurser för att gå ut i samhället och
möta deras behov.
Vårt unika faddersystem ger varje fadder möjlighet till direktkontakt med de familjer de hjälper.
Varje krona kan följas via Internet och 100% av
fadderpengarna går till fadderprogrammet på den
ort vi arbetar. Av inbetalda medel går 95% till
barnet och 5% till omkostnader för de medarbetare
som åker ut till familjerna
Du som har ett hjärta som vill hjälpa andra
människor till ett bättre liv, är välkommen att
arbeta med oss.
Det finns massor av uppgifter att göra. Vi behöver
medhjälpare
för att stärka insamlingen av
pengar för att utöka hjälpinsatserna, bl.a. för att
kunna skapa sysselsättning och arbetstillfällen på
hjälporterna. Vi försöker decentralisera arbetet, så
att alla medarbetare kan arbeta helt utifrån sina
egna möjligheter. Vi behöver hjälp med klädsortering, sekondhandförsäljning . m.m.
Vi behöver datakunniga administratörer och
organisatörer med goda kontakter i samhället.
Vi behöver personer som gillar styrelsearbete, att
skriva brev, reportage och inte minst ge
information om vårt viktiga arbete.
Vi behöver försäljare som kan kontakta företag för
annonser och sponsring.
Välkommen som medarbetare!.

Vi har 90-konto och omfattas
därför av SFI:s kontroll.

