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Hjälp Till Liv International
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..är en nyhetstidning i 6000 ex, med 
syfte att informera om program och 
projekt som drivs av Hjälp Till Liv 
International.
 
Tryckt  hos Dardedze, Riga, Lettland
 
  
Adress: Hjälp Till Liv International
              Garluö 216,  824 93 Hudiksvall
 

Kontakt: 0650-560107, Allan Widarsson, för 
Rumänien och allmänna frågor,
0650-16328, Birgitta Norberg 
0650-560107 Allan Widarsson 
 i Lettlandsfrågor,
Eller 08-50010400 Kjell Widarsson i 
Etiopienfrågor.
 

Annonsansvarig: Janne Bäck, 
Annonspris: 850kr / åttondels sida (88x66 mm)
 

Org.nr.: 887501-2687
Bankgiro: 900-1157 
Plusgiro: 900115-7 båda för alla typer av gåvor.
Bankkonto direktinsättning: 8129-9 043 131-144-8
Epost: info@htli.org
Tel/fax: 0650-560107 / 560100
Hemsida:   www.htli.org

Stödmedlemsavgift:  200kr/år
Underavdelningar:
Sverige: HTLN - NorstaDepån
Rumänien: HTLR 
Etiopien: HTLET 
Ryssland: HTLRu
Systerorganisation:
Spanien: HTLEs 
 

Ansvarig Utgivare : Allan Widarsson
Redaktörer: Marianne Ersson och
Allan Widarsson. 
Rumänsk översättare: Madina Ersson
Rysk översättare: Tanja Eriksson
  

Målsättning med NyhetsForum:
Att via denna skrift visa på det arbete som bedrivs i 
Sverige och i våra projektländer, samt inspirera  
läsaren att stödja verksamheten.

Arbetet grundar sig på den kristna kärleken till 
medmänniskan. Som ledmotiv har vi Bibelns ord: "Allt 
vad ni vill att andra ska göra för er, det skall ni göra 
för dem.". 

Utifrån detta och utan åtskillnad av människors ras, 
religiös tro, social bakgrund eller politisk inriktning, 
skall Hjälp Till Liv International ge humanitär och andlig 
hjälp åt nödställda, fattiga och lidande människor.

Välkommen att vara med att göra skillnad!

ISSN 1653-9966

janne@htli.org

 

Vår insamling kontrol-
leras av Svensk Insam-

lingskontroll, SFI
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Vi behöver ett fraktbidrag med 40kr/säck eller 20 kr/bananlåda.

I gengäld garanterar vi att dina kläder når ända fram till de fattiga

Mottagning av kläder vid 

NorstaDepån 

Öppet  torsd. 14-19, samt lörd 10-14 

Omslagsbild: 
  
Julglädje vid julfesten i Addis.

Foto Kjell Widarsson

Frihet!

Medan vi skottar snö och 
genomlider ännu en ovanligt 
kall vinter och funderar över 
hur den globala uppvärm-
ningen egentligen fungerar, är 
det uppror och demonstratio-
ner i arabvärlden. 
Först ut på gatorna var 
Tunisiens folk för att  ropa 
efter frihet. Och den sittande 
regeringen fick efter några 
dagar ge vika för ropen och 
ställa sina platser till förfogan-
de. 
De ropade efter frihet att säga 
sin mening om regering och 
jobblöshet. 
De knappa levnadsvillkor som 
många tvingats leva under tog 
överhand och inga förbud 
eller hot kunde längre stoppa 
de frihetslängtande massor-
na.
 
Några dagar senare hade 
samma frihetslängtan nått till 
Egypten och i skrivande stund 
springer fortfarande folk på 
gatorna och demonstrerar. 
Man ropar efter frihet. 
Man vill ha sin heder tillbaka. 
En heder där man kan försörja 
sig själv och ge sina barn mat 
att äta. 
Man ropar efter jobb. Man är 
trött på att några har överflöd 
medan andra är fattiga. 
Man funderar om det ska 
komma fler länder efter som 
har samma längtan till frihet.

Man kan ju tycka att det är 
varje människas rättighet att 
få mat att äta. Men kanske är 
det ännu mera de rikas 
skyldighet att dela med sig så 
att de fattiga får  äta. 
Och naturligtvis  är det varje 
regerings uppgift att styra 
landet så att alla medborgare 
får ett drägligt liv. Men tyvärr 
är det alltför vanligt att makten 
förblindar och leder til l 
missbruk av resurserna så att 
de styrande tar merdelen av 
kakan medan folket får lida. 
     
Men samtidigt är det svårt att 
förstå att i de länder där vi 
jobbar och det egentligen inte 
är så stor korruption ändå 
finns människor som inte har 

mat för dagen. I det EU som 
både Lettland och Rumänien 
tillhör borde det inte finnas 
folk som svälter.
Men tyvärr är det många i 
dessa länder som behöver få 
extra hjälp eftersom samhäl-
lets resurser inte räcker till. 

Men för många av oss i 
Sverige är livet skapligt och 
det går inte särskilt stor nöd 
på oss. Visserligen har 
många i Sverige fått det lite 
svårare, men flertalet av oss 
har mer än vi egentligen 
behöver för att överleva. Vi 
behöver kanske fråga oss 
själva hur mycket vi kan 
spendera på lyx och konsum-
tion innan våra handlingar 
övergår till att kallas egoism?
 Ett ord som man helst inte vill 
vara förknippad med.    
Det finns egenltlgen inga 
resursbrister i världen men väl 
felaktiga fördelningar mellan 
de som har och de som inte 
har. 
Johannes uppmanar folket så 
här i Luk 3:11 : 
 "Den som har två skjortor 
skall dela med sig åt den 
som ingen har, och den som 
har bröd skall göra på 
samma sätt."  

Jag tror att vi behöver ta 
dessa uppmaningar på allvar 
och inse att ingen har rätt att 
sätta sig över någon annan.
Ingen har mer rätt än någon 
annan att äta sig mätt.
Alla var vi nakna när vi föddes 
och ingen av oss får något 
med sig när livet gått till ända.
.
  Men därmed har jag inte sagt 
att de fattiga  utan vidare har 
rätt att ta från de som har.
Då är man ju inte bättre än de 
andra. Om man är rik eller 
fattig när man tar från andra 
förändrar  inget. 
Men däremot har de som äger 
tillgångar, en skyldighet att ge 
till dem som inget har. Det är 
en helt  annan logik. 
Låt oss pröva det!

Betänk även att 
man blir lyckligare 
av att ge än att ta.

Allan Widarsson 



Hudik Hårteam 
Käppudsgatan 1 

Hudiksvall

Viveka Melin .......................... 0650-96820

Kerstin Löjdström .................. 0650-96830

Ingrid Mattson ....................... 0650-96875

Anna-Lena Broberg ............... 0650-16175



Datum Aktiviteter  och leveranser Ton Stat.Värde 

 Totalt för 2010 blev: 83 2,17 milj 

Jan - 11 Material till sjukhus i Prieli, Lettland  11.4 383.000  

 

Materialleveranser 

Bilbolaget Lastvagnar har egna kompletta fullserviceanlägg-
ningar och försäljning i Gävle, Hudiksvall, Ljusdal och 
Söderhamn.
I Hofors och Sveg har vi kontraktsverkstäder med service och 
reservdelar. Välkommen att kontakta oss!

Gävle Tel 026 - 54 59 00
Söderhamn Tel 0270 - 737 20
Hudiksvall Tel 0650 - 54 83 00
Ljusdal Tel 0651 - 76 64 00

www.bilbolagetlv.se

Besök vår Biståndsbutik “Omtanken” 
 vid Hamngatan 23 i Hudiksvall

Kom och titta över våra hyllor för att se om Du hittar 
något du länge sökt efter.  Samtidigt får Du tillfälle att 
sitta ned och samtala över en kopp kaffe med dopp.  

Öppet varje måndag-fredag 11-17 
och lördagar  11-15. 

Välkommen!

Vill även ditt företag vara med 
att annonsera i vår tidning eller 

göra en direktsponsring? 
Kontakta Janne Bäck 

på 070 5240802 
eller janne@htli.org

HAR NI GARNER ÖVER??
 

Vi har damer som flitigt stickar varma kläder 
till behövande i ett flertal länder eller till 

dockor som vi skänker till barnen. 

Har Ni garner som ligger till ingen nytta 
därhemma? Lämna gärna in dem på vår 
Sekondhand Ontanken Hamngatan 23 

Hudiksvall.
Vår Biståndsbutik har öppet alla vardagar 

11-17 och lördagar  kl. 10 -14

Välkomna!

Det  finns ett 30-tal barn på  listan  som väntar på fadder. Behoven är gränslösa. Många väntar på 
att få komma med på listan.  Finanskrisen har gjort många arbetslösa. 
Vanliga pensionärer har inte tillräckligt för att täcka matkostnaderna.  
Många barn lider av att inte få det allra nödvändigaste för att klara skolarbetet: kläder, 
skolmaterial och en vettig matsäck. 
För 100-150 kr/mån kan du bli fadder och förbättra livsförhållandet för dessa människor.

---  Bli Fadder!----



Äntligen en ljusning!

Äntligen har Oksana sett en ljusning 
på sin familjs tillvaro. Tack vare våra 
generösa givare fick hon pengar till 
jul så att hon kunde skriva kontrakt 
på en ny lägenhet som kommunen 
anvisat henne.

Oksana,  om vi tidigare berättat 
om, är idag glad och förväntans-
full.  Äntligen har hon fått ett 
kontrakt på en fin lägenhet och har 
just kunnat flyttat in. Hon har nu 
äntligen fått lämna härbärget där 
hon bott med sina fyra barn och 
slipper nu var livrädd för sina ofta 
drogpåverkade grannar. 
Rörd till tårar framförde hon sitt 
tack till alla som gett henne denna 
hjälp. Hon är mycket tacksam till 
våra läsare som gett henne så 
mycket i julgåvor att hon fick 
möjlighet att betala insatsavgiften 
till den nya lägenheten. 

Härbärget var en  fasa för familjen 
när hon ständigt fick vara rädd vad 
som skulle kunna hände med 
både henne och barnen. För en tid 
sedan blev en tvååringt våldtagen i 
samma ommråde.  Därför har inte 
heller Svetlana från vårt fadderråd 
vågat sig dit, utan har träffat 
Oksana på annan plats för att 
överlämna månadens fadderhjälp. 

Vi gläds med Oksana och hoppas 
snart få visa någon bild från 
hennes nya “palats”.    

Allan Widarsson



.  Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17





Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260

Hudiksvall sedan 1932

Sundsesplanaden 6

Box 176, 82424 Hudiksvall
tel. 0650-10846 email: bergstroms.musik@telia.com



Vår Biståndsbutik fick 
namnet OMTANKEN. !

   Omtanken 

Av alla fina förslag till namn på vår butik enades 
styrelsen om namnet Omtanken. Valet stod 
mellan Livbojen och Omtanken. Vi tackar alla 
förslagsgivare för ert engagemang.
 

Motivering:
Vår strategi i Hjälp Till Liv International, är att ha 
omsorg och omtanke om de fattiga innan det blir 
nödvändigt med ren livräddning. Vi vill kunna 
möta familjernas behov så att de känner 
trygghet och framtidstro, för att kunna uvecklas 
till goda samhällsmedborjare, med kraft at 
bekämpa sin fattigdom. 
Namnet Omtanken kan även associera till att vi 
tänker på att  använda våra prylar om igen, en 
gång till.

Så i fortsättningen heter HTLI:s Biståndsbutik 
Omtanken och kommer som tidigare att vara en 
inkomstkanal där hela behållningen används till 
att häjlpa de fattiga i främst Lettland och 
Rumänien. 

Välkommen till
på Hamngatan 23 i Hudiksvall !

Telefon 0650-17770
Öppet må-fre 11-16, Lör 11-15

Välkommen
 till Café 7:an

Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik

 
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL 

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

Hudiksvall
Tel. 0650 – 10438
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T A C K ! ! Vi i styrelsen i Hjälp Till Liv International vill rikta ett varmt tack till ALLA som på olika sätt stödjer oss i 
vårt arbete bland fattiga och utsatta medmänniskor i vår omvärld.
Bland Er som stödjer oss finns många företag som sponsrar oss med kontanta bidrag eller annonser i den tidning 
som Du just nu läser eller bidrar med produkter inför hjälpresor och stöd vid våra möten och galor. Vi hoppas nu att 
alla våra läsare och supportrar gynnar dessa företag som ser det som en självklarhet att dela med sig till de 
medmänniskor som har det svårt.
Följande företag och organisationer har sponsrat oss under 2010 och hittills under 2011:

Kjelles, Hudiksvall
Klädshoppen, Hudiksvall
KS-Fastigheter, Ilsbo
Laponia Konsult, Kiruna
Lekstugan, Hudiksvall
Länsförsäkringar, Hudiksvall
Länshem, Hudiksvall
Manpower, Hudiksvall
Mickelssons Frukt & Grönt, Hudiksvall
MIO Möbler, Hudiksvall
Monitor Industriutveckling, Hudiksvall
Mäklarhuset, Bröd. Blomberg, Hudiksvall
Mäklartorget, Hudiksvall-Harmånger
Nilssons El, Hudiksvall
Nordgrens Åkeri, Hudiksvall
Odd Fellow, Hudiksvall
Oil Quick, Hudiksvall
Ola Bergström, Stockholm
Olle Anderssons Bilverkstad, Hudiksvall
Olle Edhs Tvätt-& Kylservice, Hudiksvall
Papperhuset, Hudiksvall
Per Eriksson Utveckling, Gällivare
P.O. Radio TV, Hälsingland
Ramax  Production, Hudiksvall
Redovisningshuset  i  Hudiksvall
Restaurang Jernet, Iggesund
Rotary, Hudiksvall
Rörbolaget, Hudiksvall
Salong Ingrid, Hudiksvall
Schaktbolaget, Hudiksvall
SEJC-SEPAX, Hudiksvall
Sten Olofssons Åkeri, Delsbo
Stiftelsen Reseindustrins Barnfond, Stockholm
Stiftelsen Sevholts Hjälpfond, Falkenberg
Sunfab, Hudiksvall
Svedman Försäljning, Hudiksvall
Sverige Bygger, Hudiksvall
Tandläkarhuset, Hudiksvall
Tandläkarna Ström & Jonsson, Hudiksvall
Teknisk Fastighetsservice, Sundsvall – 
Hudiksvall
Tisdag, Hudiksvall
T O Hemprodukter, Iggesund
Tollstedts Begravningsbyrå, Hudiksvall
Trux AB, Ljusdal
Trästaden, Hudiksvall
Tunaborgs Potatis, Hudiksvall
Vandra i Hudiksvall AB
Volvofinans Bank AB, Göteborg
Värmevent Ingenjörsbyrå,Hudiksvall
Växthuset, Hudiksvall

Ahlgren & Eliasson Åkeri AB, Bergsjö
Albins Leksaker, Hudiksvall
Anderssons Buss, Ilsbo
Bil AB Anders Hedström, Hudiksvall
Bilbolaget Lastvagnar Gävleborg
Bilfirma Thony Larsson, Hudiksvall 
Bilmetro Lastbilar
Bilmetro Personbilar
Björkhamre  Fastighetsbolag, Ljusdal
Bergströms Musik, Hudiksvall
Bodins Åkeri, Enånger
Bosno AB, Hudiksvall
Buketten, Hudiksvall
Byggtjänst Skoglund, Hudiksvall
Börje Starks Åkeri, Hudiksvall
Café 7:an, Hudiksvall
Carlbergs Tandklinik, Hudiksvall
Comfortbutiken, Hudiksvall
Däckab, Hudiksvall – Delsbo
Edlings Revisionsbyrå, Hudiksvall
Elof Perssons Åkeri, Bjuråker
Erikssons Bageri, Iggesund
Expertbutiken, Hudiksvall
Fastighetsbyrån, Hudiksvall
Fagerströms Karamellfabrik, Hudiksvall
Fors Gummiverkstad, Hudiksvall
GL Bygg, Hudiksvall
Gösta Samuelsson Bil, Gävle
Hans Målare, Hudiksvall
Herr City, Hudiksvall
Hertz Biluthyrning, Hudiksvall
HIAB, Hudiksvall
Holmgrens El, Hudiksvall
Hudiksvalls Järn
Hudiksvalls Solskydd
Hudiksvalls Sparbank
Hudiksvalls Tidning
Hudiksvalls Trafikskola
Husö Fastighets AB, Söderhamn
Hårteam, Hudiksvall
Håstaholmen KB, Hudiksvall
Hälsokraft, Hudiksvall
ICA Maxi, Hudiksvall
Iggesund Paperboard, Iggesund
Intersport, Hudiksvall
Jannes Golv, Hudiksvall
J O Bäck Affärsutveckling, Hudiksvall
Johans Park & Golf, Hudiksvall
Karins Begravningsbyrå, Bjuråker
KB Håstaholmen, Hudiksvall
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Välkommen 2011 års 
Informations och Årsmöte

Alla hjärtligt välkomna!

Ännu ett år har passerat och vi samlas til sedvanligt årsmöte för att se hur 
vi har lyckats med att hjälpa de fattiga. 

Vi börjar med information och bilder från några av våra tidigare resor till 
Kurdistan,  Rumänen, Ryssland och Lettland. 

I år är det 20 år sedan första resan gick till Rumänien och det firar vi med
 underhållning av Hudiksvalls Kurdiska Dansgrupp 

samt pianomusik av Sarkis Sarkisjan, Hudiksvall, ursprungligen från 
Armenein. 

Vi fikar med smörgåstårta innan vi övergår till förhandlingar.
Möt upp och gläds med oss över det vi kunnat göra för det 

fattiga!

Kom till St. Jakobsgården Hudiksvall 

den 20 mars kl 14.00

Söker Du en plats för mindre möten? 

Vår biståndsbutik Omtanken på Hamngatan 23 i Hudiksvall, 
erbjuder plats  på kvällstid efter kl 17.00 

för mindre samlingar på upp till 15-20 deltagare

Vi tillhandahåller fika till självkostnadspris.

Välkommen att boka tid på tel 0650-17770 dagtid 11-17 eller 

Birgitta Norberg på 0650-16328 eller mobil 070-2968022. 
 



Julfest i Addis Ababa, Etiopien
Svenska:

Medan de flesta människor i Sverige firade vit jul hade 
HTLI Etiopien en mycket underbar och grön jul. Det 
hela började med donationer från människor i Addis 
Abeba som aldrig hört talas om organisationen innan. 
Men när de hörde vad vi gör och vad vi tänker göra, de 
började ge donationer av hela sitt hjärta. 
Donationerna började med: -

En kvinna vid namn Etiopien Assfaw som äger en 
datorbutik, gav en generös gåva när hon hörde att 
det gällde julfesten för de fattiga barnen. 

· Mat för festen från Getfam supermarket som är ett 
av de berömda snabbköpen i Addis.

· Blyertspennor från Fafresh bokhandel.
· Pennor från Lucent bokhandel.
· Pennvässare från en liten bokhandel som inte vill 

att deras namn anges.
Läskedrycker från Coca Cola fabriken.

· Även några privata personer gav ekonomiska 
bidrag. 

·
  Det var fantastiskt att de lokala  människorna 
öppnade sina hjärtan på det viset. Och de etiopiska 
donatorerna täckte hela kostnaden för festen. Under 
festen, upplevde vi det som vem som helst som ser på 
ett glatt barn skulle känna. Barnen hade också en 
underbar tid att leka, sjunga, äta och ta emot sina 
julklappar (skolmaterial). Dagen avslutades med 
välsignelse från en äldre mamma, beröm från alla 
barn och ett råd och motivation av Kiros Widarsson till 
barnen.

Grön jul i Addis Abeba
In English:

While most of the people in Sweden were celebrating 
white Christmas, HTLI Ethiopia had a very wonderful 
and green Christmas. It all started with donations from 
people in Addis Ababa who have never heard about 
the organization before. However, when they heard 
what we are doing and what we intend to do, they 
started giving donations with all their hearts. 
Donations started with: - 

A woman called Ethiopia Asfaw who owns a 
computer store gave a generous gift when she 
heard about the cause.  
Food for the festival from Getfam supermarket 
which is one of the famous supermarkets in Addis.
 Pencils from Fafresh stationary.
Pens from Lucent stationary. 
Sharpeners from a small stationary who didn't want 
their name to be stated. 
Soft drinks from Coca Cola factory.

 
It was actually amazing because people were opening 
up their hearts. And those Ethiopian donators covered 
the whole expenses for the feast. During our 
ceremony, we experienced what any one who looks at 
happy child would feel. The children also had a 
wonderful time playing, singing, eating, and receiving 
their Christmas gifts (school materials). The day 
ended with blessing from an elderly mother, praises 
from all the children and a word of advice and 
motivation by Kiros Widarsson to the children.         

Green Christmas in Addis Ababa

Etiopien Assfaw äger en datorbutik i Addis, och 
gav generöst gåva til verksamhetens  omkost-
nader när hon hörde att det gällde julfesten för 
de fattiga barnen. Det är glädjande att de lokala 
företagarna tar en del av ansvaret för att hjälpa 
de  fattiga. 

Ett dignande julbord och presenter som sponsrats av lokala 
företagare. Här kunde man dock inte finna någon julskinka på 
jubordet, men väl en mängd frukt, grönsaker, bröd samt en del 
julgodis. Coca-Cola fabriken var generösa nog att bjuda på 
läskedrycker.  Julpresenterna införskaffades med hjälp av 
lokala sponsorer.  
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Tillskott i Etiopien
Bara några dagar innan Helen 
Taye (anställd av HTLI i Etiopien) 
skulle föda sitt andra barn besökte 
jag hälsoministeriet i Addis för att 
fråga dem om huruvida de skulle 
vara intresserade av att ta emot 
sjukhusmateriel från Sverige. 

En av de ansvariga inom området 
bekräftade att det idag råder 
underskott på sjukhusmateriel 
men förtydligade samtidigt att de 
inte alltid kan acceptera varje 
gåva de får då de betalar skatt för 
varje sak de tar emot. För att 
säkerställa kvalitén på sjukhusar-
tiklarna så granskas dessa av en 
organisation vid namn DACA 
(Drug Administration and Control 
Authority of Ethiopia). Vi kom 
överens om att hålla kontakten via 
e-mail samt att jag ska skicka över 
en lista med artikelnamn, beskriv-
ningar samt bilder för de sjukhu-
sartiklar som kan komma att bli 
aktuella för export till dem. 

Bara tre dagar efter detta möte fick 
jag verkligen se hur stort behovet 
av sjuksängar, rullstolar mm är. 

Torsdag 2011/1/27, 04.00 födde 
Helen Taye en liten flicka på ett 
litet privat sjukhus. Den främsta 
orsaken till att förlossningen ägde 
rum där var att det inte fanns 
tillräckligt många sängar på ett av 
stadens största kvinnosjukhus. 

M å n g a  a v  d e  
kvinnor vi mötte 
där hade blivit 
remitterade dit  
från andra sjukhus 
s o m  i n t e  v a r  
tillräckligt utrusta-
de. Ett exempel på 
detta var att ett av 
sjukhusen inte 
hade en fungeran-
de generator och 
på grund av det 
skickades    gra-
vida kvinnor till 
andra sjukhus.
Kvinnosjukhuset 
som vi besökte var 
dock inte heller 
tillräckligt utrustat 
då antalet förloss-
ningssängar för 
alla dessa kvinnor endast var 5st. 
Det var mycket sorgligt att se alla 
dessa kvinnor smärta som fick 
sitta ute i korridoren när ingen 
hjälp fanns att få. Det är också 
mycket dyrt för dem att gå till ett 
privat sjukhus så de hade inget 
annat val än att vänta tills de kallas 
in i förlossningsrummet. En av de 
kvinnor jag mötte hade exempel-
vis varit till inte mindre än tre olika 
sjukhus innan hon slutligen 
hamnade på detta sjukhuset. 
Kvinnan i fråga hade med dropp 
inkopplat sedan första sjukhusbe-
söket men hade ännu inte fått mer 
hjälp än så. 

Denna mardrömsnatt som förvis-
so ändå slutade lyckligt visade 

mig verkligen hur stort behovet av 
hjälp, särskilt till vård av kvinnor, 
är. För även om det gick bra för 
Helen så har inte alla kvinnor den 
ekonomiska möjligheten att vända 
sig till privata sjukhus. 

Jag kan hur som helst nu glatt 
meddela att den nyaste medlem-
men i Helens familj heter Saron.
Hon är en mycket söt liten flicka 
med de vackraste ögon ni kan 
tänka er och hon kommer säkerli-
gen bli sin syster upp i dagen inom 
något år. 

Kiros Widarsson

Denna jul var samtliga fadderbarn samlade till julfest. 
Medan vi i Sverige kämpade med den kallaste förvin-
tern på över 100 år, var det strålande sol och 22 grader 
varmt i Addis.

I trädgården, till vårt kontor i Addis, var det feststäm-
ning när alla barn och några föräldrar kunde sitta ned 
på gräsmattan för att ta del av julbordets läckeheter.  

Lilla Saron, Helens nyfödda , här endast två dgar 
gammal, fick resa omkring på flera sjukhus för at hitte 
en ledig säng.
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Foto Kjell Widarsson

Foto Kjell Widarsson Foto Kjell Widarsson
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Sundsvall  Tel.   060 - 14 04 00

Hudiksvall Tel.   0650 - 170 00

Bollnäs      Tel.   0278 - 243 00

Östersund Tel.   063 - 13 04 90

www. tfservice.se

Laponia 
Konsult AB

Drottninggatan 6
824 30 HUDIKSVALL

Tel 070-5240802
 janne.back@telia.com

DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:

 + AFFÄRSUTVECKLING
 + FÖRETAGSANALYSER
 + OMSTRUKTURERINGAR

Hjalmar Lundbomsvägen 29   
981 36 KIRUNA

Tel 0980-10210,  
070-6060210 
bothnia.invest@kiruna.nu  
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l  Vi är specialiserade på däckservice för mc,
    personbilar, lastbilar och traktorer. 
l  Vi har ett stort urval  av LM-fälgar
l  Vi utför hjulinställning

l  Butik med biltillbehör

Däckab i Hudiksvall
Norra Industrivägen 2, 824 34 Hudiksvall
Tel:0650-167 90, Fax:0650-316 87, 
Jourtel:070-640 75 50

Däckab i Delsbo
Sunnansjövägen 3, 820 60 Delsbo
0653-108 95, Fax:0653-166 24
Jourtel:070-226 31 51

Vi är miljö-och 
kvalitetscertifierad 
enligt standarderna 
ISO 9001:2000
och ISO 14001:2004

www.hudiksvallssolskydd.se

Håstaholmen
Tel: 0650-10454   

info@hudiksvallssolskydd.se
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Till Rumänien � resa i österled
Den 18-26 november 2010 
genomförde vi – Lennart Dahlbom 
och Georg Forss - en transport av 
julklappar för HTLI:s räkning till 
barnhem och fadderbarn i  
Rumänien. Resan vill vi redovisa i 
två reportage av vilka detta är det 
första och endast omfattar själva 
resan. Vi återkommer därför i ett 
senare där vi berättar om våra 
upplevelser, möten och reflektio-
ner. 
 
Föga anade vi att det mest stra-
patsfyllda avsnittet på vår resa till 
Rumänien skulle vara de tre 
avslutande milen mellan Ångers-
jön och Hudiksvall. Men vi tar allt 
från början.
Lennart har, sedan några år, två 
fadderbarn i Rumänien som är 
jämnåriga med äldsta barnbarnen 
Calle och Viggo.
 Omständigheterna var nu sådana 
att vi, goda vänner och barndoms-
kamrater, kunde ta ansvar för den 
årliga julklappstransporten till 
barnhem och fadderbarn i   
Sigethu, Regin och Targu Mures, 
tre städer i nordvästra delen av 
Rumänien, fjärran från turiststrå-
ken.
Planeringen inför resan underlät-
tades av den hjälp vi fick av Allan 
Widarsson, erfaren resenär som 
verkade känna varje mil av de ca 
270 till målet. Utrustade med 
kartor, GPS och en god portion 
nyfikenhet lämnade vi glada Hudik 
på kvällen torsdagen den 18 nov. 
Vi hade dessförinnan lastat ett 
hundratal banankartonger fyllda till 
brädden med julgåvor och andra 
förnödenheter i Norsta. 
Första etappen i grinigt vintervä-
der är beskedliga 30 mil till 
Stockholm. Efter två upphämt-
ningar av julklappskartonger på 
vägen anländer vi till målet för en 
god natts sömn.
Vår uppgift följande dag är att, 
efter ytterligare påfyllning av last, 
hinna i tid till färjan från Trelleborg 
till Rostock. Tidigt uppvaknande, 
gott morgonfika och i väg. Efter 
upphämtningar i Södertälje, 
Linköping och Varberg bestämmer 
vi oss för att ge våra vänner i 
Ängelholm, familjen Nyström, ett 
tillfälle att göra en humanitär insats 
för Rumänien vilket sker i form av 

en god middag för två hungriga 
chaufförer. Trist resväder med 
snöglopp mot färjeläget där vi 
rullar ombord sent på fredagskväll. 
Efter en sen kvälls-/nattmacka 
kommer vi snabbt i  säng. 
Morgondagens etapp beräknas till 
ca 120 mil så det gäller att vara 
utvilad.
Efter frukost i 5-tiden är vi ”på rull” 
strax efter kl 6. Lång dags färd mot 
natt. Vi upptäcker hur värdefullt det 
är att dela ansvar och tid med 
någon man känner väl. Långa 
stunder av tystnad blir inte besvä-
rande. Inget artighetsprat utan 
lågmält utbyte av livserfarenheter 
de senaste 50 åren. 
Vi slukar mil i god motorvägsfart 
genom Tyskland, Polen, Slovakien 
och in i Ungern och upptäcker att 
GPS:en ska nyttjas med omdöme. 
Erfarenheten lär oss att karta och 
GPS ska stämma överens, om 
inte: Lita på kartan! Sista milen mot 
målet i den lilla ungerska staden 
Dombar hade kunnat bli ödesdiger 
då vår GPS vilseledde oss in på en 
sank skogsbilväg som slutade 
tvärt i ett buskage på en älvbrink. 
”Dead end i djungeln”!! 10 meter till 
och vår resa hade fått ett blött och 
plötsligt slut. Dagen får trots allt ett 
lyckligt slut då vi hittar ett bra 
övernattningsställe där vi efter en 

god måltid kryper i säng. 
Morgonpromenaden påföljande 
undersköna morgon får inställas 
då vi är inlåsta på motellet. Vi 
påkallar uppmärksamhet genom 
att föra våldsamt väsen och blir till 
slut upptäckta och utsläppta. 
Lägger in färden mot Sigethu på 
vår GPS, som vi numera hanterar 
med stor skepsis, avnjuter en god 
frukost och ger oss iväg. Enda 
tullstoppet sker vid gränsen 
Ungern-Rumänien där vi uppma-
nas öppna bakdörrarna till vår 
lastbil. När lasten i det sprängfyllda 
utrymmet hotar att rasa ut och fylla 
gränsområdet vinkar tulltjänste-
männen avvärjande, beordrar oss 
att skyndsamt stänga och ge oss 
iväg. Vår information om att det 
gäller humanitär hjälp går tydligen 
hem. Vi passerar underbara 
naturscenerier med höga berg och 
djupa dalar men konstaterar också 
att nedskräpningen efter vägarna 
är påtaglig och förtar en del av 
glädjen.
I samband med en utomhusfika i 
skjortärmar och högsommarvär-
me tar vi kontakt med vår kontakt-
person Grigore, pastor i Sigethu, 
som möter oss vi framkomsten. Vi 
besöker ”nursery school” där vi 
också lämnar den last som är 
avsedd för denna stad och beslu-

Årets “Jultomtar” var från vänster Lennart Dahlbom och George Fors, 
som frivilligt tog ansvaret att leverera julklapparna till fadderbarnen i 
Rumänien. Vår skåpbil rymmer ca 1 ton med paket och här lastas de 
paket som ska ända fram till Reghin. 

Foto Kjell WidarssonFoto Kjell Widarsson

Foto Lennart Dahlbom
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skrämmande i mörker då reflexer 
och ljus verkar vara okända 
begrepp. 
Vi når den polska staden 
Auschwitz (dock tysk stavning) för 
besök i det ökända koncentra-
tionslägret. Intrycken borrar sej 
djupt in i själen. Dessbättre ser vi 
många skolklasser, även svenska, 
som besöker de båda tvillingläg-
ren Auschwitz och Birkenau, där 
ca 1 300 000 människor miste sina 
liv under 2.a världskriget av vilka 
ca 1.000.000 var judar. Denna 
skamfyllda epok av världshistorien 
får aldrig glömmas!
På grund av vägstockningar och 
dåligt väder – snö, blåst och halka - 
får vi överge vår ambition att nå 
Tyskland för övernattning och 
hittar därför ett bra hotell i närheten 
av staden Legnica i Polen. Det 
intensiva resandet börjar ta ut sin 
rätt och den egna sänghalmen i 
Hudik blir alltmer lockande.
Tidig avresa följande morgon för 
att nå eftermiddagsfärjan från 
Rostock till Trelleborg. Vi reser 
genom ett snörikt Nordtyskland 
och felkörning alt felskyltning i 
kombination med ett vägstopp 
kostar oss all reservtid. Vi når 
därför färjeläget endast några 
minuter före utsatt tid. 

Vi anländer vid 21-tiden till ett 
snörikt Trelleborg och bestämmer 
oss för att försöka nå Stockholm 

tar oss för att fortsätta vår resa till 
slutdestinationen Regin, en resa 
beräknad till 4-6 timmar. 
Efter besök i Grigores kyrka 
undfägnas vi med en överdådig 
måltid lagad av lokala rätter – 
kycklingsoppa, kycklingfile, stekt 
lokal fisk och lokala grönsaker. 
Kaffe med kakor och frukt avrun-
dar måltiden. Där tog 5 veckors 
bantningsprocess ett abrupt slut. 
Efter karthjälp och hjälp att betala 
den för utländska fordon obligato-
riska vägskatten ger vi oss iväg. 
Vår kontaktperson i Regin – Attila, 
kontaktas på vägen och han möter 
oss vid framkomsten. Vi lämnar 
vår bil på inhägnat område hos 
Attilas svärmor och fraktas, vänligt 
men bestämt, till hans hem och 
familj – hustru, två flickor och en 
son - för ännu en överdådig måltid. 
Farväl bantning!! Vi konstaterar att 
dagen har präglats av möten med 
två ytterst generösa män och 
deras familjer.
Vågar vi konstatera att bilen har 
fraktat oss och vår last problemfritt 
i 270 mil eller pajar den imorgon 
då?

Vi återkommer i en senare artikel 
till vistelsen i Regin, som sannerli-
gen är värd en egen mässa,  med 
spännande möten, upptäckter och 
reflektioner! 
Efter ett intensivt dygn i Regin och 
Targu Mures och till vilket vi alltså 
återkommer, är det dags för vår 
återresa. 

Den långa resan från färjan i 
Rostock till etappmålet i Ungern 
innebar att vi passerade Tatra-
bergen i mörker. Vi bestämde oss 
därför att vi ville uppleva denna 
vidunderliga natur i dagsljus på 
återresan. Efter en omväg till 
staden Oradea i Ungern för 
upphämtning av ”bakfora” når vi 
sent på kvällen staden Kezmarok i 
Slovakien och på randen till 
Tatrabergen. Trots all generositet 
och gästfrihet vi kände i Rumänien 
så är det ändå skönt med ett eget 
hotellrum. 
Nu får vi chansen, efter en natts 
vila, att se den natur som vi vid 
förra tillfället bara kunde ana: 
Snöklädda bergstoppar, djupa, 
grönskimrande dalar med serpen-
tinslingrande floder.
Vi har nu vant oss vid att många 
transporter utförs med häst och 
vagn. Pittoreskt på dagarna, men 

Reportage

Den mäktiga naturen, kontrasten mellan åkrar och snöklädda berg, är 
Rumäneiens karaktäristiska ansikte  som blir ett minne för livet hos 
besökaren.  

Foto Lennart Dahlbom

under natten. Ett intensivt snövä-
der i Skåne och över sydsvenska 
höglandet ebbar ut ju närmare 
målet vi kommer och vi kan 
avverka de sista 20 milen i fint 
vinterväder och krypa in mellan 
lakan i 6-tiden följande morgon. 
Slutetapp efter några timmars 
sömn mot Hudik. Snöyran allt 
intensivare. Trafiken tätnar och 
tempot blir allt långsammare. Vid 
Ångersjön, tre mil söder om 
Hudiksvall, är det stopp!! Lyssnar 
till rapporter på radion och inser att 
trafikläget är krisartat. Middagen, 
som står färdig hos hustrun, ter sej 
alltmer avlägsen. En god portion 
tur och god lokalkännedom – vi 
hittar i dessa trakter som i vår egen 
byxficka – ger oss möjlighet att 
slinka in på byvägar som leder oss 
förbi alla köer och vi kan vid 17-
tiden slå oss ner vid dukat bord. 
Noterar påföljande dag att vägavs-
nittet vi lyckades ta oss förbi varit 
blockerat upp till ett 20-tal timmar. 
Snacka om tur!  Slutet gott allting 
gott!

Lennart Dahlbom och 
Georg  Fors

( Extrainkallade tomtar)
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Den femte Julfesten på Tabita

Nu är vinterlovet slut och jag tänker redan på nästa 
jul. Barnen och deras föräldrar gladde sig mycket och vi 
vill tacka alla som bidragit till vårt julfirande. Kläder, 
leksaker, godis, pengar ja allt som ni skänkte av kärlek 
kom dem till del som ni hade tänkt. Det är ett stort arbete 
och vi är mycket tacksamma.
Vi hade ett rikt julbord i Tabita med mat, frukt, kakor och 
juice. Sedan hade vi julklappsutdelning med gåvor från 
Ayudamos i Spanien. Det var fantastiska klappar. Det 
var inte bara barnen i Tabita som fick julklappar utan 
också deras syskon.  Ayudamos såg också till att barnen 
i en mycket fattig lantbrukarfamilj fick paket. Det fanns 
också julklappar för 16 barnhemsbarn som aldrig i hela 
sitt liv fått några julklappar. Det finns fler fattiga barn som 
lever under svåra omständigheter och som ni kan se på 
bilderna blev de så glada över sina presenter att det är 
svårt att uttrycka det i ord.
Till sist vill vi tacka alla som finansiellt understött vårt 
arbete, genom HTLI och HTL från Sverige, 
Nederländska  “Good Estuaries”,  GOMAR-LUX i 
Reghin samt alla  enskilda personer från Österrike och 
Rumänien. 

När barnen inte kan komma till festen får festen 
komma till barnen. Här har julpaketet kommit till en 
flicka på en lantgård. Ute på den snöiga gården 
öppnade hon ivrigt sitt paket  

Lille Marius  eftersom 
han bor på en bondgård och alldeles för lång bort för 
att kunna vara med på lulfesten på Tabita.
Och på samma sätt, som på bilden ovan, blev det 
julglädje mitt ute i snön och i strålande solsken, när 
leksaker och kläder packades upp ur de fina paketen.

fick sitt paket leverererat hem

Med beslutsam min håller flickan sin nya 
Barbiedocka tätt intill sig. Kanske var detta den 
första docka som denna flicka fått? 

Julfest enligt “Mamma Marias” rejäla matkonst

Tack vare ert stöd kan vi arbeta kontinuerligt i Tabita.

Tack än en gång från teamet i Tabita!

Simone Puscas, ledare

Foto Simona Puskas

Foto Simona Puskas

Foto Simona Puskas

Foto Simona Puskas
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Även julfesten 2010 blev som en 
succe. Många barn från fattiga 
familjer fick vara med på festen i 
kyrkan med julspel som tydliggör 
varför vi firar jul. Alla barnen fick 
även ett eget julpaket vilket var 
mycket uppskattat. Vi ska ha i 
minnet att många av dessa barn 
kommer från mycket fattiga 
förhållanden där det inte finns 
utrymme för julpresenter. 
Alla barnen fick även sitta med i 
den stora matsalen och festa på 
det ovanligt rika julbordet. Flera av 
våra givare hade bidragit med en 
extra gåva till julmaten.  Man hade 
ordnat en stor samling i kyrkan, 
men även mindre samlingar på 
militärområdet och på några 
utposter. Därför nådde man även 
de barn och fattiga som inte kunde 
ta sig till kyrkan. 

Vi är glada att kunna stödja arbetet 
i Daugavpils dit ett 100-tal  
gatubarn och hemlösa dagligen 
får komma för att äta ett mål mat.

Julfest i Daugavpils
Reportage

Med jubel hissar barnen sitt julpaket högt upp i luften för att visa 
fotografen att de alla fått ett paket. 

Vid julfesten fylldes varje plats i den stora matsalen, som annars används som matplats för de 100-tal 
gatubarn som dagligen kommer för att äta ett måt mat. 

Foto Nikilaj Shecshuk

Foto Nikilaj Shecshuk
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Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!

Tänk på de fattiga när  du upprättar ditt testamente!.

På den rekreations- och lägergård vi är med och projekterar, behövs 
mycket kapital. Du som vill göra något särskilt för de fattiga får här en möjlighet att 
göra en bestående insats som kan bli till glädje för många människor under en lång 
tid framöver. 
Området kommer att bebyggas med ett 20-tal stugor med 10-15 bäddar per stuga.  
Varje stuga beräknas kosta 50-80.000 kronor att uppföra. 
Du kan vara med 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 

i Lettland 

 

Om Du vill hjälpa någon,
men inte kan ta eget ansvar för ett barn, 
student eller äldre, får du gärna skicka en 
engångsgåva.

Engångsgåvorna fördelas till de barn som ännu inte 
fått en egen fadder. Vi har många barn på listan som 
väntar på en egen fadder.  När din gåva gått ut till ett 
barn, kan du via Internet se vem som fått dina 
pengar. 
Även om din gåva fördelats till tio barn kan du se 
vilka de är, vad de heter och deras hemsituation.  
Om du vill har du även möjlighet att skriva till dem. 
Ta gärna upp en kollekt bland dina vänner,  i din 
arbetsgrupp eller pensionärsförening och låt den gå 
till äldre, barn eller studenter. 
Av alla gåvor till fadderverksamheten går 100% till 
arbetet i mottagarlandet.  Endast 5% används till 
bensin för de som åker ut i byarna, resten 95% blir 
till mat för de fattiga. 

Din Hjälp Räddar Liv!

Du kan även bli stödmed-
lem utan personligt ansvar

 

Var och en som betalar 200kr/år får vår tidning några gånger 
per år och stöder därmed vår verksamhet. 
Vi jobbar 100% frivilligt  och får ingen annan lön, än den 
lön som egentligen är mycket mer värd, den glädje vi 
möter när vi kan hjälpa någon.

 Av stödmedlemsavgiften går 30 kr till porto och tidningar 
och resterande 170kr går till omkostnader i Sverige och våra  
projketländer, som t.ex. transporter, telefon, annonser m.m. 

Vi hoppas att alla som får denna tidning i sin hand är 
villig att betala denna stödavgift.  PG 90 01 15-7.

Med Din hjälp når vi ända fram! 

Vi gratulerar förra numrets vinnare.

Mats Gustafsson, Tidaholm På kryss med Lisa
Monica Bergerstål, Bjuråker Två trisslotter
Kerstin Stenlund, Hudiksvall Två trisslotter
Margareta Häll, Hudiksvall Två trisslotter

 

Rätt lösning ser ut så här: 



Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar 
senast den 1 maj 2011 till: 

Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall

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

      Ny CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill 

      Korsordstidningen “På Kryss med Lisa”

      Två trisslotter

   (Vinner du storkovan får du större möjligheter att  hjälpa de fattiga!)   
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Djupegatan 15,    824 50 Hudiksvall,   0650-17550

www.fastighetsbyran.se
HUDIKSVALL 0650-94800



Frans Larsson, Älvkarlehed, 80 år 

Rut Erikssons, Hudiksvall , 70-år

Stina Holmsten, Hudiksvall, 90 år 

Olle Norell, Hudiksvall, 70 år

Hans-Erik Sjölander, Hudiksvall, 60 år

Lis-Mari Kirsilää, Hudiksvall, 60 år

Anders Sundin, Hudiksvall, 60 år

Ove Nygren, Hudiksvall, 70 år

Annacarin Lindberg,  Axmar, 65 år

Allan Widarsson Hudiksvall, 65 år

Vi gratulerar! 
För att 

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

Du som vill uppmärksamma någon på 
födelsedag, bröllopsdag eller av annan 
anledning och samtidigt göra en insats för de 
fattiga, får gärna skicka en gåva till vårt arbete. 
Vi utfärdar ett vackert gratulationskort till 
jubilaren.

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

Exempel på fyrsidigt gratulationskort

Följ med på vår buss 
och båtresa till Lettland 
den 21- 27 maj 2011.

Vi kommer  att besöka Riga 
under 2 dagar, Daugavpils samt intressanta 
besök i lettlandsbyggder och dess befolkning. 
En intressant och annorlunda resa där ni på 
plats får se hur bistånd från Sverige används 
på bästa sätt.
För mer info kontakta 0650-16328 eller 
070-2968022, Birgitta Norberg. 

Om du i stället för blommor, vill skicka en 
minnesgåva som en sista hälsning till älskad 
vän eller släkting, utfärdar vi ett vackert 4 sidigt 
minnesblad som ett sista minne från givaren. 

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

Arne Jonsson,  Via, Hudiksvall
Valter Danielsson, Vingåker

Helena Andersson, Hudiksvall
Klas Johansson, Hudiksvall

Lilly Westner. Hudiksvall
Olle Strömbäck, Hudiksvall

Tomas Arthursson, Hudiksvall
Arnold Norberg, Hudiksvall

Birgitta Asker, Tolsta, Hudiksvall
Arne Vestberg, Enånger

Märta Andersson, Gamleby
Bengt Larsson, Bjuråker

Bernt Strömgren, Finnicka, Enånger
Bror Larsson, Lindesberg

Exempel på fyrsidigt minnesblad



Vi arbetar nu i Rumänien, Etiopien, 
Lettland och Ryssland där många 
familjer lever i misär och inte kan ge 
sina barn det nödvändigaste, mat 
och kläder. Genom vårt fadder-
program kan du bli personligt 
ansvarig för ett barn och ändra på 
detta.
För c:a 100 kr/mån räddar du ett 
barn. Du kan ha direktkontakt med 
familjen genom brev om du så 
önskar. Du kan skicka personliga 
gåvor med oss när vi reser. Du får full 
kontroll på alla dina gåvor. Allt du 
betalar och allt som betalats ut 
redovisas på Internet eller genom 
rapporter per post.
Även många äldre lever I en 
ovärdig situation. Många har ingen 
pension alls, andra har en mycket 
låg pension. Här får du möjlighet att 

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 möjlighe-
ter. Vi behöver hjälp med kläd-
sortering, secondhandförsälj-
ning  . m.m.   
Vi behöver datakunniga administ-
ratörer och organisatörer med 
goda kontakter i samhället.  
Vi behöver personer som gillar 
styrelsearbete, att skriva brev, 
reportage och inte minst ge 
information om vårt viktiga arbete. 
Vi behöver försäljare som kan 
kontakta företag för annonser och 
sponsring.

Välkommen som 
medarbetare!.

Stöd vårt arbete med en 
gåva till  pg 90 01 15-7

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

Du behövs - Din kärlek räddar liv

Hjälp Till Liv international, är en 
ideell organisation som bygger på 
det kristna budet: allt vad ni vill 
att andra ska göra för er, ska 
även ni göra för dem.  
Allt arbete sker på frivillig basis. 
Det finns inga anställda eller 
någon annan form av ersättning 
för den tid man lägger ner i detta 
arbete. Ersättningen består i 
gengäld av glädjen över den 
tacksamhet man möter hos de 
människor som får hjälp. Vi 

arbetar helt utan mellanhänder med 
bästa möjliga effektivitet. 
Vi har egna kontaktorganisationer  i 
de länder vi arbetar. Dessa 
organisationer vet bäst vilka behov 
som finns, och vi förser dem med 
nödvändiga resurser för att gå ut i 
samhället och  möta deras behov.
Vårt unika faddersystem ger varje 
fadder möjlig-het 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  fö r  de 
medarbetare som åker ut 
till familjerna 
Du som har ett hjärta 
som vill hjälpa andra 
människor till ett bätt-re 
liv, är välkommen att 
arbeta med oss.
Det finns massor av 
uppgifter. Vi behöver 
medhjälpare  för att stärka 

Du kan hjälpa!
B-post föreningsbrev

kvinnor, som vill studera. För 
många duktiga ungdomar finns det  
ingen möjlighet att studera på grund 
av den ekonomiska situationen. 
Och 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 , och varför inte ett 
barn i samma ålder som någon i din 
familj. 
Om du är mormor eller morfar, farmor 

fadderbarn

Vi arbetar nu i Rumänien, 
Etiopien, Lettland och 
Ryss land där  många 
familjer lever i misär och 
inte kan ge sina barn det 
nödvändigaste, mat och kläder. 
Genom vårt fadder-program kan 
du bli personligt ansvarig för ett 
barn och ändra på detta.
För c:a 100 kr/mån räddar du ett 
barn. Du kan ha direktkontakt med 
familjen genom brev om du så 
önskar. Du kan skicka personliga 
gåvor med oss när vi reser. Du får full 
kontroll på alla dina gåvor. Allt du 
betalar och allt som betalats ut 
redovisas på Internet eller genom 
rapporter per post.
Även många äldre lever I en 
ovärdig situation. Många har ingen 
pension alls, andra har en mycket 
låg pension. Här får du möjlighet att 
hjälpa en äldre till en värdig tillvaro 
efter ett långt strävsamt liv. För c:a 
150kr/mån kan livet bli lättare för en 
äldre person.
Vi har även fadderprogam som 
stöder studenter, främst unga 


