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Utifrån detta och utan åtskillnad av människors ras, 
religiösa tro, sociala bakgrund eller politiska inriktning, 
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Välkommen att vara med att göra skillnad!
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kjell.widarsson@gmail.com

När vi tar emot kläder och skor på Håstaholmens 
Secondhand och Biståndscenter tar vi gärna emot ett 
frivilligt fraktbidrag på grund av att vi skickar det 
mesta  av kläderna till våra projektländer. Vi garante-
rar att kläderna kommer fram till de fattiga.
30 kr för en säck, 20 kr för en bananlåda och 10 kr 
för en kasse. 
Öppettider tills vidare: 
Måndag- fredag      10.30 – 18.00
Lördag               10.30 – 15.00 
Röda dagar stängt. 

Håstaholmen Secondhand & Biståndscenter   Tel 0650-560100

Omslagsbild: 

Barn från vårt dagcenter Thabita i 

Reghin, Rumänien. Segertecknet kan 

väl tolkas som en seger att man fått 

plats på dagcentret. 

Foto Kenneth Larsson
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Finns det rika 
tiggare?

Ja, tyvärr måste jag  säga.
Det finns tiggare som har 

tiggeriet som yrke. Som hellre 
sitter och tigger och får bra betalt 
i förhållandet till vad en dålig 
anställning kan ge. 

Vad beror detta på?
Svaret är rätt komplicerat men 

för att göra det enkelt för oss 
som vill hjälpa dom som är i 
behov av hjälp kan vi säga att i 
alla fall 80% av alla tiggare är 
såna som helst av allt vill slippa 
tigga, men som tvingas på grund 
brist på pengar. 

Nu har hösten kommit och 
många har varit i Sverige och 
plockat bär och på så vis gjort sig 
en rejäl hacka, som de kan föra 
hem till boet. I september, när 
skolan börjar i Rumänien och 
Bulgarien, åker många hem för 
att se till att barnen kommer iväg 
till skolan.  Man börjar så smått 
mer och mer inse att det nya 
samhället ställer nya krav och att 
man som rom inte kan leva helt 
isolerat från majoritetssamhället 
i lika hög grad som tidigare.  
Men romerna vill inte förlora sin 
romska  identitet  och kultur. 
Därför är det alltid en balans-
gång om huruvida de kan låta 
sig integreras i vårt samhälle 
utan att förlora sin egen kultur. 
Romerna sätter stort värde på 
sin “frihet”, det vill säga att inte 
behöva bry sig så mycket om 
alla de krav som majoritetssam-
hället ställer.

Därför finns det många barn 
som inte existerar, enligt vårt 
sätt att se på saken. De är inte 
registrerade och går därför 
heller inte i skolan. Det man 
behöver för att leva, det lär man 
sig hemma, är deras tanke.  

Men långsamt börjar likväl 
många romer upptäcka att 
förhållandet mot det levnadssät-
tet kanske behöver genomgå 
någon form av förändring.

Vi ställer oss frågan hur vi kan 
hjälpa utan att köra över deras 
personliga val och önskemål. 

Vårt krav, att barnen måste gå 
i skolan och att minst en förälder 
måste vara hemma med barnen 
för att de ska ha rätt till fadder-
hjälp,  börjar nu få gehör. 

Många tiggare vi talat med på 
gatorna och vid våra butiker 
säger att de absolut inte vill 
tillbaka till Bulgarien, därför att 
deras utanförskap gör deras 
inkomstmöjligheter så gott som 
obefintliga.

Men när man sett att fadder-
pengen verkligen kommer varje 
månad till de familjer vi har 
skickat hem, så börjar de tro att 
vi är seriösa och håller vad vi 
lovar. 

Men några har fått sitt stöd 
indraget, helt enkelt för att våra 
fadderråd, som besökt familjen 
hemma, sett att de inte kan 
anses vara i behov av extra hjälp 
för att leva ett bra liv. Där har 
tiggeriet helt enkelt blivit ett 
normalt jobb, som man inte vill 
avvara.

Många omsorgsfulla svenskar 
kontaktar oss för att få veta hur 
man kan hjälpa tiggaren som 
sitter vid  just deras köpcenter. 

Vi låter då vårt fadderråd i 
Bulgarien besöka tiggarens hem  
för att reda ut de verkliga 
behoven. Om det visar sig att de 
har behov och är villiga att ta 
emot hjälp med de villkor vi 
ställer, ber vi de som ringt och vill 
hjälpa att fixa fram faddrar, som 
täcker hela familjens behov, för 
att de ska slippa tigga. Vanligen 
blir det ca 10 faddrar som betalar 
200 kr vardera och tiggarfamiljen 
får då en förstärkning till kassan 
på ca 2000kr. Det motsvarar 
ungefär existensminimum för en 
normalfamilj i Bulgarien  eller 
Rumänien.

Sen återstår att stödja och 
kontrollera så att barnen verk-
ligen går till skolan. Att de inte 
säger att de går i skolan bara för 
att de går dit en gång i veckan.

 Man ska veta att romerna är 
mycket rädda för att bli bundna 
eller indoktrinerade av våra  
traditioner och system. Skolan 
måste nog betraktas som ett 
organ som verkligen indoktrine-
rar och för in eleverna i ett på 
förhand bestämt tänkesätt. 

Detta är romerna av tradition 
mycket livrädda för. Hela deras 
historia och kultur upplevs ofta 
som hotad. Detta förklarar till 
stor del varför romer inte gärna 
har satt sina barn i skolan. Men 
låt oss ändå försöka ge barnen 
en chans att få kunskap och 
utbildning, som kan ge dem en 
framtid i vårt samhälle, utan att 
för den skull helt utplåna deras 
romska identitet. 

Allan 
Widarsson



Vi behöver hjälp från allmänheten 
med att hitta faddrar, som kan täcka 
hela tiggarfamiljens kostnad. Gå 
gärna ihop tillsammans med vänner, 
grannar och arbetskompisar. 

För varje mottagarfamilj behövs det 
minst 2.000kr vilket motsvarar existens-
minimum i Bulgarien/Rumänien.  
Vanligen behövs ca 10 faddrar per 
tiggarfamilj.  

Det finns idag ca 4.000 tiggare I 
Sverige och de skulle alltså kunna åka 
hem om 40.000 svenskar ger 200 kr var. 
Självklart kan man förvänta sig att  
resultatet av detta kan bli att kanske tio 
gånger fler kommer hit för att få hjälp. 

Detta skulle inte heller vara omöjligt 
om 400.000 svenskar gav 200 kr var per 
månad. I varje fall skulle det revolutione-
ra tiggarnas situation. Det tar kanske 
flera generationer  innan romerna, som 
ofta själva valt  ett enkelt  liv i fattigdom i 
stället för ett komplicerat liv med en 
massa ansvar och registreringar hos en 
myndigheter, kan inse att det nog krävs 
ett mer aktivt deltagande i EU-samhället 
med utbildning och “normala jobb”,  i 
stället för tiggeriet.  

          *******************
Vi registrerar mottagarfamiljen i vårt 

faddersystem Aidtrack, där faddrarna 
sedan kan följa varje krona från 
inbetalning till utbetalning. 

Vi  behöver skaffa fram uppgifter på 
mottagar-familjernas alla medlemmar, 
namn, ålder, födelsedag  och foton. 

Våra fadderråd i Bulgarien/Rumä-nien 
kommer att besöka familjen för att kolla 
familjens status och att allt är ok. 

        **********************
Våra krav mot mottagarfamiljerna, för 

att få vara med i det här projektet, är 
följande:

1 Barnen måste gå i skolan. 
2 M a m m a n  e l l e r  o r d i n a r i e  

vå rda re / fö rä lde r  ska  va ra  
hemma hos barnen. 

3 Förä ld ra rna  få r  i n te  va ra  
missbrukare.

4  De får inte fortsätta tigga

Vårt åtagande gäller för ett år i taget. 
Därefter utvärderas resultatat av 
hjälpen innan vi går in ett nytt års 
åtagande. 

Det är viktigt att familjen inte blir 
beroende av vår hjälp som ett slags 
socialbidrag.

*********************
I det nya EU-samhället finns inte plats 

för personer utan läskunskaper och 
yrkesutbildning. 

Därför har  utbildning den högsta 
prioritet för både barn och föräldrar. 

På grund därav kommer vi att verka för  
att föräldrarna, ifall de saknar avslutad 
grundskola, (vilket snarare är  regel än 
undantag) får slutföra utbildningen. 
Detta har högsta prioritet, eftersom 
detta även är ett gott exempel för 
barnen.

Fadderhjälpen utgör alltså en “morot” 
och möjlighet till att gripa chansen att 
fullfölja sin grundskola. 

Vi kommer även att verka för att skapa 
arbetstillfällen på hemmaplan för 
familjena.  

        *********************** 
För att kunna registrera varje fadder 

behöver vi  namn, adress, emailadress 
och tel samt uppgift på hur mycket var 
och en vill ge per månad.  Sen fördelar vi 
faddrarna över familjen så att alla 
kostnader täcks. Vi kopplar ihop 
faddrarna med barn i familjen så att 
familjen får den summa de behöver. Vill 
faddern ha ett särskilt barn i familjen, 
(ofta mest beroende på åldern på 
fadderns egna barn), så går det bra.

Av fadderpengarna går 5% till 
fadderråden i Bulga-rien/Rumänien. 
(En del av dem är själva romer) och 
resten 95% går direkt till fadderfamiljen.  

          *********************
Faddrarna bör om möjligt själv hålla 

direktkontakt med familjen för att skaffa 
sig information och samtidigt skapa en 
bra social delaktighet I samhället för 
mottagarfamiljen. 

Facebook eller liknande är bra och de 
flesta i Bulgarien/Rumänien har både 
råd och kunskap till att använda en 
mobiltelefon . 

Faddrarna betalar till våra 90-konton 
när man vill, oftast månadsvis eller 
ibland årsvis.   

Huvudsaken att det finns pengar på 
fadderns kontot i vårt system när 
utbetalning ska ske. 

Vi tar inga avgifter för detta utan varje 
krona du betalar går ut i verksamheten.  

Vi har många faddrar som ger någon 
eller några hundralappar per månad till 
tiggarna utan att för den skull vara 
kopplad till någon speciell familj/person.  
I sådana fall kommer hjälpen bli 
fördelad/använd till flera olika familjer. 
Men även då får man via sitt konto en 
direktlänk till de familjer som man 
stöttat, eftersom vårt unika faddersys-
tem följer gåvan till mottagarfamiljen, 
vem som än har fått den. 

Utbetalningen sker vanligtvis varje 
månad. 

Till familjer som bor avsides skickar vi 
ibland stödet för två månader åt gången.  

ARBETSGÅNG
Faddern betalar in på något av våra 

90-konton PG 900115-7 eller BG 900-
1157 och vi registrerar summan  på 
fadderns konto i vår databas.

Faddern kan vara kopplad till ett 
speciellt barn med ett visst åtagande att 
täcka en viss summa per månad. 

Faddern kan även vara “fri” givare som 
ger “fria” gåvor d.v.s. pengar som kan 
användas till vilken familj som helst. Här 
finns även plats för en-gångsgåvor från 
kollekter eller donationer, som är märkta 
för särskilt ändamål. Sådana gåvor till 
fria mottagare sätts in på 90-kontot med 
märket “Tiggare”.  

Faddern kan när som helst logga in 
och kontrollera sitt konto, både in och 
utbetalningar. Samtidigt kan man läsa 
vad som hänt och skrivits om familjen. 

Faddern kan själv hålla kontakt med 
familjen via sociala media eller post. 

**************************
Fadderråden, som har ansvaret för 

utdelningen, tar varje månad ut en lista 
på de familjer som ska få hjälp.

När alla familjer fått sin peng och 
kvitterat sitt bidrag, “stängs” månaden 
och alla utbetalningar visas då på 
fadderns konto.   

Personerna i Fadderråden är volontä-
rer och är inte fast anställda, men de får 
en liten kostnadsersättning och 
täckning för sina kostnader för bensin 
och telefon för att kunna utföra sina 
uppgifter. 

Fadderråden har som uppgift att med 
jämna mellanrum notera nyheter och 
information som berör barnens livshän-
delser. 

Så här fungerar hjälpen till tiggarfamiljerna

Leveranser under 2016 

2016 Totalt statistiskt värde för 2015 
23,0 
ton 

0,585mil 

April Kläder till  Petrozavodsk d   1.0 25.000  

Maj 
Kläder och möbler till Zilupe, sängar till Varaklani  i  
Lettland  

10.0 255.000 

Augusti  Kläder och möbler till Bulgarien  12 ,0 255.000 
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En buss kom lastad!
Plötsligt strömmade 
damer in i butiken. En busslast  
från Korskyrkans Stickkaffé i 
Östervåla hade just anlänt till 
Håstaholmen med Forsbergs 
Bussar . 
Resan var noga planerad redan i 
våras, så besöket var egentligen 
ingen överraskning. 
Vi var förvarnade och vårt Café 
kunde erbjuda både smörgåsar 
och färska nybakade bullar. 
Det var församlingens “Stick-
café” som ordnat en gemensam 
resa för att besöka vår second-
handbutik. 
Med i bagaget fanns ett trettiotal 
lådor med kläder för vidare-
befordran till behövande. Av 
dessa var ett tiotal lådor till 
brädden fyllda med nystickade 
alster från församlingens 
Stickcafé. 
Redan dagen efter kunde vi lasta 
några lådor för vidare transport 
till Lettland för utdelning till 

ett 45-tal 

De flesta av bussresenärerna tog 
vara på tillfället att sitta ned i vårt 
Café och lyssna till föredraget om 
våra pågående projekt. 

Efter att alla fått tillfälle att utforska den nyss ombyggda butiken, och alla inköp var avklarade, föreläste 
Allan Widarsson (till höger i bild) och berättade med hjälp av bilder om organisationens aktuella projekt. 
Bland annat presenterades ett mycket angeläget projekt i Afghanistan. Det handlar om en skola som ska ge 
ca 200 flickor möjlighet till utbildning.  

familjer med stora behov.  
Efter att man lastat ur alla lådor 
och gjort en rejäl kontroll av vad 
butikens hyllor hade att erbjuda, 
fick resenärerna möjlighet att 
fika och därefter ta del av en 
föreläsning om våra aktuella 
projekt ute i världen.  
När föreläsningen var till ända 
äntrade de åter bussen för 
återfärd till Östervåla. 

Arrangera gärna ett besök 
med dina vänner för att 
utforska butiken och sam-
tidigt få tillfälle till färsk in-
formation om våra på-
gående projekt.

Vi vill göra allt för att ni ska 
känna er välkomna!! Bild Renée Westrin

Text Allan Widarsson





Ge ditt namn till en stuga i projekt Bärnstenen!

Tänk på de fattiga när du upprättar ditt testamente!.

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

Mera information finns på Facebook: sök på Christian camp "Latgales Dzintars"

i Lettland, som 

 

Varuhuset för dom smarta
Östanbräcksvägen 72, 824 93 Hudiksvall

Tel. 0650 - 177 77    
www.albertoherbert.com

www.leklust.se
 Albins Leksaker 

i Hudiksvall, 0650-595082 

 och i Ljusdal, N Järnvägsgatan 47, 0651-711682

Storgatan 24 (Fyren), 

En RUT-tjänst

från

Hjälp Till Liv International  

www.htli.org       tel 076-8503582

Dammtrasan som hjälper!
Företaget Dammtrasan är numera en del av våra 

tjänster. Tidigare ägare av företaget Dammtrasan 

har lämnat över den till Hjälp Till Liv International. 

Därmed blir  Dammtrasans verksamhet ett projekt 

som ger hjälp till de fattiga. 
Vi hälsar alla gamla kunder välkomna och vi 

lovar göra vårt bästa för att fortsätta att ge er 

den bästa tänkbara service. 
Samtidigt vill vi hälsa nya kunder välkomna.   
Som kund hos oss bidrar du till att öka våra 

möjligheter att hjälpa de allra fattigaste fami-

ljerna på vår planet. 
De tjänster som vi kan hjälpa dig med och som ger 

dig rätt till skatteavdrag med 50% av arbetskostna-

den är bland annat följande:

Veckostädning Storstädning 
Flyttstädning Fönsterputs 
Gräsklippning Snöskottning
Diverse småärenden till hushållet. 

Men självklart vill vi gärna även stå till tjänst med 

uppdrag som faller utanför RUT och ROT 

tjänsterna.        

Välkommen att ringa tel 076-8503582 och berätta 
vad du vill ha hjälp med, så ska vi se vad vi kan stå 
till tjänst med. 
 

Välkommen som kund och bidra
till att öka våra hjälpresurser.

Nu kan du få ditt hus rent och 
fint samtidigt som du gör en god 
gärning för de fattiga.
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Än kan du ta del av en händelserik livsberättelse 
Se här några läsares omdömen:

"Det har varit en otrolig läsning som berört mig både till 
skratt och tårar.  DU ÄR FANTASTISK!!!!", sagt av en 
imponerad HTLI- medarbetare.

Sen ungdomen känner jag Allan Widarsson men denna 
boks huvudperson är i många stycken en ny och 
fascinerande bekantskap. Det är omöjligt att inte gripas 
till tårar av att läsa min vän Allans levnadshistoria. Man 
grips och förundras. Inga uppoffringar tycks vara för 
stora. I de mest omöjliga situationerna flödar 
uppfinningsrikedomen. Tala om att “koka soppa på en 
spik".    Ove Aronsson 

*********************

*********************
Allan Widarssons levnadsskildring “Händelser på vägen” 
är en bok man blir glad av.  Av flera skäl .
    Den är rolig att läsa. Man märker att man möter en 
berättare, van att dra sina historier för en levande publik.
    Man möter en optimist. För honom finns det egentligen 
inga problem, som inte går att lösa. Det är något han lärde 
under en inte helt lätt uppväxt.
    Man möter ett livsverk, Hjälp till Liv International, som 
visar att en människas goda vilja och initiativkraft kan 
uträtta mycket.
  En hjälparbetare ser tunga levnadsöden och svåra 
förhållanden, men en hjälparbetares dag behöver inte vara 
tung. Visst får man kämpa med oförstående tulltjänstemän 
och krånglande bilmotorer, men då man minst anar det 
dyker en hjälpande ängel upp. 
    Så befriande att i dessa "satsa på dig själv"-tider läsa om 
en man som föredrar att satsa på behövande medmännis-
kor.
   Man blir glad. Läs!  /  Öyvind Helgesson

Vi fortsätter att sälja 
boken där 100% av 
intäkterna går till de 
fattiga.
Boken är inbunden och tryckt på 216 sidor 
varav cirka 25 % av sidorna består av bilder.  

När du köper den här boken ger du ett mål 
mat till ett barn under 1-2 månader.

För den som själv deltagit i några av HTLI:s 
resor finns mycket att minnas och känna 
igen.
Ibland är dramatiken verkligen på topp.

Boken kan beställas via medföljande inbetal-
ningskort eller på tel 0650-560100 eller 0650-
560107. 
Det går även att beställa via epost på 
info@htli.org

Priset är 200 kr plus 20 kr porto. Totalt 220 kr

SÅ KAN DET GÅ …...

Man blir faktiskt väldigt berörd........

Boken fick mig i kväll att göra en god smörgås, 

köpa en Coca cola och sen gå ner med det på 

Strandpromenaden, till en mörkhyad ung man, 

som sitter på muren om kvällarna och säljer 

krims-krams. Han är så tystlåten och inte alls 

på-trängande, så jag har funderat ibland om 

han får sälja något alls. Jag köpte 2 armband 

för 3 Euro och gav honom 2 Euro mer i stället för 

att pruta, som han väl annars mest är van, samt 

bjöd honom på fika.

Han blev faktiskt jätteglad.  

Kram, Siv.

(Siv och Pelle bor på Kanarieöarna under 

vintertiden)

ALLANS FÖRTJÄNST.

7
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Vi har Däck i olika prisklasser

Fälgar - Service/Reparationer

Tiki Släpvagnar

Tel 0650-13592       wwww.forsgummi.se

-Slamsugning-
-Torrsugning-
-Rengöring av 

vattenbrunnar och 
borrhål-

-uthyrning av 
containers, flak och 

miljöstationer-
-Transporter-

Jour dygnet runt
0771-192000

www.stenolofssons.se
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Välkommen
 till Café 7:an

Cafe & Secondhand
Missions & Biståndsbutik

 
V. Tullg. 7, 824 30 HUDIKSVALL 

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

Beställ dessa vackra vykort och stöd 
Open Doors arbete för de människor 
som är förföljda på grund av sin tro. 
Open Doors är en internationell mis-
sionsorganisation, politiskt oberoen-
de och inte bunden till något samfund 
eller förening. 
Open Doors målsättning är bland 
annat att: Stärka och uppmuntra 
den förföljda kyrkan.
Open Doors tidningen utkommer varje 
månad med en lista över de länder där 
förföljelsen är som värst.   
Besök gärna Open Doors svenska 
hemsida  www.open-door.se
När du beställer dess vackra vykort 
stöder du Open Doors arbete. All 
behållning går till organisationen.
Korten produceras och säljs av:

Happy People Produktion, 
c/o Karolina Laxander
Vänortsvägen 7,  82441  Hudiksvall

Korten kan beställas via email på 
 , men 

betalning sker gonom HTLI:s insam-
lingskonton;  plusgiro  900115-7, eller 
bankgiro 900-1157 . 
Korten är mycket lämpade för gra-
tulationer och vänskaplig uppmuntran.
  
Du betalar 4 kr/st och får alltså 20 st för 
100 kronor  inklusive porto.

Beställer du färre än 20 kort betalar du 
på grund av portokostnaden 5 kr st.

Om du föredrar särskilda motiv måste 
du ange de önskade kortens nummer.

Motiv fyra och fem är tagna i Hudiksvall, 
medan de övriga är tagna i Israel.

Korten levereras omgående med post 
så fort betalnngen är bokförd. 

karolinus81@hotmail.com

1

5

4

2

3

Vykort som stöder de förföljda kyrkorna

Fina kort för Gratulation och Uppmuntran.

Tel 0650-31900
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Intervjun
Intervju med vår med-

arbetare Mats Larsson, 
45 år.

Vad har du gjort i ditt liv innan 
du kom till oss i Secondhand-
butiken?

– Sommaren innan  jag skulle 
börja på gymnasiet råkade jag ut 
för en olycka. Jag hamnade med 
ett ben under en lastbil. Då gick en 
hel termin bort, på grund av 
skadan. Jag började skolan efter 
jul. Det var väldigt svårt att komma 
in i skolarbetet på det sättet.

Då sökte jag i stället till Forsa 
Folkhögskola och började där på 
en  treårig gymnasiekurs.

De teoretiska studierna var-
vades med hantverksinriktade, 
praktiska perioder. Jag fick prova 
på tex smide, glasblåsning hos 
Glashyttan Tre Bockar och även 
att smälta glas med olika färger i. 
Jag fick också lära mig att göra 
knivar. 5 år gick jag totalt på Forsa 
Folkhögskola. Det var en mycket 
lärorik och positiv period.

– Vad gjorde du därefter?

Jag började på Forsa Trä. Där 
trivdes jag.

Sen kom Lumpen emellan i ett 
år, 88-89. 

Efter det hade Forsa trä ingen 
användning för mig längre, tyvärr.

–  Hur gick det för dig då?

Sedan dess har jag varit 
engagerad i olika åtgärdsprogram.

Ibland har jag haft tur och fått 
sommarjobb, bl.a på Håstahol-
men, innan de lade ner sågverket.

Jag har haft beredskapsjobb på 

Hudiksvalls varv och snickeri. 
Efter 3 månader upphörde bered-
skapsjobbet. Då fick jag rätt att 
stämpla. 

– När kom du till HTLI?

Det är ca två år sedan.

–Vad har du för arbetsupp-
gifter här?

Det är litet av varje. Jag 
uppfinner saker, som underlättar 
exponeringen  i butiken, jag lagar 
möbler, som kommer in, målar där 
det behövs och så har jag gjort 
stora delar av staketet vid caféet 
mm.

 Hur trivs du här?

Jag trivs bra.

Vad beror det på?

Att jag får göra det jag tycker är  
roligt och det jag är bra på.

Utöver snickeri gillar jag att hålla 
ordning på film-och musikhyllan.

– Tänker du på att du bidrar 
med att hjälpa fattiga människor 
i världen när du jobbar här?

Ja, det gör jag. Jag tycker att 
HTLIs idé att, genom fadder-
verksamhet hjälpa tiggarna att 
stanna hemma hos sina barn, är 
en mycket bra idé.

–Tack för att du ville dela med 
dig av ditt liv. 

Vi uppskattar dina insatser för 
HTLI, ditt lugna systematiska sätt 
att ta itu med olika uppgifter och 
dina egna initiativ för att förbättra 
exponeringen i Butiken .

–Vi önskar dig Lycka till i 
framtiden.

Text och bild: Renée Westrin

Mats har en enastående fallenhet för de praktiska göromålen. Ingenting 
ser omöjligt ut i hans ögon. I snickarverkstan fixar han inkomna möbler 
med rangliga ben m.m. Behövs något i butiken så fixar Mats det, ofta med 
finurliga lösningar.   
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Familjen Stankevich har varit 

med i Hjälp Till Liv Internationals 

fadderprogram ända sedan 

dottern Julija föddes för tre år 

sedan. Julija är idag en glad och 

aktiv treåring som tycker om att 

leka med playdoo. Hon tycker 

också om att rita och använder 

då alltid ljusa färger. 
Livet har inte alltid varit enkelt 

för Julija.  För ungefär ett och ett 

halvt år sedan hade Julija svåra 

allergier. Allergier som krävde 

mediciner och salvor, som 

föräldrarna hade svårt att 

betala, eftersom mamma Diana 

då studerade. 
Pappa Vadim var arbetslös och 

försökte försörja familjen på 

diverse småjobb. Tack vare 

hjälpen från HTLI och familjens 

svenska fadder kunde de ändå 

ha råd med den medicin som 

Julija behövde och tack vare 

den mår hon idag mycket bättre.

Den 18 augusti i år fick Julija en 

lillasyster. Familjen funderade 

mycket på vad barnet skulle 

heta, eftersom de ville att 

Tacksamhet
namnet skulle ha en speciell 

betydelse. De kom fram till att 

barnet skulle heta Alise, namnet 

efter den person som betytt så 

mycket för familjen, nämligen 

Julijas svenska fadder. 

Text och bild  Kenneth Larsson

Familjens nyfödda får sitt namn Alise, efter den svenska fadder som betytt så mycket för dem.
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Vår hjälp uppmuntrar till utbildning! 
I staden Kraslava bor familjen 
Konoshonok,  som ingår i vårt 
sponsorprogram i Lettland. 
Föräldrar och fyra barn bor i ett 
enkelt hus och lever en enkel 
tillvaro. Föräldrarna har endast 
tillfälliga jobb, vilket innebär att 
familjen har en knapp ekonomi. 
Skolgången i sig är gratis i 
Lettland men resor, mat och 
studielitteratur bekostas av 
familjerna själva .
Samtliga syskon går i skola och 
de äldsta barnen har höga 
ambitioner med sina studier. De 
inser att genom god utbildning 
ökar möjligheterna avsevärt för 
dem att skapa sig en stabil 
tillvaro i sina framtida liv.

Den här familjen skulle inte ha haft ekonomisk 
möjlighet att låta barnen studera på en högre nivå utan 
vårt stöd. Vår fadderverksamhet har en tydlig 
målsättning att stötta barn och ungdomar till skolgång 
och högre studier för att självständigt kunna skapa ett 
värdigt liv i framtiden.

Ilona 16 år  går på internatskola i 
Daugavpils, som ligger 5 mil 
hemifrån, där hon utöver sin 
vanliga skolgång läser in en 
yrkesutbildning mot 
administration och kontor. De 
dubbla studierna tar mycket tid 
och energi och kräver stor 
ansträngning från henne.  På 
grund av studierna blir det inte så 
mycket tid över till fritidsintressen 
men hon gillar att teckna och att 
sjunga när hon har möjlighet.

Även Ilonas äldre syster Diana, 18 
år,  har valt att parallellt med sin 
vanliga skolgång läsa in en 
yrkesutbildning mot 
administration och kontor. Diana 
är en mycket duktig student, som 
tidigare fått en utmärkelse som 
bästa student av Borgmästaren i 
Kraslava. Dock får hon kämpa 
hårdare nu än tidigare med sina 
studier eftersom all hennes 
undervisning nu är på på lettiska 
och inte på ryska, som är hennes 
modersmål. Tidigare har 
undervisningen varit på både 
lettiska och ryska vilket gjorde 
studierna enklare. Diana kämpar 
vidare för att slutföra sina studier 
på högsta nivå.

Artur 19 år, som är äldst i 
syskonskaran, läser tekniskt 
gymnasium i Kraslava och vill 
jobba med programmering i 
framtiden. På sin fritid tycker han 
om att fiska i floden Dauga.

Text och bild Erik de Pablo
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Hela famjen samlad. De är mycket tacksamma för fadderhjälpen som gör det möjligt för ungdomarna att få 
en riktig utbildning.

Nöjda föräldrar utanför ingången till huset.
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Problem med bilen?
I takt med att vår verkstad får bättre utrust-
ning kan vi utföra allt mer avancerade jobb.

Ring Arif på  072-2690220
0650 - 560100 mellan 8-16 

 för kostnadsförslag.

Hudiksvalls enda bilverkstad där behåll-
ningen går till humanitärt bistånd. 

Därför talar vi bara om humana priser.

Ett nytt initiativ från 

Hjälp Till Liv International   
www.htli.org              bilhjalpen@htli.org

BilHjälpen  
på Håstaholmen kan hjälpa dig.

När du anlitar du BilHjälpen 
hjälper du barnen i Afghanistan

Auktionsf
ynd

Det händer ibland att man hittar 
något alldeles speciellt. Något som 
man egentligen inte har letat efter 
men som helt plötsligt fångar ens 
intresse.  Så var det för Hans Olof 
Törmberg som fick högsta budet 
på en myckt unik bok.
Det handlar om hela augusti 
månads ugåvor 1936 av Dagens 
Nyheter,  inbunden till en riktigt 
rejäl bok. 
Den utbjöds till högstbjudande på 

både vår hemsida och Facebook.  
Kurt Lindberg vid  Hudiksvalls 
museum, som vi rådfrågade om ett 
utgångsbud, ansåg boken vara i 
relativt välbevarad. 
Den börjar med invigningena  av 
Olympiastadion i Stockholm och 
sen följer referat från hela OS-
spelen 1936, alltså  för 80 år sedan. 
Mitt i denna fantastiska journalis-
tiska prestation från OS-spelen, 
finns invävt en massa förkrigshän-

delser som vittnar om en orolig 
värld och ett kommande krigsut-
brott. 
Men så finns det även en hel del 
pittoreska privata  annonser och 
ett stort utbud av nöjesannonser 
som vittnar om den tidens männis-
kors nöjen. 

Vi gratulerar Hans Olof till detta 
intressanta fynd!!

Personalen 
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Din egenvårdsbutik 

som tänker med hjärtat

Fyren Storgatan 24,  Hudiksvall

Tel 0650-14260

0650-54 34 34  •  Hallstaåsv. 37,  Hudiksvall
www.xyzmaskin.se  •  Må-fre 7-17.30    Lö 10-14

· SKOG OCH TRÄDGÅRD

· ATV & SNÖSKOTER

· SLÄPVAGNAR

· HÄST & LANTBRUK

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK

· FODER & STALLSTRÖ

· JAKT & FRITID

· ELSTÄNGSEL & STOLP

· ROBOTGRÄSKLIPPARE 

 EGEN SERVICE VERKSTAD
Vill även ditt företag annonsera i vår 
tidning eller göra en direktsponsring? 
Kontakta Erik de Pablo på 070 342 98 61 
eller erikdepablo@htli.org

Sommarkatten

Katten, sitter ensam i natten
Saknar värme och vatten
Väntar troget som förr
Var är mänskorna nu som 
gav mig kärlek och mat
Snälla hjälp mig, jag fryser så. 

Jagar, det är pest alla dagar
Magen knorrar och klagar
Jag för räven är rädd
Kölden biter försöker finna värme nånstans
Och jag hänger med min svans.

Tanken går, till tidig vår
Jag lämnade syskon och mor
Vild och yster, ingen dag var dyster
Ja, allas kelgris var jag.

Lekte, alla barnen mig smekte
Sommarsolen varm stekte
Det var glädje och fest
Och var dag fick jag fisk och mjölk och köttfärs också
Kan man önska mer än så.

Hösten kom, de vände om
Till lägenhet och jobb far
Fast jag klagar, jamar alla dagar
Jag orkar inte mera.

Kära, jag vill vara er nära
Har ni glömt hur det kändes
När i famnen jag spann
Våren kommer, de fann sin vän vid vit stuguknut
Sommarkattens kamp är slut.

               Hedvig Ohlsson
(Kan sjungas på melodin “Memory”)
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. Kontorsfastigheter

. Maskinuthyrning

 
K S – FASTIGHETER  AB

Stig Bertilsson

Tel. 070 367 10 17

Problem med 
möblerna eller 
gardinerna?

Vår skräddarmästare och tapetserare 
Shirin kan fixa det mesta. 

Ring eller kom in och berätta om dina 
bekymmer. 

Ring 0650 - 560100 mellan 8-16 
 för kostnadsförslag.

Ett nytt initiativ från 

Hjälp Till Liv International   
www.htli.org              info@htli.org
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Axplocket

Fina soffor med varierande stil och årsmodell.  Kanske har vi världens enda bord med Nordisk Familjebok 
som underrede?

Här är några exempel på produkter som kommer och går genom vår 
secondhandbutik. Det är massor med riktigt rara klenoder som får byta 
ägare och samtidigt skapa ett bidrag till fattiga familjer någonstans i 
världen. 

Bild Renée,  Text Allan

Här finns husgeråd i långa banor. En splitter ny postkodlotteri-cykel

Nu finns ca 250 hyllmeter med sorterade böcker. 
Välkommen att  slå dig ned i kaféet med en bok och 
en kopp kaffe! 

Glasmontrarna har fått ny rymlig plats
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och fyller på.  

Dagcentret Tabita har allt sedan 
starten 2007 drivits av en mindre 
grupp, där Dumetru Galatean varit 
den drivande kraften. 
Nu har Dumetru 
avgått på grund 
av ålder och häl-
soskäl.
Dumetru har varit 
e n  f a n t a s t i s k  
människa att få 
arbeta til lsam-
mans med. 

Den nya styrelsen blir följande:
Todea Dorin – president
Toth Attila – vice president
Sut Ioan – secretary
Pop Iuliana – member
Cojocariu Ana – member
Besleaga Stela – member
Pop Petru – member. 

De flesta av dessa känner vi sedan 
tidigare och vi är glada att samma 
personal kan få jobba vidare 
eftersom deras kunskaper och 
erfarenheter av barnen och deras 
hemförhållanden,  är värdefulla.
Det blir en del förändringar i 
driften, bland annat genom att 
flera barn kommer att kunna få 
hjälp. Många av barnen är romer 
och har ofta mycket fattiga hemför-
hållanden. I den situation som idag 
gäller för romer är vi glada att 
kunna hjälpa dem på plats, så att 
de slipper komma ut och tigga. 
Nu behöver vi hjälp med driftskost-
naderna. Budgeten ligger nu på 

240.000 kr per år med alla omkost-
nader för löner mat och förnöden-
heter till de 50- tal barnen.
Motsvarande ca 5000 kr per barn 
och år. (Ca 14 kr per barn och dag)
Här får barnen en unik möjlighet till 
utveckling. Det är barn från mycket 
fattiga förhållanden och många av 
barnen har aldrig sett en toalett. 
Här får barnen omsorg och rena 
kläder samt ett mål mat om dagen. 
Dessutom får de en mycket 
uppskattad hjälp med läxläsning. 
Barnen kommer till Tabita efter sin 

Tabita tar nya tag med ny styrelse 

Barnens hus Tabita är en mycket fin byggnad som borgmästaren är 
mycket stolt över. Vid flera tillfällen, när det varit utländska besökare i 
staden, har borgmästaren frågat vår personal om de får göra ett 
studiebesök för att visa huset. Så gott som allt el och VVS- arbete i  huset 
är utfört av BromanGymnasiets elever från våren 2004 till hösten 2006. 
Tabita har varit i drift sedan hösten 2007.

ordinarie skola. Troligen är detta 
även en morot för dem att komma 
iväg till den kommunala skolan. De 
romska familjerna har ofta ett visst 
motstånd mot att deras barn 
assimileras och anpassas till 
majoritetssamhället. Men vi kan 
se, att dessa barn skaffar sig bra 
kunskap och erfarenhet av det 
“normala” samhällets normer, utan 
att för den skull förlora sin romska 
indentitet .

Text Allan Widarsson
Bild Simona Puscas.   

Här serveras fullvärdig hemlagad mat, något som alla 
barn inte kan få hemma.

Här får de hjälp med skolarbeten, som de fått med 
sig från kommunala skolan.  



En annorlunda musikupplevelse till förmån 
för lägergården “Bärnstenen” i Lettland 
Pastorn och sångaren Björn 
Swenberg vill med den här CD- 
skivan stödja uppbyggnaden av 
lägergården Bärnstenen. 
Lägergården ligger  ca 35 km från 
Daugavpi ls  i  Let t land och 
dessutom inte så långt från den 
Vitryska gränsen. 
Björn har valt att låta hela 
inkomsten från skivan gå till 
investeringen i lägergården 
“Bärnstenen”.  
Lägergården har under somma-
ren fått bl.a. elström inkopplad.
Vatten och avplopp är under 
projektering och för detta behövs 
stora summor pengar. 
Under sommaren har det hållits ett 
10-tal veckolånga läger på 
lägergården för barn och ung-
domar i alla åldrar . Deltagare har 
varit olika grupper från både 

Daugavpils och Vitryssland.
Björn Swenberg sjunger, på sin 
nya CD-skiva, 15 andliga sånger till 
cittra och orgel . Sångerna är ett 
urval från vår gamla sångskatt, 
några som idag sjungs alltmera 
sällan.  
Skivan kostar 80 kronor  plus porto 
20 kr och distribueras genom 
HTLI:s kontor.
Du kan beställa den genom att 
skicka 100 kr till vårt plusgiro 
900115-7 eller bankgiro 900-1157 
och skriva BjörnsCD som referens, 
så kommer skivan med posten.  
Eller maila beställningen till 
info@htli.org, så kommer skivan 
med bifogat inbetalningskort.

Du kan även ringa in din beställning 
till vårt kontor på 0650-560100 
mellan kl 11.00-15.00 på vardagar
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Ge bort en utvecklingsplats till ett barn på Tabita
Det har blivit rätt så populärt att i stället för 
presenter ge bort en upplevelse till dem man vill 
visa sin uppskattning. Det kan vara födelsedag 
eller helt enkelt en julklapp. Prylar ser det ut som att 
de flesta redan har för mycket av. Men att ge bort 
upplevelser, den ena mer spektakulär än den 
andra, verkar vara uppskattat av både mottagare 
och givare. Det kan vara ett fallskärmshopp, 
forsränning eller vad som helst, som är en 
hissnande minnesvärld  upplevelse.

Nu kommer snart  julen och vi försöker ofta hitta på 
något bra att köpa till våra vänner och anhöriga. 
Överlag kan man säga att svenskarna är rätt 
generösa. Nästan varje jul slår handeln nytt 
försäljningsrekord.
Nu vill vi ge dig chansen att fundera över vad du 
kan göra. 

En utvecklingsplats på Tabita kostar ca 5000 kr per 
år.
Tänk om du i stället för julkklappar skulle ge bort en 
utveckligsplats eller en del av en sådan, för ett fattigt 
barn på Tabita? 
 Här får du chansen att vara med att verkligen ge bort 
en upplevelse som gäller för livet. I varje fall för det 
barn som får den unika chansen i livet att få hjälp 
med att komma igång med sin utbildning.  
Kanske blir det en engångsgåva för dig, men det  blir 
en livslång positiv effekt för det barn som får din 
hjälp.
Som sponsor är du alltid välkommen att gästa Tabita 
om du passerar genom Reghin.
Vi skriver ett vackert gåvobrev, som du kan ge till den 
du vill uppmärksamma. 
Kontakta oss via email  info@htli.org eller 
Allan på telefon 0705360431



20

Tandläkarhuset,   Bankgränd 2,  82443 Hudiksvall

Tfn  0650-181 50       Fax 0650- 18159

info@tandhuset.se    www.tandhuset.se

Urban Englund
Leg Tandläkare

Jessi Barka
Leg Tandläkare

Thomas Jansson
Leg Tandläkare

Kerstin Englund
Leg Tandläkare

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 

hem
du även möjlighet att skriva 
till dem. 
Ta gärna upp en kollekt 
bland dina vänner, i din 
arbetsgrupp eller pensio-
närsförening och låt den gå 
till äldre, barn eller studenter. 
Av alla gåvor till fadderverk-
samheten 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. 

situation.  Om du vill har 

Din Hjälp Räddar Liv!

Göran Jonsson
Leg Tandläkare

Vi gratulerar förra numrets vinnare:
Lars Sjögren Njutånger   Två trisslotter 

AnneMaj Eliasson Hudiksvall CD-skiva

Martin Lundberg Malmö Två trisslotter

Christina Röjvall Mora Två trisslotter

Rätt lösning ser ut så här: 

 

Hudiksvalls
Kiropraktorklinik

Willem Ten Berg
hudikkiro@gmail.com

Mickelsväg 4
824 34 Hudiksvall

0650-10810
0705319961

www.upplandspotatis.se

info@upplandspotatis.se

          Tel 0294-20078 

 

http://www.tunabilteknik.se


Klipp ur eller kopiera din lösning. Ditt svar måste 
finnas hos oss före den 25 november 2016 till: 

Hjälp till liv International
Håstaholmen, 82442 Hudiksvall

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

      CD-skiva “Tårar av längtan” med Lisa Hill 
 
      Två trisslotter

      Boken “Händelser på vägen”, av Allan Widarsson

   (Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)   
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Gammelbansvägen 1
82440 Hudiksvall 

Vi kan släcka dina tvåor!!

Bilverkstad
 info@tunabilteknik.se www.mekonomen.seTel 0650-540700

http://www.tunabilteknik.se


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 0702138771 
eller  email  till   renee@htli.org

Exempel på framsida av fyrsidigt 
gratulationskort

Om du i stället för blommor, vill skicka en 

minnesgåva som en sista hälsning till älskad 

vän eller släkting, utfärdar vi ett vackert 4 sidigt 

minnesblad som ett sista minne från givaren. 

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

Exempel på fyrsidigt 
minnesblad

framsida av 

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

Till Minne Av - 
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Torbjörn Wallin Hudiksvall

Britt-Inger Langer Hudiksvall

Göran Frisk Hudiksvall

Roger Olofsson Hudiksvall

Siri Fridberg Hudiksvall

Sickan Hjelm Ilsbo

Inger Rålund Vinslöv

Els-Marie Eriksson Rogsta

Anna-Märtha Johansson Kuggörarna

Gillis Lindskog Södertälje

Ejvy Hedlund Kolsva

Barbro Sandberg Rogsta

Lennart Nellbeck Stockholm

Göta Gill Hudiksvall

Viveka och Ingemar 

Höglund 150 år Hudiksvall

Ingegerd Månsson 90 år Delsbo

Inga Berglin 75 år Gnarp

Anna-Karin Noråker 75 år Vejbystrand

Stig Mattsson 70 år Hudiksvall

Anna-Lisa Sundman 70 år Delsbo

Kjell Sundborn 70 år Hudiksvall

Paul Andersson 70 år Delsbo

Ingemar Sundman 70 år Iggesund

Roland Lönnberg 70 år Bergsjö

Ingegerd Bladh 70 år Strömsbruk

Tore Sylvén 60 år Gunnarskog

Helén Dahlbom 43 år Njutånger

BRÖLLOP                        Lena och Bo Tangfelt

In Memoriam
 

Vår medarbetare Torbjörn Wallin, har hastigt 
lämnat oss genom sjukdom. 
Han var mycket uppskattad som medhjälpare 
med diverse fixaruppdrag. 
Vi saknar Torbjörn men lyser frid över hans 
minne.   

Styrelsen



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 eller farfar, kan du ge ett 
fadderbarn till dina barnbarn. Det 
kan bli intressant att utbyta brev och 
kanske besök I framtiden.

fadderbarn

och arbetstillfällen på hjälporterna. 
o c h  a r b e t s t i l l f ä l l e n  p å  

hjälporterna. 
Vi försöker decentralisera 

arbetet, så att alla medarbetare 
kan arbeta helt utifrån sina egna 
möjligheter. Vi behöver hjälp med 
klädsortering, secondhandför-
säljning.  m.m.   

Vi  behöver datakunniga 
administratörer och organi-
satörer med goda kontakter I 
samhället.

Vi behöver personer som gillar 
styrelsearbete, att skriva brev, 
reportage och inte minst ge 
information om vårt viktiga 
arbete. 

Vi behöver försäljare som kan 
kontakta företag för annonser 
och sponsring.

Välkommen som 
medarbetare!

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

eller Bg 900-1157

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

Du behövs - Din kärlek räddar liv

Hjälp Till Liv international, är 
en ideell organisation som bygger 
på det kristna budet: allt vad ni vill 
att andra ska göra för er, ska 
även ni göra för dem.  

Allt arbete sker på frivillig basis. 
Det finns inga anställda, förutom i 
vår second och Biståndsbutik på 
Håstaholmen. Ingen annan form 
av ersättning betalas för den tid 
man lägger ner i detta arbete. 

 Ersättningen består i gengäld 
av glädjen över den tacksamhet 
man möter hos de människor vi 
kan hjälpa. Vi arbetar helt utan 

mellanhänder med bästa 
möjliga effektivitet. 

Vi har egna kontaktorganisa-
tioner i de länder vi arbetar.

Dessa organisationer vet bäst 
vilka behov som finns, och vi förser 
dem med nödvändiga resurser för 
att gå ut i samhället och  möta 
människornas behov.

Vårt unika faddersystem ger 
var je  fadder  möj l ighet  t i l l  
direktkontakt med de familjer de 
hjälper. Varje krona kan följas via 
Internet och 100% av fadder-
pengarna går till fadderpro-
grammet  på den ort vi arbetar.  Av 
inbetalda medel går 95% till barnet 
och 5% till omkostnader för de 
medarbetare som åker ut till 
familjerna 

Du som har ett hjärta som vill 
hjälpa andra människor till ett 
bättre liv är välkommen att 
arbeta med oss.

Det finns massor av uppgifter. Vi 
behöver medhjälpare  för att 
stärka insamlingen av pengar för 
att utöka hjälpinsatserna, bl.a. för 
att kunna skapa sysselsättning 

Du kan hjälpa!
B-post föreningsbrev

mycket låg pension. Här får du 
möjlighet att hjälpa en äldre till en 
värdig tillvaro efter ett långt 
strävsamt liv. För c:a 150kr/mån 
kan livet bli lättare för en äldre 
person.
Vi har även fadderprogam som 
stöder studenter, främst  unga 
kvinnor, som vill studera. För 
många duktiga ungdomar finns  
ingen möjlighet att studera på 
grund av den ekonomiska 
situationen. Vi vet att utbild-
ning alltid är det bästa bote-
medlet mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig 
situation om de inte får riktiga  
jobb. Risk finns att de hamnar i 
trafficking och prostitution. 

Vi arbetar nu i Rumänien, Etio-
p i e n ,  L e t t l a n d ,  R y s s l a n d ,  
Littauen, Bulgarien, Serbien  
och Afgha-nistan där många 
familjer lever i misär och inte kan 
ge sina barn det nödvändigaste, 
mat och kläder. Genom vårt 
fadderprogram kan du bli 
personligt ansvarig för ett 
barn och ändra på detta.
För c:a 100-200 kr/mån räddar 
du ett barn. Du kan ha direkt-
kontakt 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 

www.hudiksvallssolskydd.se

Håstaholmen
Tel: 0650-10454   

info@hudiksvallssolskydd.se


