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DET SOM INGENTING VAR UTVALDE GUD
Vår organisation tar emot mängder av prylar,
möbler, kläder och annat som framförallt privatpersoner i vår omgivning inte längre behöver
eller vill ha kvar. En del av dessa saker skickar
vi till våra mottagarländer och en annan del
säljs i våra Second Hand-butiker.

V

i har sedan starten varit en annorlunda arbetsplats. Människor som av olika anledningar
hamnat utanför arbetsmarknaden och samhället
finner meningsfyllt arbete och blir en del av gemenskapen. Att vi tillsammans tar vara på det som blivit
över för att hjälpa andra som kanske har det ännu
svårare än vi själva ger värdefullt perspektiv på den
egna tillvaron.
Svårigheter kan ge förståelse
Att inte låta sjukdom, motgångar och svårigheter
hindra oss från att göra gott är en fantastisk gudomlig matematik. Såväl människor - som saker - som
ingen längre räknar med, får bli till glädje och nytta
för andra. Det kan vara fruktansvärt att gå igenom
olika svårigheter men om vi inte låter oss nedslås
utan istället blir styrkta kan vi få bli mycket värdefulla för andra. Att själv förstå och känna med en
medmänniska som lider på grund av det man själv
upplevt. Att kunna konkretisera förståelsen och
känslan i handling, ger mervärden som inte går att
mäta i kronor och ören.

Hjärta till Hjärtas direktor, Rickard Klerfors, drabbades av sjukdomen Pertes som treåring. En viktig erfarenhet att använda för
att hjälpa andra.

Min sjukdomstid viktig erfarenhet
Själv drabbades jag av en ovanlig sjukdom, Pertes,
i treårsåldern. Över natten blev mitt vänstra ben
förlamat och under två års tid fick jag ha det uppbundet och hoppa på kryckor. Jag glömmer aldrig
första dagen jag fick springa fritt, utan att vara uppbunden och beroende av kryckor. Det var en dag i
maj när äppleträden stod i full blom och jag skulle
fylla fem år. När jag i tjugoårsåldern engagerade
mig för funktionshindrade barn i Rumänien var
min sjukdomstid en värdefull erfarenhet.
Tyvärr är livet inte rättvist och vem som helst kan
drabbas av sjukdomar och svårigheter. Bli inte bitter, låt Dig inte nedslås utav det som drabbar just
Dig utan hämta styrka och gör vad Du kan för att
hjälpa andra människor!
Rickard Klerfors

Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta är en ideell förening som på kristen grund genomför olika biståndsinsatser för att hjälpa fattiga människor i
främst östra Europa.
Grundmotivet i arbetet är övertygelsen om alla människors lika värde och tron på att vi med små medel kan hjälpa ett barn, en familj eller en
gammal människa ur fattigdom och misär.
En viktig ledstjärna för oss är: ”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.” 1 Joh. 3:18

Hjärtat ges ut fyra gånger om året till först & främst medlemmar i Hjärta till Hjärta

Adress: Hjärta till Hjärta, Box 1235, Gottorpsgatan 51, 581 12 Linköping
Telefon: 013-12 46 11 Kontrollplusgiro: 90 07 85-7 Bankgiro: 900-7857
E-post: info@hearttoheart.se Hemsida: www.hjartatillhjarta.se www.hearttoheart.se
Ansvarig utgivare: Rickard Klerfors Redaktion: Hanna Andersson, Rickard Klerfors Tryck: Centraltryckeriet, Linköping
Grafisk form: Hanna Andersson Foto: Hanna Andersson, Rickard Klerfors m fl Omslagsbild: Hemtjänsten i Rumänien är viktig. Snart kanske vi kan göra än mer
för de äldre i Rumänien. Läs sida 6-7 - rumänska Hjärta till Hjärta
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Hjärta till Hjärta finns på Facebook
Jonas Åkesson, HR-konsult och
ägare till [hr-kompetens], har tillsammans med Hjärta till Hjärtas
Hanna Andersson skapat en Hjärta
till Hjärta-sida på Facebook.

T

anken med sidan är att inspirera
och engagera människor att hjälpa
andra människor. Vi tror också att vi
kan skapa ett intresse och engagemang
för Hjärta till Hjärta hos en bredare och
yngre publik. Facebook ger oss även
möjlighet att lyssna till er som redan
idag är intresserade och engagerade i vår
verksamhet.
På Facebook kommer du bl. a. hitta
inlägg om vår verksamhet, våra butiker
och om vad som händer ”i kulisserna”.

Vi vill visa upp vår vardag, hur era gåvor förändrar människors liv
och hur man på olika
sätt kan hjälpa andra människor.
Sprid budskapet!
Nu behöver vi er hjälp att sprida budskapet om att vi finns på Facebook. Gå gärna
in på vår sida, ”Gilla den” och dela med
dig den till dina vänner.
Vill du veta mer kan du kontakta Hanna
Andersson via hanna@hearttoheart.se
eller Jonas Åkesson via
jonas@hr-kompetens.se och
www.hr-kompetens.se
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Albanien
8,4%

Övrigt
Ryssland 7,8%
3,4%

Bulgarien
5,1%
Estland
4,8%

Rumänien
15,8%

Albanien
Bulgarien
Estland
Lettland
Rumänien
Ryssland
Övrigt 		
Summa

Kkr
123
75
70
801
232
50
115
1 466

Lettland
54,6%

et totala biståndet innefattar det
ekonomiska biståndet, alltså det vi betalar ut i pengar till mottagarländerna
från insamlingen via 90-kontot och
överskottet i butikerna samt det materiella biståndet, d.v.s saker som vi
skickar ut.
Under första kvartalet är Lettland den
största mottagaren. Vi har bl a betalat
ut pengar till familjestödet och sänt en
hel långtradare dit. Posten Ryssland
innefattar medel som har betalats ut
till ”Christmas Angel Tree” i början
av året (julklappar till barn med fängslade föräldrar. I Ryssland firas ortodox
jul vid vår trettondagshelg.). Posten
Övrigt innehåller hjälp till Nordkorea
samt utbetalning av överskott till sociala insatser genom våra samarbetspartners i Kisa och Motala.

Hjärta till Hjärta finns på FB
Fördelning av totalt bistånd m.m
Hur har det gått för våra barn i
Rumänien?
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12
Fördelning av totalt
bistånd januari till mars 2013

Ledaren har ordet

Överraskad av Guds plan ...
Pärlan - Samarbetet med Bulgarien
avslutas
Första året i Motala m.m
Reflektion: Barmhärtighet

Unga gör en insats

D

en som har rört sig på stan i Linköping under april månad har
kanske stött på ungdomar med insamlingsbössor. Kanske har Du till och
med bidragit med något? I samarbete
med Hjärta till Hjärta har Tanneforskyrkans konfirmandgrupp samlat in nästan
20 000 kronor till sociala insatser i Lettland. I maj åker de 20 ungdomarna till
Lettland på studiebesök då de bl. a. träffar våra medarbetare och får se att pengarna kommer till nytta.

Diagram: Boije Gustavzohn

P för medlemsrabatt

Hälsningar från
Barnens Hus i Albanien!

alle P:s skobutiker har troget under Som medlem har Du fortsatt 10% rabatt
många år gett Hjärta till Hjärtas på köp i våra Second Hand-butiker mot
medlemmar 10% rabatt i sina butiker. uppvisande av medlemskort och legitimaVerksamheten är nu uppköpt av ett fö- tion (gäller ej i kombination med andra ev. rabatretag i Karlstad och därmed försvinner ter).
förmånen.
Varmt tack säger vi till Kalle P:s!

tflykter är alltid roliga, eller hur?
Det tycker barnen och ungdomarna på Barnens Hus också. Här roar
de sig kungligt på ett tivoli!
De hälsar och tackar alla som stöttar
Hjärta till Hjärtas arbete!

K
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HUR HAR DET GÅTT FÖR VÅRA BARN I RUMÄNIEN?
Under vår senaste gruppresa till Rumänien hade vi förmånen att möta
en del av de barn som vi hjälpt från
gatan och misär i Bukarest under
1990-talet. De flesta av dem kom
till barnhemmet Casa Blanca och
sedan familjehemsplacerades de i
Piscu Vechi. Nu börjar de bli vuxna
och redo att klara sig själva.

I

Piscu Vechi träffade vi SILVIU Cioromela som efter en tid av kriminalitet på gatan genom oss blev familjehemsplacerad hos familjen Beloiu. I
vår blir han färdig med utbildningen till
kock. Tillsammans med honom gick vi
och tittade på huset som vi nu köper åt
honom. Ett gediget hus med stor trädgård och 0,6 hektar åkermark utanför
byn. Det var starkt för hela gruppen att
möta Silviu och se hans enorma tacksamhet. Han kunde aldrig tro att det
skulle gå så bra för honom i livet!
På vingliga vägar till ordnat liv
IONUT, eller Constantin Daniel
Pana, som han egentligen heter, mötte
volontären Ingegerd Åhman m.fl. vid
en tunnelbanenedgång i Bukarest där
han bodde tillsammans med andra gatubarn. Han försörjde sig tillsammans
med gänget genom att tvätta bilrutor
vid ett trafikljus. Ionut var då ganska
kortväxt så hans uppgift var att torka
strålkastarna eftersom han inte nådde
upp till vindrutorna.
Genom vårt barnhem, Casa Blanca,
blev han familjehemsplacerad hos pastorsfamiljen Sfetcu i Piscu Vechi. Ionut
hade höga betyg i skolan och lärde sig
det mesta utan ansträngning men i
tonåren och puberteten gjorde han revolt; skolkade och drack en del. Ofta
är frikyrkans folk stränga i Rumänien
men pastorsfamiljen Sfetcu förstod
att det var en öppen famn som Ionut
behövde trots revolten. Vi har hjälpt
Ionut till eget boende, han har gift sig
och har en egen liten familj. Han är
åter på ”banan” och pastorsfamiljen
Sfetcu försöker nu hjälpa honom till

Familjen Iditu (mamma & pappa till höger i bild) har tagit emot fyra barn genom oss. Systrarna Dinu
är två av dem (till vänster i bild). Övriga på bilden är grannar.

att få en anställning hos kommunen.
Även om han inte avslutat gymnasiet
är han mycket intelligent och kommer
att kunna göra bra ifrån sig inom den
kommunala administrationen. I Bukarest eller i någon annan större stad
skulle han haft mycket svårare att hävda sig på arbetsmarknaden men i Piscu
Vechi, som bara har 6 000 invånare,
är det lättare att finna en plats. Han är
ju en del av den respekterade familjen
Sfetcu!
Flitig kvinna vill hjälpa andra
Vi besökte också IONICA Potcovaru
i hennes hem. Ionica blir i vår färdig
med sina sjuksköterskestudier. Hennes
dotter Eliza, åtta månader drabbades
vid födseln av en förlossningsskada.
Hon har haft svårt att röra ena armen
men efter mycket sjukgymnastik börjar
hon få bättre rörlighet. Ionicas man var
inte hemma eftersom han tillsammans
med andra ungdomar från byn funnit arbete i vårbruket vid en vingård
i mitten av Rumänien (Medias). Ionicas man får resa, husrum, mat och 50
RON i lön per dag (ca 100 kr). När han
kommer hem om någon månad, ska en
del av pengarna användas till dotterns
sjukgymnastik men också till att reparera huset. Ionica visade stolt upp sina
växthus och odlingar.
Utöver hemmet, jordbruket och studierna har hon engagerat sig för skol4

projektet vi driver bland romska barn
i byn Horezu Poienarilor. Vem kunde
tro det, när vi mötte henne de första
gångerna i Bukarest och hon fick komma till vårt barnhem?
Husköp & adoption
Vi var också till familjen Iditu som genom oss fått ta emot fyra barn. Paret
Iditu har inte kunnat få några egna
barn. Den äldsta fosterdottern fick
ett arv av sin biologiska släkt och har
flyttat hemifrån och bildat familj. Systrarna DINU håller vi på att köpa hus
till och precis innan vi kom på besök
hade familjen Iditu fått veta att grannhuset är till salu. Vi hoppas och tror
att de nuvarande ägarna har ordentliga
papper på att de äger fastigheten (vilket inte alls är självklart) och att vi kan
komma överens om pris och betalning.
BENI eller Bogdan Adamescu som
han egentligen heter, är yngst bland
fosterbarnen. Det verkar nu som att
den mycket komplicerade adoptionsprocess som familjen satt igång ska
bli avklarad. Han kommer då att vara
det barn som bor kvar i adoptivföräldrarnas hem och ärver det. (läs mer om
Beni i Hjärtat nr 4 2012.)
Det långsiktiga målet snart nått
Det har inte varit lätt att arbeta med
gatubarn men jag tror verkligen att vi
som organisation valt en bra strategi:

att vi följer barnen och hjälper dem med
studier, bostäder och försörjning. I annat fall skulle all vår hjälp i stort sett ha
kunnat vara förgäves. När vi år 2005

lade ner vårt barnhem Casa Blanca i
Bukarest hade vi denna målsättning klar
för oss. Nu ser vi den förverkligas steg
för steg. Inom några år kommer vi med

glädje att kunna avsluta projektet helt.
Rickard Klerfors
foto: Sabine Föster Nyström

EN SOLIG LÖRDAG I MARS
I media sägs det att mars 2013
har varit ovanligt solig i Lettland.
Det stämmer i alla fall in på den
här lördagsmorgonen. Det är en
perfekt dag för att ta en promenad
med familjen eller att åka skidor.
Vi tänker att det kanske inte kommer så många till dagens supportgrupp.

J

ust den här gruppen träffas i en liten utställningshall på ett bibliotek.
Lokalen får försiktigt ommöbleras så
att vi alla kan sitta i en ring. Till vår
förvåning fylls platserna långt innan
utsatt tid och ringen får utvidgas. Hit
är alla välkomna – föräldrar, vuxna
syskon, lärare, omvårdare etc. – alla
som vill dela sina känslor, lyssna och
lära genom andras erfarenheter. Erfarenheter av att leva med ett barn med
någon funktionsnedsättning. Varje
gång är gruppdynamiken olika. Med
förväntan undrar vi hur dagens samling kommer att bli.
Dela erfarenheter från hjärtat
När klockan är elva börjar dagens arbete. När vi berättat om de regler som
gäller börjar vi dagens presentationsrunda. Gruppmedlemmarna berättar
om erfarenheter de gjort sedan det
senaste mötet för en månad sedan.
Många av deltagarna här har lärt sig
att njuta av och glädjas åt de små sakerna i vardagen.
I gruppen är man väldigt öppna med
varandra. De känner sig trygga och de
kan dela både det bra och det dåliga.
De berättar om de mest jobbiga sakerna, det som gör mest ont, därför
att de vet att de kommer att möta
förståelse och känna stöd. Trygghetskänslan kommer inte vid första mötet. Den växer fram. Efter ett första

möte kan det kännas omtumlande
och intensivt. Det
är förståeligt. Vid
dagens möte är det
tre mammor som I takt med att naturen vaknar till liv på våren öppnas även vi människor
redo att utvecklas. Supportgrupperna är ett forum för just utveckling
deltar för första upp,
och erfarenhetsutbyte.
gången.
En av dem är mamma till en fyraåring
Det är viktigt att stödet kommer i
rätt tid. Det förstår mamman till fyoch hon berättar om sin rädsla över att
låta någon annan ta hand om barnet.
raåringen. När två timmar av intensivt
Hon säger:
arbete i gruppen är över känner hon
”Ingen kan ta hand om mitt barn så
sig omhuldad av andra människor
som har samma problem som hon
som jag kan.”
De andra deltagarna nickar och ler
och som har barn med liknande diförstående emot henne. De känner alla
agnoser. Hon möter förståelse. Hon
igen sig i det hon säger. En efter en
får hjälp och stöd av andra som har
samlat på sig mer erfarenheter och det
berättar då om sina erfarenheter, hur
de har lärt sig att sluta vara rädda och
är underbart att få dela det och att det
hur de lärt sig att lita på andra människan hjälpa någon annan till ett bättre
liv framöver.
kor och på barnet. Mamman fortsätter att berätta om den oro och panik
som spred sig till varje cell, när barnet
Starka känslor & tålmodigt
sprang iväg och försvann på ett köparbete
center. Känslan av att ”inte kunna se
Den tredje nykomlingen den här daefter” sitt barn. Hur ska jag agera om
gen har i nästan tio år ensam tagit
det händer igen? De andra deltagarna
hand om sin son som efter en trafikolycka är rullstolsburen. Hon har
försäkrar den nya mamman om att hon
många rekommendationer till de
inte är ensam om den upplevelsen och
de känslorna. En mamma har kommit
andra i gruppen den här dagen men
hennes glada humör förbyts när andra
på att hon söker upp köpcentrets sädeltagare börjar prata om föräldraankerhetsvakt, berättar om läget och vad
som kan hända. Då hon vet att barnets
svar. Ansvar att se till att barnet lär sig
största intresse är alla typer av tvål och
att kommunicera med andra och att
bli självständiga. Tyvärr blev hennes
tvättmedel vet hon vart hon kan börja
leta. På det sättet känner hon sig minförsta erfarenheter av specialunderdre stressad om det skulle hända. Som
visning negativa precis vid tiden efter
sonens olycka. Det har satt sina spår.
förälder måste man vara kreativ för att
Där och då valde hon hemundervisklara av vardagen.
ning. Tiden kommer att utvisa om
En annan ny deltagare med en tonåring hemma utbrister lite sorgset i samvi kan nå henne och få möjlighet att
hjälpa henne och sonen vidare. Det är
manhanget:
”Varför berättade ingen för mig att det
dock inte ovanligt att det går flera måfanns stödgrupper när mitt barn var
nader mellan första och andra besöket
i en stödgrupp.
litet!”
5

Hjärta till Hjärtas hjälp gör det möjligt för oss att regelbundet jobba med
föräldrar och barn genom stödgrupperna. Jag hoppas att också den tredje

nya deltagaren i dagens möte kommer
tillbaka till gruppen, snart eller längre
fram. Och att hennes son i framtiden
inte bara ska ha virtuella kompisar på

S

edan fyra år tillbaka är Antonia
delvis förlamad efter en hjärnblödning. I början hade hon råd med
sjukgymnastik vilket har gjort att hon
kan förflytta sig hemma och göra
enklare sysslor. Idag har hon inte råd
med det. Antonia har svårt att koordinera sina rörelser. Det är svårt med
finmotoriken. Det är t. ex. svårt att
knäcka ägg och att sätta på gasspisen.
Antonia berättar att hon en eftermiddag fick lust att baka en äpplekaka.
Hon bjöd in grannen för att få hjälp
att sätta på gasspisen. Det tog henne
hela eftermiddagen att förbereda kakan. Han hade en köpt färdig smet så
i princip behövde hon bara tillsätta
äpplen. Äpplen som skulle skalas och
skäras. När hon sent på kvällen var

Liana Velka
översättning & bearbetning: Hanna Andersson
foto: Velki Association

VIKTIG LIVLINA
I Äldreprojektet, Rumänien, är Antonia, 72 år en av de som får hjälp.
Under 2012 dog hennes son Florin,
42 år, då hans lever kollapsat p.g.a
gulsot. Det var ett hårt slag för Antonia. Han var hennes stora stöd.
Nu känner hon sig ensam och utlämnad. Hon känner sig beroende
av grannar, hemtjänsten och vännerna.

Facebook utan också riktiga klasskamrater i en riktig skola.
Tack ”Hjärta till Hjärta” för stödet!

klar och skulle sätta in kakan i ugnen
kom hon emot knappen som stänger
av gasen. Eftersom det var så sent ville
hon inte störa grannen och be om hjälp.
En annan gång ville hon göra en grönsakssoppa och det tog hela dagen att få
den klar.
Vårdpersonalen som hjälper henne lagar mat åt henne två gånger i veckan.
De sköter all handling men tar med sig
Antonia ut så att hon ska få frisk luft.
Det finns en park alldeles i närheten
av där hon bor. Det är inte långt att gå
men väldigt värdefullt för henna att få
komma ut.
”Det är beundransvärt att Antonia trots
allt vill vara aktiv, försöker laga mat och
har viljan att gå ut. Hon är en kämpe,
en positiv och optimistisk person och
mycket omtyckt av sina grannar. De
hjälper henne också så gott de kan”,
säger Daniela Nechita i den rumänska
organisationen.
Antonia behöver ta en del mediciner.
Hon har vid något tillfälle glömt om
hon har tagit dem eller inte. Då har hon
inte vågat chansa och riskera att ta dubbel dos. När personalen fick höra detta
såg de till att hon fick en dosett. Antonia är mycket tacksam för den och hon

Med stor omsorg
och känsla skapar
våra florister vackra
blomsterarrangemang
till livets alla
skeenden!

Hemtjänsten är mycket viktig för de äldre i
Rumänien. Kvinnan på bilden är ej kvinnan
i artikeln.

känner sig mindre orolig.
Dosetter är något som fler av de äldre
i hemtjänsten skulle behöva. Det är dyrt
där i förhållande till vad de har för inkomst. Kanske att Du har någon som
Du inte använder? Låt den komma till
nytta – skänk den till oss – vi skickar
den till de äldre i Rumänien. Annat som
behövs i Äldreprojektet är bl a inkontinensmaterial, engångshandskar, desinfektionsmedel.
TACK vare gåvor till vårt 90-konto
och tack vare överskottet i våra Second
Hand-butiker kan Antonia och andra
äldre människor i behov av hjälp få det.
Hanna Andersson
Översättning: Rickard Klerfors
foto: Sture Kårén

FLYTTA?

- Låt oss ta hand om städningen.
Hjälp oss hjälpa.

Ring: 013-12 46 11
Städningen utförs genom Hjärta till Hjärtas helägda dotterbolag
Lintrimex International AB.
För privatpersoner kan tjänsten ge rätt till RUT-avdrag.

Dop. Examen. Bröllop.
Högtider. Begravning

Hej Månadsgivare!
Du vet väl att Du kan betala via autogiro?
Ett enklare sätt att ge.
kontakta oss: info@hearttoheart.se
013-12 46 11
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EN DRÖM & VISION BÖRJAR BLI VERKLIGHET

Visionen om att kunna göra mer för
Rumäniens äldre har funnits länge
och kan nu bli verklighet. Kommunen har genom ett testamente fått
en lokal som de vill att rumänska
Hjärta till Hjärta ska nyttja. Det kan
vara svaret på det vi länge sökt efter.

U

nder åren 1998-2005 arbetade jag
inom den rumänska mottagarorganisationen (rumänska Hjärta till
Hjärta) med bas i Bukarest. Tillsammans genomförde vi banbrytande insatser för gatubarn, familjer och äldre.
Du kan t. ex. läsa om hur insatserna har
hjälpt och än idag hjälper några av barnen på sida 4.
Ett problem som den rumänska organisationen brottades med var dyra och
i vissa avseenden, undermåliga lokaler.
Vid upprepade tillfällen ansökte vi därför om att få lokaler upplåtna genom
myndigheterna. Vi fick aldrig något seriöst svar. Dessutom sökte vi olika fastigheter på den privata marknaden men
vi lyckades aldrig köpa någon lokal.
Dels steg priserna enormt men dessutom var många av fastigheterna i bedrövligt skick och en del av dessa hade
dessutom oklara ägarförhållanden.
Visionen lever
Efter det att den rumänska organisationen lagt ner barnhemmet Casa Blanca
för gatubarn och en äldre person testamenterat en liten enrumslägenhet till
dem, flyttades kontoret dit. Pengar som

tidigare använts till hyra kunde satsas i
verksamheten.
Tillsammans bär vi fortsatt visionen
om att kunna göra mer för de äldre
som vi har hand om i hemtjänsten –
Äldreprojektet. Många av dem skulle
behöva vård och omsorg dygnet runt.
Varje vinter tar vi med sorg emot rapporter om gamla som vräkts från sina
bostäder och frusit ihjäl på stadens
gator.
Kommunen vill se ett akutboende
Vid vår senaste gruppresa till Rumänien fick jag tillsammans med gruppen och Aurora Popescu, direktor för
det rumänska Hjärta till Hjärta, en inbjudan till socialkontoret i Sektor 2 i
Bukarest. Kommunen har genom den
ortodoxa kyrkan fått ett hus med villkoret att det ska användas för gamla
och funktionshindrade. Samtidigt har
man fått rejält ökade anslag för att hjälpa gatugamla och personer som saknar identitetshandlingar, diagnos och
pension. Men eftersom landet befinner sig i ekonomisk tillbakagång sedan
2010 råder anställningsstopp inom all
offentlig förvaltning. Om kommunen
måste anställa en person är de skyldiga
att säga upp sju andra. Kommunen och
flera privata aktörer har lyckats starta
fler boenden för äldre men dessa får
inte ta emot personer som saknar identitetshandlingar, diagnos eller pension.
Socialchefen uttryckte med en känsla
av självkritik att kommunen har handläggare som ska ordna med identitets-

handlingar m.m. men att det ofta finns
personer som faller mellan stolarna.
Förslaget från kommunen är därför att
den rumänska organisationen går in i
ett djupare samarbete med dem. Att de
ställer huset till förfogande och att man
startar ett akutboende för de äldre som
annars dör på gatorna. Målsättningen
är att de personer som får komma till
hemmet ska kunna slussas vidare efter
det att id-handlingar ordnats, diagnoser
fastställts och det ordnat sig med pension. Kommunen vill att rumänska Hjärta till Hjärta ansvarar för driften och
anställningar men kommunen vill betala alla kostnader mot faktura, en gång i
månaden. Kommunen avser att upplåta
fastigheten till organisationen med ett
55-årigt nyttjandeavtal. Att organisationen ska ansvara för anställningar ser
både Aurora och jag som en stor fördel
eftersom vi kan hjälpa en del av våra
för detta gatubarn till officiell tillsvidareanställning. Flera av dem som är kvar
i Bukarest hade officiell anställning före
krisen men hankar sig nu fram genom
tillfälliga arbeten.
Förhoppning
Det känns stort att vi nu kanske ser
början av att den dröm och vision som
vi burit under många år bli verklighet!

Rickard Klerfors
foto: rumänska Hjärta till Hjärta
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KORUPTION & MUTOR FÖRSVÅRAR
”Det är inte alltid lätt att göra rätt” - En artikelserie som belyser olika aspekter som vi behöver ta hänsyn till i vårt biståndsarbete.

Ett fenomen som vi varit relativt
förskonade från i Sverige, åtminstone i vårt dagliga liv, är korruption
och mutor. Så är det dessvärre inte
i våra mottagarländer. Korruption
och mutor vänder upp och ned på
det mesta och leder många gånger
till att det som är vitt blir svart och
vice versa.

U

nder tiden som jag arbetade i Rumänien stötte jag på denna problematik vid ett otal tillfällen. Bl. a. när
den rumänska organisationen skulle
söka EU-bidrag för att utöka de sociala insatserna. Eftersom den rumänska

Dags för läger

staten skulle delfinansiera projekten
genomfördes handläggningen och ansökningsförfarandet av de rumänska
myndigheterna. Jag hade läst på och
gjort en riktigt bra ansökan med alla
bilagor och specifikationer. Bl. a. skulle
vi kunna få medel till en adekvat lokal
i Bukarest. Glad i hågen tog jag mig till
myndigheten som skulle ta emot ansökan. Jag hade bokat ett möte med en
handläggare som ingick i kommissionen som skulle granska och förhoppningsvis godkänna vår ansökan. Mötet
avslutades mycket abrupt eftersom den
första fråga jag fick av handläggaren
var:

foto: Conny Bergqvist

I

Albanien pågår planeringen inför sommarens CBR-läger. Lägret är till för klienter och anhöriga
som får hjälp i CBR-projektet. Projektet där personer med funktionsnedsättningar får rehabilitering i
hemmet av sjukgymnastassistenter.
Tack vare lägret får de möjlighet
att komma utanför hemmet, njuta,

”Hur mycket pengar får ledamöterna i
kommissionen privat om ansökan går
igenom?”
Jag är en ganska lugn och sansad person
som inte brukar bli arg särskilt lätt. Men
frågan jag fått fick det att ”rinna över”
för mig. Jag smällde igen min attachéväska med ansökan och allt, reste mig
och tackade för uppmärksamheten men
förklarade att vårt möte var avslutat.

Rickard Klerfors

träna, kanske se havet för första gången
och umgås med nya och gamla vänner.
Det är ett tillfälle att möta andra i liknande situation, människor som förstår
hur det kan vara att leva med en funktionsnedsättning. Det är andra sommaren som lägret anordnas.

Vill Du ha besök?

Välkommen till Hjärta till Hjärta Second Hand:

ill Du vara med och sprida information om vår organisation och
verksamhet i Din förening, församling,
på Din arbetsplats, på Din skola, i Din
vänskapskrets eller i något annat sammanhang?
Vi kommer gärna ut och visar bilder
och informerar om Hjärtat. Vi är relativt många som är ute och informerar;
Sixten Widerstedt, Vivi-Ann Ahlström,
Sture Kårén, Rickard Klerfors, Hanna
Andersson mfl.
Hör av dig till oss på telefon: 013124611 eller
via e-post: info@hearttoheart.se

Linköping, Gottorpsgatan 51: tisdag & torsdag 17-19, lördag 10-13

V

Tänk att få göra något för andra!
Vilken grej!

Mjölby, Svänggatan 5: tisdag & torsdag 11-18, lördag 10-13
Kisa, Sjögatan 11: tisdag 15-18, fredag 10-13 Mellan 4/5-31/8 även öppet alla
lördagar 10-13 (ej helgdagar).
Motala, Verkstadsvägen 79: tisdag & torsdag 11-18, lördag 10-13
Välkommen att också lämna in grejer till oss. Vi tar tacksamt emot det som är helt, rent och säljbart.
Öppettider för inlämning vid varje enhet hittar Du på: www. hearttoheart.se

Få tillbaka på skatten!
Du kan få skattereduktion för Dina gåvor till Hjärta till Hjärta.
Dessa förutsättningar gäller:
•
Varje gåva ska uppgå till minst 200 kronor och den ska lämnas till ett bestämt och
angivet ändamål, t ex Familjestöd i Lettland, Äldreprojektet, Ekonomiskt behövande.
•
Skattereduktion ges till Dig som har betalat in gåvan.
•
Det totala årsbeloppet ska uppgå till minst 2 000 kronor. Det gäller Ditt totala givande
till alla organisationer som är godkända.
•
Högsta belopp som kan ge skattereduktion är 6 000 kronor.
•
Den maximala skattereduktionen är 1 500 kronor (25% av 6 000 kronor)
•
Vi behöver Ditt personnummer för att rapportera in Dina godkända gåvobetalningar
till Skatteverket.

Vi söker just nu volontärer till:
- Café Hjärtat Linköping
Kontakta:
- Klädhantering Linköping
Vill Du veta mer? Kontakta Skattemyndigheten eller oss:
Margareta Klerfors
- m.m
skattereduktion@hearttoheart.se 013-12 46 11
013-12 46 11 eller
Välkommen att höra av Dig! margareta@hearttohaert.se
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NY ORDFÖRANDE & INSATSER I SERBIEN
Vid föreningens årsmöte i Ryttargården den 20 mars valdes Anders
Holmefur, Ljungsbro, till ny styrelseordförande. Daniel Råsberg
berättade om betydande arbete i
Serbien.

foto: Daniel Råsberg

T

ill vardags arbetar Anders som
generalsekreterare för ”Ge för
livet” – en insamlingskampanj som
Svenska Alliansmissionen, Gemensam
framtid (tidigare svenska Baptistsamfundet) och Evangeliska Frikyrkan
står bakom. Han arbetar också som
butikskonsulent för ett 20-tal Second
Hand-butiker – Bra & Begagnat. Ny i
styrelsen är också Bertil Carlzon, pensionär med engagemang i bl. a. Hjärta
till Hjärta Second Hand, Motala. Han
valdes in istället för Lars-Olov Ericson
som efter många verksamma år i styrelsen och i det dagliga arbetet har valt
att lämna posten p.g.a. flytt. Se styrelsens alla medlemmar här intill.
Spännande arbete i Belgrad
Vid samlingen fick vi förutom de sedvanliga förhandlingarna möjlighet att
lyssna till Daniel Råsberg som just nu
bor och arbetar i Serbien. Den serbiska organisationen ”Bread of Life”
verkar i Belgrad med sociala projekt
för utsatta grupper; romer, äldre och
f.d. missbrukare. En sak man gör är
att driva stödundervisning för romska
barn. I den serbiska skolan har man
lektionstid i fyra timmar därefter väntar fyra till sex timmars läxarbete hemma. Undervisningen sker på serbiska,
alltså inte på modersmålet. Många har
analfabeter till föräldrar och de saknar
utrymme eller lampor för att kunna
göra skolarbete hemma o.s.v. Genom
den här möjligheten klarar fler barn av
att gå klart grundskolan. För åtta-nio
år sedan fullföljde enbart 20% grundskolan. Idag har det ökat till 80%.
De arbetar också med hemtjänst för
äldre med allt vad det innebär och de
ordnar även dagverksamhet i Baptist-

när det gäller att driva Second Hand
för sociala ändamål. Därav finns inga
lagar kring det, så därför tar arbetet tid
och blir ibland väldigt krångligt. Just nu
har man t ex kontakt med svenska exportrådet som ställer upp gratis för att
försöka hitta bra lösningar för oss.
Styrelsen 2013-2014
Ordförande: Anders Holmefur nyval 2014
Ledamöter:

Läxhjälp för romska barn är en av flera
saker som ”Bread of Life” jobbar med.

kyrkan för de som orkar och kan. En
social gemenskap där de pratar om sociala rättigheter, hjälps åt med pensionsproblem, de kan lära sig data och dessutom avslutas varje samling med pingis.
Det är viktigt att röra på sig och att hålla
igång!
Ett annat behov man sett är sysselsättning för f.d. missbrukare. Det finns liten möjlighet till arbetsträning eller att
komma ut i arbetslivet. Genom ”Bread
of Life” och den Second Hand de startat i Belgrad har flera som lämnat behandlingshem fått en ny chans. En arbetsplats och en chans att starta ett nytt
kapitel i livet.
Vad har Hjärta till Hjärta med detta
att göra?
Kontakten och samarbetet mellan våra
organisationer är ganska nytt. Under
2012 exporterade vi fyra lastbilar med
kläder till Belgrad. Kläder som säljs i
deras Second Hand. Intäkterna går till
ovanstående beskrivna sociala arbete.
”Bread of Life” kände att de var tvungna att göra något konkret för att få in
medel till hjälparbetet och att på så sätt
skapa sysselsättning för människor utan
andra möjligheter. Man skulle kunna
säga att de är som en ”kopia” av Hjärta
till Hjärta, fast i Belgrad. Under 2013
gick t ex 60 000 kronor till arbetet med
äldre och romer.
”Bread of Life” är pionjärer i Serbien

9

Hans Askenteg 		

2014

Gunnel Borg		

2014

Håkan Carlsson		

omval 2015

Bertil Carlzon 		

nyval 2015

Eva Wahlin			

omval 2015

Annika Widerstedt 		

omval 2015

Suppleanter:
Inger-Johanne Hjalmarson
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omval 2014

Hedersledamot: Sixten Widerstedt

På sida 12 kan Du läsa Ander Holmefurs reflektion.
Hanna Andersson

Tack alla Hjärtats vänner!

Mitt uppdrag som ordförande i Hjärta till
Hjärta varade i 2 år. En något kort tid kan
tyckas, men för mig ändå en tillräcklig tid för
att se och uppskatta det engagemang som finns
i organisationen. Jag har imponerats av det lokala engagemanget, nästan en familjeföretagskänsla, de många volontärerna som outtröttligt arbetar vecka efter vecka i olika uppdrag,
medlemmarna som regelbundet stöder verksamheten och så de anställda med Rickard i
spetsen som leder Hjärtat efter den vision som
man haft från starten. Jag vill också tacka alla
i styrelsen för ett gott samarbete och min förhoppning är att styrelsen också i fortsättningen
ska ha den inspiration och kraft som behövs
för att utveckla verksamheten. Slutligen vill
jag också önska min efterträdare och gode vän,
Anders Holmefur, all inspiration och glädje i
rollen som ny ordförande!
Varm hälsning,
Kjell Bonerfält,
avgående ordförande

ÖVERRASKAD AV GUDS PLAN ...
… den regelbundet återkommande
artikelserien, som jag har lovat att publicera här i Nyhetsbrevet. Här kommer den trettiosjunde artikeln, där
min fru Karin och jag åter ger minnen
vi har från början av 1980-talet och senare under våra resor i östra Europa.

D

et är den trettonde april 2013 när
jag skriver denna artikel. Imorgon
åker vi med en grupp- och hjälpsändningsresa till Lettland. Resan har varit
fullbokad sedan förra året, men den sjätte februari fick jag återbud från den man
som först anmält sig. Han måste p.g.a.
sjukdom avstå sin plats på resan. Nu blev
goda råd dyra. Båtresan från Stockholm
till Riga var reda bokad och delvis betald.
Hytter var reserverade, men det saknades
en manlig resenär. Jag bad då: ”Herre visa
mig Din plan för denna resa.”
Och jag väntade och väntade.
Den tolfte februari kom ett meddelande
till Hjärta till Hjärtas info-email:
”Jag heter Joel Åkerlund och går ledarträningsår på Team Med Uppdrag, en

Gud hade en plan med vårens
Lettlandsresa, berättar Sixten
Widerstedt i texten.

kristen ungdomsorganisation. Under
våren kommer vi ha en praktikperiod på fyra veckor, då vi får praktisera hos en församling, organisation
m.m. Jag är lite intresserad av att åka
ut med någon hjälpsändning och såg
att ni ska åka. Praktiken infaller från
1april till 12 maj vilket är under den
perioden ni åker. Skulle man kunna få
mer info om resan? Jag vill inte säga
på rak arm att jag vill åka med, utan

PÄRLAN

- Samarbetet med Bulgarien avslutas
foto: Svetlina na Sveta

F

öreningen Pärlan har sedan många
år verkat för att mottagarorganisationen i Bulgarien ska skapa intäkter och
bli självförsörjande. Idag kommer 70%
av den bulgariska organisationens intäkter från andra verksamheter än genom

samarbetet med oss
i Sverige. Tillsammans har vi därför
beslutat att samarbetet i nuvarande
form ska upphöra.
En aspekt i vårt beslut har varit svårigheten att få rapporter, information och
insyn i den bulgariska verksamheten.
Pärlan skickar inte mer sändningar
till ”Svetlina na Sveta” i Plovdiv och
Hjärta till Hjärtas stöd till undervisningen för barn av romsk etnicitet
kommer att fortsätta terminen ut.
Även om det inte är enkelt är det vik-
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vill överlägga detta först.”
Jag svarade givetvis omedelbart på hans
mail och berättade att det p.g.a. ett
återbud fanns en plats ledig och att jag
bett om att få se Guds plan med denna
resa.
”Kanske är Du bönesvaret”, skrev jag
och fortsatte:
”men jag förstår om Du också måste
vara säker på Ditt svar.”
Ny väntan! Men den förste mars kom
svaret:
”Hej Sixten! Jag vill bara meddela att
jag efter att ha funderat och bett kommit fram till att jag vill följa med på er
resa.”
Tack Joel för Ditt svar. Det gläder mig.
Platsen har stått tom i väntan på Ditt
besked. Du är välkommen med på resan.
Jag tycker det är fantastiskt att på det
här sättet få vara i Guds vilja och plan
med våra liv.

Sixten Widerstedt

PÄRLAN
- bildades 1998 - är en ideell kristen
hjälporganisation
- driver Second Hand-butik i Gustafs,
Dalarna, där de säljer skänkta saker och
kläder, som inte går direkt till bistånd.
- Nettot går till hjälparbete och den
viktigaste målgruppen är utstötta romer.
- har sedan starten växt kraftigt och
omsätter nu totalt 4 miljoner/år.

tigt att våra mottagarorganisationer blir
självständiga och oberoende.
Fortsatt samarbete mellan organisationerna
Föreningen Pärlan och Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta kommer att
fortsätta samarbetet med fokus på projekten i Rumänien och Serbien.

Bertil Hansson - Pärlan
Rickard Klerfors - Hjärta till Hjärta

FÖRSTA ÅRET I MOTALA - Hjärta till Hjärta-butiken
I mars firade butiken i Motala ett
år. Det har varit en spännande och
positiv resa på många sätt.

E

fter några månader av iordningsställande av lokalerna öppnade
butiken på Verksstadsvägen den tredje
mars 2012. Starten kändes bra och det
var många som visade stort intresse
och engagemang från första stund.
Det är många från Baptistkyrkan och
Pingstkyrkan som arbetar som volontärer och det genomsyrar atmosfären
i butiken och bland medarbetarna på
ett mycket positivt sätt. Till och med
kunder vittnar om detta.
Försäljning & utökning
Sommarens försäljning ökade successivt och vid hantverksmarknaden den
18 augusti nåddes en ny toppnotering.
I september fick vi tillgång till en ny
lokal på 340 m2 som först skulle iordningsställas. Datum för invigning var
bestämt till den 24 november och då
var det också julmarknad med olika
erbjudanden och inslag i butiken.
Försäljningen den dagen blev fantastiska 58 400 kronor!
I den nya delen finns möbler, lampor
Nytt om medarbetare:
ommy Axén är från 1 maj anställd på 80% som chaufför vid
Mjölbybutiken. Välkommen!

T

Plusgiro: 90 07 85-7
TACK för gåvan

Res med Hjärtat

och mattor, här går det att skapa miljöer
för exponering på ett sätt som är säljande.
T.ex. så är det viktigt att ge akt på borden
för rätt som det är, är porslin eller dukar
borta. Någon kund har uppskattat dukningen och köpt sakerna.
Total butiksyta är nu ca 1 000 m2 och till
detta kommer lager och personalutrymmen.
I och med att den nya delen öppnades
utökades klädavdelningen. En person anställdes och det har bidragit till stor framgång i försäljningen. Bokavdelningen
kunde också utökas och få mera struktur.
I början av maj kommer vi att få ytterligare en ny yta där vi kan ha en sängavdelning.
Året 2013 har börjat mycket positivt.
Vid vårmarknaden den 16 mars och när
det var vårpremiär för kläder var försäljningen över 30 000 kronor.
Mer än bara Second Hand
Det är personer med många olika bakgrunder som finns i butiken och bakom
kulisserna. Några arbetstränar, en del har
praktik m.m. Med den stämning och atmosfär som råder blir det en varm gemenskap. Vi har andakter flera gånger
i veckan. Vanligtvis alla torsdagar men

Kön ringlade lång vid invigninen 2012.

också vissa tisdagar. Då ger vi ofta
möjlighet till förbön, både personligt
och för oss som arbetar men också för
kunder som kommer till butiken under
dagen. Flera av de som jobbar i butiken
har gått Alphakurs* och några har funnit en tro. Söndagen den sjunde april
döptes en kvinna i Baptistkyrkan som
arbetar på Hjärta till Hjärta och går på
Alphakurs. Det var då många Hjärtamedarbetare med som hade sina röda
skjortor på sig.
Många här på Hjärta till Hjärta Second
Hand i Motala har fått en mera positiv
livssyn och vuxit som människor. De
har helt enkelt fått stärkt självförtroende och livsglädjen tillbaka.
*Alpha – en grundkurs i kristen tro.
www.alphasverige.org

Inga-Lill Persson

butiksansvarig Motala

Till Minne av Peter Jakobsson
år kära medarbetare, volonären Peter Jakobsson, har genom tragiska omständigheter lämnat oss. Peter var en arbetsvilllig, trevlig, stor och stark person
som tyckte om att jobba i vår verksamhet i Mjölby. Att få vara på Hjärta till Hjärta
var viktigt för honom. Peter har också tidigare haft praktik i både Linköping och
Mjölby. Peter var omtyckt och är nu saknad av oss medarbetare. Våra tankar går
främst till hans familj, nära och kära i deras stora sorg och saknad. Peter blev 43 år.

V

TACK till alla medarbetare; anställda, volontärer, praktikanter m fl

för er arbetsinsats. TACK till alla medlemmar, förebedjare och givare - ekonomiskt & materiaellt
- för ert stöd.
Tillsammans är arbetet möjligt. TACK.
/Hjärta till Hjärtas ledning

Vill Du följa med? Sänd Din intresseanmälan till info@hearttoheart.se eller ring 013-12 46 11

Buss- & båtresa till LETTLAND
Tid: vecka 47 Pris: 3 300 kronor

V

ill Du se hur Hjärta till Hjärtas arbetar i Lettland är det här resan för Dig! Under resan får Du besöka familjer, skolor och annan verksamhet i Riga och på landsbygden och möta människor som får del av hjälpen. På resan åker vi även österut, nära ryska gränsen för besök

och distrubution av stöd osv. Ett minne för livet. I priset ingår resa med buss Linköping-Lettland t.o.r. (med övernattning på färjan mellan
Sverige och Riga) samt resandet i Lettland och övernattningarna där.
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BARMHÄRTIGHET
När jag möter verksamheten inom
Hjärta till Hjärta så går mina tankar till
Bibel-berättelsen om ”Den barmhärtige samariern” (Luk. 10). Berättelsen
lyfter fram teman om barmhärtighet
och medlidande. Hela resonemanget
tar sin utgångspunkt i frågan:
Vem är min nästa?
Svaret finner vi i slutet av berättelsen i
utmaningen:
Gör som han!
Det vill säga – Visa barmhärtighet!

M

ed den här berättelsen vill Jesus lära
oss något väsentligt om oss själva
och det sammanhang vi lever i; det finns
människor i vår närhet som lever i fattigdom, lidande, marginaliserade och i ett
utanförskap. Med berättelsens ord är de
”överfallna och misshandlade”. De lever i
riskzonen för övergrepp och förtryck. Vi
måste se dem, identifiera deras behov och
göra något åt det. Men vi måste också upptäcka dessa människor och förstå att de är
betydelsefulla för oss. De hjälper oss att utveckla generositet och barmhärtighet.
I berättelsen kommer tre personer i Jeru-

salem ut från tryggheten
och komforten, endast
en fylls av medlidande
och tar sig an den slagne. Denne reagerar med
stor generositet genom
att se till att mannen
omgående får vård och
omsorg. Dessutom tänker mannen framåt och
erbjuder sina resurser
för kommande behov. Anders Holmefur, Hjärta till Hjärtas nya styrelseordförande.
Så visar berättelsen hur
medlidande och generositet kan återupp- ”Hjärtats” två viktiga uppgifter
rätta människor. Och i detta barmhärtigJag ser att Hjärta till Hjärta idag har två
hetens möte finner vi vår sanna identitet.
viktiga uppgifter; en kallelse att möta de
som lever i fattigdom, lidande, marginaliserade och i ett utanförskap. Och vara
Brist på medlidande
Hjärta till hjärta präglas av ett sådant med- föregångare i ett medmänskligt, generöst
lidande, en sådan barmhärtighet och bärs och barmhärtigt samhälle.
av en sådan generositet. Jag uppfattar att
dessa kännetecken är en bristvara i dagens
svenska samhälle och i ännu större grad i
ett internationellt perspektiv. Vad händer
då med de slagna och utsatta? Och vad
händer med oss och i oss?

Anders Holmefur ordförande
foto: Efk
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