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En utsträckt hand, en vädjande 
blick, en kartongbit med en 
kort, liten text på ganska dålig 
svenska, en pappmugg med 
några mynt i. Har också Du 
mött någon av alla tiggare som 
finns på gator och torg, vid stör-
re köpcentrum eller där mycket 
folk rör sig? 

Företeelsen är ganska obekant 
och ny för oss här i Sverige.  

Vi saknar kunskap om fenomenet 
och vi vet inte hur vi ska agera.  En 
ganska allmänt spridd uppfattning 
är att människohandel och maffi-
astrukturer ligger bakom. Person-
ligen tror jag att det i vissa fall kan 
vara sant men att det ofta handlar 
om personer från våra mottagar-
länder (Rumänien, Bulgarien m.fl.) 
som i ren desperation söker sig till 
vår rikare del av Europa i hopp om 
att kunna få med sig lite pengar 
hem. Det finns olika grader av 
utnyttjande och människohandel. 
För att ha råd med resan lånar man 
kanske pengar från ockrare och så 
kan man ha mycket svårt att ta sig 
ur skulderna eftersom räntorna är 
skyhöga. Man kan ha fått löften 
och försäkringar om att man ge-
nom en ”researrangör” ska få ett 
tillfälligt arbete inom jordbruket. 

Corren om romernas situation
Östgöta Correspondenten har lyft 

fram företeelsen i en artikelserie 
och de två journalister som skrivit 
serien och undertecknad har sökt 
upp tiggare i Linköping. Vi har sökt 
kontakt för att både kunna hjälpa 
med råd och information men ock-
så med tanke på att få veta mer om 
bakgrunden till varför man hamnat i 
tiggeri här. Vi har för avsikt att lyfta 
fram hur deras liv och situation ser 
ut i hemländerna. Bland de romer 
vår organisation arbetar med i Ru-
mänien är fattigdomen och nöden 
så stor att de inte har något att för-
lora. Att bo i tält i skogen här är inte 
sämre än hur de bor där nere. 

Ett öde bland många
De vi hitintills har fått kontakt med 
här i Linköping har varit från Bulga-
rien och då har jag personligen inte 
kunnat föra något djupare samtal 
med dem. I slutet av maj mötte jag 
däremot ett par i Stockholm från 
Rumänien. Tack vare att jag talar ru-
mänska kunde jag hjälpa dem med 
råd och information. De hade blivit 
lovade arbete med jordgubbsplock-
ning men blev istället avlämpade vid 
en rastplats söder om Stockholm. 
De bodde nu i en skog utanför 
staden och tog sig varje dag in till 
centrum. Hon tiggde i närheten av 
Centralstationen och han samlade 
burkar och pantflaskor. Av någon 
förbipasserande hade hon fått ett 
häfte lunchkuponger men de kunde 
inte begripa vad dessa var för något. 
Jag förklarade och visade var restau-
rangen låg. Deras högsta önskan var 
att kunna ta sig hem, inget annat. Jag 
förklarade för dem att de har rätt att 
vända sig till den rumänska ambas-
saden för att få komma hem. När vi 

skiljdes åt fick jag deras adress och 
kontaktuppgifter i Rumänien och 
jag förklarade att jag kanske kom-
mer att besöka dem. När vi skiljdes 
åt var de mycket tacksamma för att 
ha fått prata med mig och fått för-
stå vad lunchkupongerna var och 
att de kan få hjälp med att komma 
hem genom ambassaden om de inte 
själva lyckas få ihop tillräckligt med 
pengar för hemresan. 

Rätt att fortsätta på Balkan
Min övertygelse är att vi inom Hjär-
ta till Hjärta gör helt rätt som inte 
har avslutat vår hjälp till våra mot-
tagarländer i östra Europa. Även 
om vissa grupper fått det bättre så 
finns det de som till och med fått en 
försämrad situation. De äldre i Ru-
mänien och romerna på hela Balkan 
är exempel på sådana grupper. Det 
är bäst att hjälpa människorna på 
plats. Inte för att vi vill hålla dem på 
avstånd och fjärma oss för nöden 
utan för att de riskerar att utnyttjas 
och hamna i ett nytt utanförskap 
om de på grund av sin desperation 
tvingas att ta sig hit och tigga.

Direkt hjälp och långsiktig för-
ändring 
Ibland kan arbetet och uppgif-
ten kännas övermäktig. Vi hjälper 
många men det finns så många fler 
kvar. Vi vill göra insatser direkt till 
mottagarna men också verka för att 
strukturer och system som håller 
dem i utanförskap och fattigdom 
förändras. Låt oss tillsammans göra 
vad vi kan för att hjälpa och lyfta 
våra medmänniskor! Ingen kan hjäl-
pa alla men alla kan hjälpa någon! 
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Rickard Klerfors

HAR DU MÖTT EN TIGGARE?
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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 

Redaktören har ordet ...
Från den 19 augusti till den 6 juni kom-
mer jag att vara tjänstledig. Det är med 
ett visst vemod jag har bestämt att ta en 
paus från mitt uppdrag som informai-
tonsansvarig inom organisationen. Inte 
lätt men nödvändigt. Jag älskar Hjärta 
till Hjärtas verksamhet. Jag älskar hur vi 
här i Sverige på olika sätt, utifrån de vi är 
och vad vi har för gåvor och möjligheter, 
tillsammans kan hjälpa människor som 

verkligen behöver det. Det är inte ett lätt 
uppdrag; styrelsen men framförallt direk-
tor och ledningsgrupp arbetar hårt för 
att allt ska fungera på bästa sätt utifrån 
de förutsättningar som är - i Sverige och 
utomlands.
Jag vet att Ni alla kommer fortsätta att 
göra Ert bästa för Hjärta till Hjärta. Ni 
är alla så värdefulla - givare, kunder, med-
arbetare, förebedjare mfl. Jag hoppas att 

Ni förstår det. 
Under min ledighet kommer Mikael 

Good att vikariera för mig. Mikael är 45 
år, bosatt i Huskvarna och har bl a arbe-
tat inom organisationen Hoppets stjärna 
tidigare. Välkommen Mikael! 

/Hanna Andersson

Mikael Good är vikarierande informatör under 
Hanna Anderssons tjänstledighet. 

Albanien
10,1%

Bulgarien
3,3%

Estland
7,0%

Lettland
55,5%

Rumänien
17,7%

Ryssland
1,9%

Övrigt
4,4%

Diagram: Boije Gustavzohn

Fördelning av totalt 
bistånd januari-juni 2013

Kkr
Albanien 266
Bulgarien  88
Estland   184 

I cirkeldiagrammet här intill sam-
manfattas det totala biståndet 

(ekonomiskt och materiellt) för 
första halvåret 2013. Vi är bra i 
fas med biståndsutbetalningarna. 
De utbetalningar som vi har åta-
gande att göra till mottagarorga-
nisationerna har betalats ut. Vi ser 
att Lettland fortsatt är det största 
mottagarlandet, dit vi skickar både 
materiellt och ekonomiskt stöd. 
Tack till alla som bidrar.  

Kkr
Lettland 1 464
Rumänien         68
Ryssland 50
Övrigt  117
Summa 2 637

Ledaren har ordet

Barnens Hus blev räddningen 
för Mikea m.m.

Systrarna flyttar hem till sin pappa
Från rännstenen till konsertscenen - 
Catalin Vlad

Svår situation för pensionärer i 
Bukarest
Förlåtelse & kärlek genom 
”Christmas Angel Tree”
Byråkrati
Härlig Second Hand-sommar
Överraskad av Guds plan ...
Pärlan

Reseskildring - Nytt land, ny 
erfarenhet & ett nytt sammanhang

Sommarträningsläger i 
Albanien

Reflektion: ”Go och gla´ med 
kexchoklad

Kontrolluppgifter utan personnummer 
behandlas inte av skatteverket m.m

Mikea är en 5 månader gammal 
pojke som efter det att hans äl-

skade mamma dog i cancer övergavs av 
sin far och lämnades att sakta tyna bort 
hos sina gamla fattiga morföräldrar. 
Trots att de ville honom väl kunde de 
ändå inte ta hand om sitt lilla barnbarn. 
När Mikea kom till barnens hus var han 
både svag och undernärd. Men efter två 
månaders omvårdnad och kärlek är han 
åter en pigg liten kille som har lagt på 
sig en del babyhull.

Stora behov att möta
Behoven på barnens hus är stora och 
tillsammans kan vi vara med och fyl-
la dem så att våra medarbetare kan 
fortsätta sitt viktiga arbete bland alla 

Barnens Hus blev räddningen för Mikea

utsatta barn som de nästan dagligen 
möter i Albanien. Tillsammans kan vi 
se till att små barn som Mikea kan få en 
ljusare framtid. Om du vill får du gärna 
ge en engångsgåva till Mikea och de 
andra barnen på barnens hus. Du kan 
läsa mer om arbetet på barnens hus på 
sidan 5.
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SOMMARTRÄNINGSLÄGER I ALBANIEN

Conny Bergqvist

foto: Margareta Ideskär

Även denna sommar bjöd CBR-
projektet in till träningsläger för 

personer med funktionsnedsättning. 
Vi höll liksom förra året till i staden 
Sjengjin vid kusten i norra Albanien. 
De flesta deltagarna var också med 
förra året men några nya tillkom i år. 
Maria och Beqir som är våra duktiga 
medarbetare, får hela tiden möta nya 
människor som är i behov av deras 
hjälp när de i vanliga fall går runt och 
gör hembesök hos människor med olika 
funktionsnedsättningar. Det kan röra sig 
om att ge tips om träning efter frakturer 
eller vid mer allvarlig neurologisk 
sjukdom/skada. Men det kan också 
handla om att ge sjukgymnastik och 
ta ut rörligheten i olika leder t ex vid 
totalförlamning och inte minst stanna 
till och vara med en medmänniska som 
lyssnar.

27 deltagare & fullt program
Det är alltså dessa fattiga personer 
med funktionsnedsättning som vi, som 
engagerar oss i Hjärta till Hjärta, får 
vara med och erbjuda några dagar vid 
havet med avkoppling, lagad mat, bad 

och träning. Och oj, så uppskattat det 
var! Alla uttryckte mycket tacksamhet 
till Hjärta till Hjärta över vad de fick 
vara med om. Vi var 27 deltagare 
sammanlagt.
Liksom förra året hade vi på 

förmiddagen efter morgonbön, både 
ett gemensamt rörelseträningspass 
men också individuell träning och 
utformning av nya träningsprogram 
som Beqir och Maria fortsätter med 
i sina hembesök. På eftermiddagarna 
fortsatte vi med individuell träning. 
Föräldrarna och assistenterna som är 
med är verkligen intresserade av att 
lära sig nya saker och hur de på bästa 
sätta kan träna och ge sjukgymnastik. På 
kvällarna hade vi andakt med sång och 
vittnesbörd, filmvisning och tävlingar. 
När vi hade rullstolsstafett i mörkret var 
det ingen som kunde hålla sig för skratt. 
Men det blev också tid över för att gå 
ner till stranden för att sola och bada i 
Adriatiska havet. Vi hade valt just den 
här delen av stranden eftersom det här 
fanns utlagda gångar av trä på stranden 
vilket gjorde att de med rullstol också 
kunde komma ner till vattnet.

Utveckling för Alfred
Det var i år mycket glädjande att åter 
få möta Alfred och hans unga mamma 
Monda. Alfred är 4 år och har en svår 
CP-skada. Han kommer inte att kunna 
lära sig gå, men sedan förra året då 
Monda fick lära sig hur hon kan träna 
med honom har han blivit starkare, 
fått bättre hållning och orkar hålla upp 
huvudet bättre. Han har till och med 
kommit igång med att prata några 
korta ord. Bl a ”nënë-a” och ”baba-i” 
vilket betyder mamma och pappa, till 
föräldrarnas stora glädje.

Nytt med alternativ kommunikation
Nytt för i år var att ledarteamet var utökat 
med en lärare från Linköping, Margareta 
Ideskär. Hon har specialinriktning mot 
kommunikation för personer i behov av 
alternativ kommunikation. Alltså de som 
inte har tal vid kommunikation. Både 
assistenter och personen själv fick bl a 
lära sig att använda en speciell bank med 
pekbilder som ersätter det talade ordet. 
Detta kan möjliggöra en lättare vardag 
och att missförstånd undviks. Den 
här alternativa kommunikationen kan 
användas för att visa på olika fraser och 
dagliga rutiner men också sådant man 
vill uttrycka och berätta för andra.
Efter fyra intensiva och härliga dagar 
var vi alla trötta men mycket nöjda och 
glada. Några av oss åkte hem till Sverige 
medan de flesta fick fortsätta sina många 
gånger tråkiga och fattiga liv där man 
ibland knappt har möjlighet att ens 
lämna huset man bor i. Hus förresten?  -  
alla bostäder är inte värda namnet hus.
Men tack vare CBR-projektet har dessa 

människor fått en liten gnutta mer hopp 
och framtidstro som kommer att bära 
dem genom året.

I Albanien arbetar vi med ett CBR-projekt. Det betyder Samhällsbaserad rehabilitering och är inriktat på att för-
bättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättningar och deras familjer, uppfylla grundläggande behov 
och säkerställa integration och delaktighet. Läs och låt Dig inspireras och engageras av projektledare Conny 
Bergqvists artikel från sommarens läger. 
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Dana Molla, Direktor 
Flora Gjini, Socialarbetare

Conny Bergqvist

översättning & bearbetning: Mikael Good

foto: telefonbild, privat

Tvillingsystrarna Ornela och Sonila 
har bott och levt tillsammans med 

oss på Barnens Hus i Lac, Albanien i 
mer än 5 år. Under denna tid har de gått 
i skolan. I juni i år slutade de grund-
skolan och nu kommer de att få flytta 
tillbaka till sin pappa. Under de fem 
år som systrarna har bott hos oss har 
deras pappas haft ett arbete vilket har 
lett till att hans ekonomiska situation 
har förbättrats så mycket att han nu kan 
försörja sig och sina döttrar.

Planer för hösten
Men trots att Ornela och Sonila nu flyt-
tar hem till sin pappa och lämnar sina 
platser lediga är det många fattiga och 
utsatta barn i området som behöver en 
plats på Barnens Hus. I augusti månad 
planerar vi för att ta hand om tre barn 
till. Vi kommer även att göra en del re-
noveringar av befintliga byggnader. Vi 
har precis byggt till ett extra rum på 

Systrarna flyttar hem till sin pappa
tonårstjejernas hus och för tillfället hål-
ler vi på med att inreda det.

Tack!
Från djupet av våra hjärtan vill vi passa 
på att tacka er för att ni gör det möj-
ligt för oss att ta hand om dessa barn 
som kommer från fattiga förhållanden. 
Många av dem mår psykiskt dåligt och 
en del av dem har varit med om en del 
svåra saker i livet. Det kommer att ta 
lång tid att vinna och bygga upp deras 
förtroende. Men trots alla svårigheter så 
vet vi att Gud kommer att ge oss kraft 
och glädje att hjälpa dessa barn till en ny 
och hoppfull framtid. Fakta om Barnens Hus

• 29 barn bor på Bethesda. De är från 
5 månader till 18 år gamla.
• Barnen bor i tre hus, 1 för pojkar, 1 för 
flickor och ett för tonårsflickor.
• 18 av dem går i grundskolan.
• 2 av dem går på gymnasiet.
• 3 av dem går i en särskild klass för 
barn med funktionsnedsättningar.
• 4 barn går dagis.
• 1 studerar på universitetet.
• 1 är en liten baby.

Catalin Vlad kom till vårt barnhem 
Casa Blanca i Bukarest när han var 
11 år. Under sommaren 2013 har han 
avlagt sitt examensprov efter fyra 
års studier vid Universitetet i Buka-
rest. Catalins profil har varit klassisk 
gitarr och hans slutbetyg blev 9,60 
(av 10,0 möjliga). 

Under studietiden har Catalin haft 
vissa inkomster som gjort att han 

själv har kunnat betala för en del av sina 
omkostnader (mat, uppvärmning mm). 
Vi har hjälpt honom med att betala hy-
ran för lägenheten. Catalin vill bli mu-

siklärare vid en av de finaste gymna-
sieskolorna i Bukarest, Liceul Geor-
ge Enescu. Catalin var själv tidigare 
elev på skolan. Hans före detta lärare 
närmar sig pensionen och skolan vill 
anställa Catalin. Men utbildningsmi-
nisteriet har höjt kompetenskraven 
för gymnasielärare vilket innebär att 
Catalin måste ta en magisterexamen, 
vilket innebär att han behöver stude-
ra två år till på Universitetet. Vi vill 

därför fortsätta att hjälpa Catalin tills 
dess att han är färdig med sina studier 
och kan försörja sig själv.
Catalins resa från att ha varit övergiven 

och med en fot på gatan till att kunna 
stå på egna ben och bli en respekterad 
och uppskattad musiker är verkligen 
en ”askungesaga”. Från rännstenen till 
konsertscenen! Tack alla som har varit 
med och hjälpt till på olika sätt!

Från rännsten till konsertscenen - Catalin Vlad

Titta vilka fina skor! 

En hälsning kommer från vår sam-
arbetspartner Pakapieni och från 

den klädutdelningsdag de ordnade för 
behövande familjer. 
Arbetet med hjälp till Lettlands familjer 

är fortsatt vikitgt. Kanske Du vill stötta 
arbetet ekonomiskt? Kontakta Vvi-Ann 
Ahlström så berättar hon mer. 
vivi-ann@hearttoheart.se eller 
0737-78 87 70
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SVÅR SITUATION FÖR PENSIONÄRER I BUKAREST

Daniela Nikita

översättning: Rickard Klerfors
bearbetning MIkael Good

foto: rumänska Hjärta till Hjärta

Med stor omsorg 
och känsla skapar 

våra florister vackra 
blomster- 

arrangemang 
till livets alla 
skeenden!

Dop.  Examen.  Bröllop. 
Högtider.  Begravning

I Sverige har alla medborgare rätt 
till en värdig ålderdom. De som be-
höver extra stöd och hjälp får det 
oavsett om de har gott om pengar 
eller inte. I Rumäniens huvudstad 
Bukarest får många fattiga och sju-
ka pensionärer med stora vårdbehov 
försöka klara sig så gott de kan. 

För oss är det en självklarhet att 
försöka hjälpa till där vi ser att be-

hoven finns och som du säkert redan 
vet, så stöttar vi genom vår rumänska 
systerorganisation Hjärta till Hjärta 
ett projekt för pensionärer med extra 
vårdbehov i den rumänska huvudsta-
den Bukarest. Genom projektet får ett 
60-tal pensionärer stöd och hjälp av 
ett hemtjänstteam. En av dem som får 
stöd är Calina som är en 84-årig kvinna 
som på grund av sjukdom inte längre 
kan ta hand om sig själv. Calina bor i en 
liten lägenhet i Bukarest tillsammans 
med Dorin* som är hennes 36-åriga 
barnbarn. Calina lider av diabetes som 
har satt sig på nerverna vilket påverkar 

hennes rörelseförmåga. Förut-
om diabetesen lider hon av svagt 
hjärta, parkinson, hepatit, starr 
och benskörhet vilket har lett till 
att hon har brutit benen ett antal 
gånger. 

Calina tar hand om barnbar-
net
Dorins pappa som är Calinas 
son, dog när Dorin bara var ett 
par år gammal. När Dorin var 10 

år övergav hans mamma honom och 
emigrerade till USA. Calina har tagit 
hand om honom sedan dess. För ett 
antal år sedan försökte Calina att få tag 
på Dorins mamma. Hon lyckades till 
och med att få in ett inslag i TV men 
det gav tyvärr inget resultat. Dorin li-
der av epilepsi och har psykiska pro-
blem och han är precis som Calina i be-
hov av hjälp och stöd. På grund av sina 
psykiska problem kan Dorin bli mycket 
våldsam och ibland går den ilskan ut 
över hans gamla sjuka mormor.

Bostadsoro
Även om levnadsstandarden i Ru-
mänien är lägre än vår så är lägenhe-
ter i Bukarest nästan lika dyra som i 
våra svenska storstäder. Därför är det 
många som skriver över sina lägenhe-
ter på släktingar mot att de förbinder 
sig att vårda dem på ålderns höst om 
behovet skulle uppkomma. Calina har 
skrivit över sin lägenhet på släktingar 
men hon glömde att skriva in i avta-

let att de skulle ta hand om henne och 
Dorin om det behövdes. Hon får bo 
kvar i lägenheten så länge som hon le-
ver men Calina oroar sig för vad som 
kommer att hända med Dorin när hon 
dör. 

Viktig hjälp från Hemtjänsten
Calina försöker överleva på en mager 
pension motsvarande 1 250 kronor 
i månaden. Pengarna räcker inte på 
långa vägar till, då levnadsomkostna-
derna är ungefär hälften av Sveriges. 
Calina kan inte ta hand om sig själv 
och Dorin klarar sig inte på egen hand, 
därför får hon hjälp av hemtjänsttea-
met med inköp, matlagning, städning 
samt hjälp med myndighetskontakter 
2 gånger i 2-3 timmars pass per vecka. 
Hemtjänstpersonalen avsätter även tid 
till samtal med Calina och Dorin. De 
försöker att få Dorin att förstå att han 
ska hålla sig lugn och inte utsätta sin 
gamla mormor för den ilskan som ib-
land bubblar upp inom honom.

För 200 kronor i månaden kan du vara 
med och hjälpa pensionärer som Cali-
na till en värdigare ålderdom.

*Dorin heter egentligen något annat.

Calina är en av många pensionärer som behöver vår 
hjälp. 

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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Översättning & bearbetning:  Hanna Andersson

Tack vare välgörenhetsprogrammet 
”Christmas Angel Tree” (Änglaträ-
det) får över 14 000 barn i Ryssland 
julklappar och hälsningar från sina 
föräldrar som sitter i fängelse. De 
fängslade mammorna och pap-
porna kan på så sätt förmedla den 
kärlek de känner till sina söner och 
döttrar. 

Projektet drivs för närvarande bl a 
i regionerna runt St. Petersburg, 

Moskva, Vologda, Arkhangelsk, Stav-
ropol, Krasnoyarsk, Bashkortostan.
Serbey Shepelev som är koordinator 

för programmet i Bashkortostan, be-
rättar att de har jobbat med program-
met i sex år. Under den här tiden har de 
förmedlat hälsningar och julklappar till 
tusentals barn i regionen. Presenter har 
även skickats till föräldrar som sitter 
fängslade i regionen Smolensk, Oren-
burg och även till ett barn i Spanien. 

Viktiga familjekontakter
”I år besökte vi 530 barn, berättar Ev-
geny Tarasov som är koordinater för 
Christmas Angel Tree i Kemerovo-
regionen. Under resten av året har vi 
anordnat olika kulturella program för 
barn med fängslade föräldrar. Vi gör 
det för att hålla liv i familjekontakterna 
under hela året och inte bara runt jul.”
Koordinatorn i Novosibirsk – Vy-
acheslav Filippov säger att familjerna 
till de fängslade med glädje välkomnar 
volontärerna från ”Christmas Angel 
Tree”:
”Familjesituationerna ser förstås väl-
digt olika ut men vi vill arbeta för att 
de ska se och uppskatta varandra samt 
förstå och uppleva att det finns godhet 

och barmhärtighet i den här hårda 
världen. Vi gör inte bara ett besök 
hos familjerna, utan vi tar oss även tid 
att tala om något som alla människor 
behöver - kärlek och förlåtelse. Vi vill 
hjälpa dem att ge stöd till de nära och 
kära som finns långt borta och även 
sprida kunskap om julen och dess 
budskap till dem. För oss är inte Julen 
bara en helg i december, det budska-
pet som julen förmedlar om Jesus är 
ett budskap som ständigt borde vara 
levande i våra hjärtan.”
 
Redskap för försoning
När barnen har fått julklappar och 
personliga hälsningar från sin mamma 
eller pappa, återvänder volontärerna 
till anstalterna med hälsningar från 
barnen. De visar film och foton från 
besöket hos deras barn och familjer. 
För många är detta den enda möj-
ligheten att få se sina barn. Tyvärr är 
det inte alla fångar som har barn och 
familj som gladeligen längtar och vän-
tar på att de ska få komma hem. En 

stor och viktig utmaning för ”Christ-
mas Angel Tree” är att försöka vända 
denna avoghet, vi vill hjälpa till med att 
rädda och återförena trasiga relationer 
och familjer. Vi vill vara ett redskap för 
att få människor att öppna sina hjärtan, 
förlåta och gå vidare. 

Alinas erfarenhet & önskan
Många familjer har redan fått stor hjälp 
av oss. Exempelvis så inträffade något 
speciellt och betydelsefullt under ett av 
våra besök på anstalt 50 i Kemerovo-
regionen då 14-åriga Alina fick besöka 
sin mamma och mormor som sitter i 
fängelse där. Alina säger: 
”Jag vill att alla kvinnor här ska förlåta 
sig själva för sina misstag, förstå sin 
skuld och att de aldrig någonsin ska 
hamna i fängelse igen. Tack till alla inom 
”Christmas Angel Tree” som ordnar så 
att familjer kan återförenas.”

Stötta ”Christmas Angel Tree” - Din gåva blir till julklappar!
Julen närmar sig fortare än vi tror. Vi vill även i år vara med och förmedla pengar till julklappar till de 14 000 ryska barnen. 
Vi vill vara med och göra det vi kan för att sprida glädje, hopp, lindra nöd och hjälpa familjer återförenas Vi hoppas att ni 
vill det också. Tack för Din gåva! 
PG 90 07 85-7

Hjärta till Hjärta finns på Facebook! Välkommen att engagera Dig, bjud in andra och följ oss där.

Yan Volkov

FÖRLÅTELSE & KÄLEK GENOM ”CHRISTMAS ANGEL TREE”
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översättning & bearbetning 
Rickard Klerfors & Mikael Good

BYRÅKRATI

Vill Du ha besök?

Vi kommer gärna ut till Din fören-
ing, församling, kör, arbetsplats 

för att berätta och sprida information 
genom bilder och tal om Hjärta till 
Hjärtas verksamhet. 
Hör av dig till oss på telefon: 013-

124611 eller 
via e-post: info@hearttoheart.se

SHOPPA SMART 
- SHOPPA 

SECOND HAND!

”Det är inte alltid lätt att göra rätt” - En artikelserie som belyser olika aspekter som vi behöver ta hänsyn till i vårt 
biståndsarbete. 

ÖPPETTIDER SECOND HAND: 

Välkommen att också lämna in grejer till oss. Vi tar tacksamt emot det som är helt, rent och sälj-
bart. 
Öppettider för inlämning vid varje enhet hittar Du på: www. hearttoheart.se

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

Mjölby, Svänggatan 5: tisdag & torsdag 11-18, lördag 10-13

Kisa, Sjögatan 11: tisdag 15-18, fredag 10-13 sista lördagen i varje månad 10-13

Motala, Verkstadsvägen 79: tisdag & torsdag 11-18, lördag 10-14

Daniela Nichita arbetar som social-
arbetare inom vår rumänska motta-
garorganisation. Hon skriver regel-
bundet rapporter till oss om arbetet 
och människorna som vi är med 
och hjälper. I sin senaste rapport 
belyser hon hur illa byråkratin och 
administrationen fungerar i landet:

Det händer att jag åker till olika 
myndigheter för att lämna in 

ansökningar åt de äldre. Så att de kan 
få socialbidrag, handikappsersättning 
eller få något utlåtande från läkare. När 
jag gör det får jag ofta stå i kö utanför 
olika myndighetsdörrar i många tim-
mar. Under maj månad skulle jag för en 
av våra äldres räkning lämna in en ny 
ansökan för handikappsersättning, den 
ansökan måste förnyas en gång per år. 
Jag fick vänta i fyra timmar för att få 
lämna in ansökan. De som hade ställt 
sig i kö redan på morgonen innan kon-
toret öppnades klockan nio, hade gjort 
en egen kölista. Kölistan bestod av 60 
namn. Myndigheten var bara öppen till 

klockan ett. När 
det närmade 
sig klockslaget 
hade jag fortfa-
rande två perso-
ner framför mig 
i kön. Jag insåg 
då att de inte 
skulle ta sig an 
mitt ärende den 
dagen. 
Därför blev jag tvungen att gå upp 

redan klockan fem nästa dag för att ta 
mig till myndigheten och skriva upp 
mitt namn på kölistan. Genom att 
göra på det viset kunde jag lämna in 
ansökan. Det här är bara en av alla de 
gånger som jag har varit med om nå-
got liknande. Men jag vill ändå ta upp 
det som ett exempel, så att ni ska få 
en liten inblick i hur byråkratin fung-
erar i Rumänien. Men man kan ju alltid 
undra hur en sjuk, gammal människa 

själv ska orka stå i kö så många timmar? 
De blir inte yngre och deras sjukdomar 
försvinner inte på ett år. Byråkratin i 
Rumänien blir bara trögare och tröga-
re och det finns en tendens till att det 
krävs ännu fler intyg och dokument. 
Det leder till fler och längre köer.
Daniela Nichita, socialarbetare

Bukarest - Rumäniens huvudstad - där byråkratin gör sig påmind.

DU!

Vill Du ha en meningsfull fritid? 
Vill Du jobba för att hjälpa andra? 

Vill Du träffa nya människor? 
Välkommen till Hjärta till Hjärta Se-
cond Hand Linköping där vi just nu 
söker Dig som vill jobba som volon-
tär  vid försäljning och stå i kassan och 
serva kunderna. 
Hör av Dig till Margareta Klerfors 013-
12 46 11 

Solen har även lyst över vår Se-
cond Hand-verksamhet i sommar! 

Många har besökt våra butiker och för-
säljningen har gått bra. Det är fantas-
tiskt att tänka hur någons avlagda saker 
har hittat nya ägare, saker som ratas och 
som sedan välkomnas av någon annan.  
Redan där har vi gjort en stor vinning 

men det fina med våra butiker är att det 
vi säljer för används in i verksamheten 
och allt överskott skickas direkt till de 
sociala projekt vi arbetar med. 
Tack alla kunder som handlar och alla 

givare som skänker saker! Nu blickar vi 
tillsammans framåt mot en spännande 
Second Hand-höst. 

Härlig Second Hand-sommar!
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ÖVERRASKAD AV GUDS PLAN ... 

Sixten Widerstedt berättar om en 
resa som blev ett viktigt avstamp för 
dagens arbete i Lettland. 

…den regelbundet återkommande 
artikelserien, som jag har lovat att 
publicera här i Nyhetsbrevet. Här 
kommer den trettioåttonde artikeln, 
där min fru Karin och jag återger 
minnen vi har från våra resor i östra 
Europa i början av 1980-talet och 
senare.

När jag nu håller på och planerar 
för nästa grupp- och hjälpsänd-

ningsresa till Lettland, kommer jag att 
tänka på min första resa dit i maj 1991. 
Lettiska baptistunionen hade genom 
kursgården Solåsen i Kolmården och 
dess föreståndare Ingemar Martinsson, 
inbjudit en grupp sångare och pastorer 
från USA, att delta i ett korståg under 
en vecka i Riga. Ingemar ville att jag 
också skulle följa med och berätta om 
Hjärta till Hjärtas arbete. Men jag ville 
inte delta i resan. Jag hade inte kontakt 
med någon i Lettland och det kändes 
därför meningslöst. Men jag lät mig till 
sist, trots allt, övertalas att följa med. 
Under resan till Frihamnen i Stockholm 
tog gruppens tolk – Williams Schultz i 
Riga – kontakt med mig och bad mig 
läsa den information han givit gruppen. 

Det handlade bl a om en internatskola 
för omhändertagna barn i grundskoleål-
dern i Birzi, 15 mil öster om Riga.

Start och utveckling för 
Lettlandsarbetet
Jag lovade att följa med William till 
Birzi och där öppnades mina ögon för 
den plan som Gud hade för Hjärta till 
Hjärta i Lettland. Bland skolans 140 
barn var 46 stycken föräldralösa och 
bland dessa fanns 19 barn som inte var 
kända av någon annan i hela världen 

än av skolans personal. Rektorn un-
drade om jag trodde det var möjligt att 
dessa barn skulle kunna få komma till 
Sverige under sommarferien. Några av 
dem fick för första gången i livet lämna 
institutionslivet och bo i någon av tre 
familjer i Västerlösa under en månad. 
Efterkommande år fick många fler lett-
iska barn tillbringa sina sommarferier 
i Sverige. När verksamheten var som 
störst omfattade den 125 barn. Från 
detta arbetet utvecklades en lägerverk-
samhet i Lettland för barn med funk-
tionsnedsättningar och deras mammor, 
pappor eller vårdnadshavare. Idag är 
det ett arbete som omfattar långt mån-
ga fler barn än då.
Ännu en gång hade Gud överraskat 

mig med den plan Han hade för Hjärta 
till Hjärta i Lettland och som jag inte 
hade en aning om. 

ÖPPETTIDER SECOND HAND: 

Sixten Widerstedt

Bertil Hansson 

- Pärlan & Hjärta till Hjärta planerar fortsätta i Bulgarien 
PÄRLAN

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.

Samarbetet med Svetlina na Sveta i 
Bulgarien avslutades under första 

kvartalet 2013. Föreningen Pärlan i 
Gustafs har haft ett mångårigt samar-

bete med dem och 
mycket har också 
hänt under de år 
som samarbetet 
fortgått.
Tillsammans söker 
vi nu en ny samar-
betspartner i Bul-
garien. Vi har varit 
i kontakt med en 
församling i staden 

Yambol. Bulgarien är det fattigaste lan-
det inom EU och den senaste tiden har 
det präglats av politiska motsättningar 
och konflikter. Romerna är en utsatt 
och diskriminerad grupp i Bulgarien. 

Materiell hjälp behövs men också insat-
ser som kan förändra romernas situa-
tion på längre sikt, t ex skolundervis-
ning och stöd till barnen.       
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I april i år reste jag tillsammans med 
13 andra personer till Lettland, för att 
studera Hjärta till Hjärtas verksamhet 
och möta deras samarbetspartners i 
Lettland. 

Min kontakt med organisationen 
började lite tidigare, i mitten av 

februari. Då började jag söka efter någon 
kristen hjälporganisation som åker med 
hjälpsändning till något europeiskt land. 
Resan skulle vara en del av min indi-
viduella praktik som jag har under mitt 
ledarträningsår på Team med Uppdrag 
(en kristen ungdomsorganisation). Jag 
hittade Hjärta till Hjärta via Internet. De 
skulle iväg på en resa till Lettland och jag 
började läsa om vad organisationen stod 
för. Jag beslutade mig för kontakta dem 
och fråga om man kunde få följa med. 
Jag fick svar någon dag senare från Six-
ten Widerstedt, reseledare, att det fanns 
plats kvar. Han reserverade platsen åt 
mig i väntan på mitt slutgiltiga svar. Un-
der resten av februari månad kollade jag 
på andra resor i kristen regi och det stod 
till sist mellan två resor – Lettland och 
Frankrike. Jag bad till Gud att Han skulle 
leda tydligt vart jag skulle åka. När jag 
dagen därpå skulle anmäla mitt intresse 
till Frankrikeresan var den fullbokad och 
jag förstod att det var Lettland som resan 
skulle gå till. 

Möta behov
När vi kom till Lettland fick vi se mycket 

misär men också det uppmuntrande 
och kärleksfulla arbete som Hjärta till 
Hjärtas medarbetare i Lettland gör. 
Vi besökte bl a dagcenter, ett grup-
pboende, skolor, fattiga familjer, ett 
kriscenter. Vid de flesta besöken fick 
vi vara med och dela ut kartonger 
som vi hade med till dem. Kartonger-
na innehöll kläder, mat, leksaker, 
köksutrustning m.m. De var antin-
gen redan packade i Sverige till de 
specifika familjerna eller så hade de 
packats om av medarbetare i Riga för 
att man på ett bra sätt skulle kunna 
möta behoven. Det var intressant att 
få se att det vi hade med oss delades 
ut där det behövdes. Projekten och 
familjerna vi åkte och besökte låg dels 
i Riga och trakterna kring staden men 
också i de östra delarna av Lettland. 
Vi fick även vara med när några av 
medarbetarna delade ut matkort till 
olika familjer. Kort som innehöll en 
viss summa pengar till matinköp. När 
vi besökte skolorna fick vi inte alltid 
vara med och lasta av som vi annars 
gjorde. Skolbarnen ville själva bära 
kartongerna och det var roligt att se 
den entusiasm som barnen hade av 
att få hjälpa till. 

Usla levnadsförhållanden
Det som jag speciellt kommer att 
komma ihåg och bära med mig från 
resan är de dåliga förhållanden som 
flera familjer lever under. Det flesta 

av familjer-
nas hus såg 
inte bara ut 
som ruckel 
på utsidan 
utan var 
också väldigt 
smutsiga och 
röriga inuti. 
Jag hade inte 
mött sådan 
misär på så 
nära håll 

förut, även fast jag sett liknande förhål-
landen tidigare. Varför problemet finns 
med att vissa människor inte tar hand 
om sitt hem beror på olika saker men 
en sak som vi talade om är det initia-
tivtagande som generellt saknas i landet. 
Inte bara husen gjorde att människor 
levde under risiga förhållanden, vissa 
personer som vi mötte hade inget jobb 
vilket direkt påverkar familjens ekonomi 
och möjlighet att betala sina vardagsko-
stnader. En person som berörde flera av 
oss lite djupare var en 18-årig tjej som 
inte hade någon familj och som heller 
inte hade någon inkomst. Hon ägde 
ca tre kassar med saker. Socialen hade 
gått in och fixat en lägenhet åt henne 
och hjälpte henne att klara av vardagen. 
Bara att se hur en sådan person lever 
och att hon knappt ägde något griper 
tag i ens hjärta och man får nöd för en 
sådan person. 

Viktiga samarbeten
Två saker som jag bl a tyckte var bra 
var samarbetet som Hjärta till Hjärtas 
medarbetare hade med t ex socialtjän-
sten och att kommunikationen mellan 
Hjärta till Hjärta och de lettiska me-
darbetarna var tydlig. Tydlig, så att man 
kunde ta med sig de saker som just då 
behövdes. Det är ett bra sätt, att kunna 
få veta vad man kan hjälpa till med och 
var behoven är som störst. Det var en 
lärorik resa med många intryck och my-
cket skratt och glädje. Vi var ett härligt 
gäng som fick se bakom samhällets fina 
yta och se vad människor tillsammans 
gör för att göra vardagen bättre för 
några individer. Jag kan tänka mig att 
åka fler gånger och att då än en gång 
få se och vara delaktig i arbetet med att 
sprida Guds kärlek och omsorg till van-
liga människor i Lettland. 

Joel Åkerlund

- En reseskildring från Lettland

I november går nästa gruppresa till Lettland. Då kommer det bl a att förmedlas julpa-
ket till familjer  i familjestödet. foto: Mikael Good

NYTT LAND, NY ERFARENHET & ETT NYTT SAMMANHANG
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Res med Hjärtat Vill Du följa med? Sänd Din intresseanmälan till info@hearttoheart.se eller ring 013-12 46 11

Buss- & båtresa till LETTLAND Tid: vecka 47 2013 & vecka 15 2014 Pris: 3 300 kronor

Vill 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.

Följ med och se hur hjälpen når fram! Möt familjer, barn och äldre som på olika sätt är i behov av hjälp och som får del av 
det vi skickar ut i form av pengar och materiell hjälp. Under resan får Du chans att uppleva både storstad och landsbygd. I 

resan ingår flyg tur och retur Linköping-Bukarest, boende på hotell och i familj samt rundresa i Rumänien. Välkommen med! 

Flygresa till RUMÄNIEN Tid: vecka 20, 2014 Pris: 7 000 kronor

Nytt om medarbetare:
Britt Segerberg gick efter 8 år som 
anställd på prylavdelningen i Linkö-
pingsbutiken i pension den 31 augusti. 
Tack för trogen tjänst i verksamheten. 
Susanne Hermansson är sedan den 
15 juli anställd 50% på prylavdelning-
en i Linköpingsbutiken. Hon kommer 
närmast från en tjänst i Mjölbybuti-
ken. 
Ann-Marie Kårén är från 22 juli an-
ställd på 50% för olika butikssysslor i 
Mjölbybutiken.
Göran Vahlund är från 1 augusti an-
ställd för klädhantering, lager m.m i 
Lintrimex International AB - 100%.
Hanna Andersson, informationsan-
varig vid huvudkontoret,  är tjänstledig 
19 augusti 2013-6 juni 2014.
Mikael Good är anställd på 100% 
som vikarierande informatör på hu-
vudkontoret i Linköping från den 1 
augusti-30 juni under Hanna Anders-
sons tjänstledighet. 

Skatteverket har det första året tagit 
emot ca 800 000 kontrolluppgifter 

för gåvor mottagna under år 2012. 
Utav dem saknade ca 32 000 kontrol-
luppgifter personnummer. Runt 21 
000 av dessa har med ledning av namn 
och adress kunnat identifieras och reg-
istreras. Och därmed har också givarna 
kunnat få sin skattereduktion förifylld 
på sin inkomstdeklaration. Ungefär 
hälften av Hjärta till Hjärtas inskickade 
kontrolluppgifter saknade personnum-
mer. 

nande (enligt PuL). Hjärta till Hjärta 
vädjar till Dig som givare att Du läm-
nar Ditt personnummer till oss. Vi kan 
då skicka Dina kontrolluppgifter till 
Skatteverket och Du slipper besväret 
att själv begära avdrag för Dina gåvor. 

Telefon: 013-12 46 11
E-post: skattereduktion@hearttoheart.se

Nästa år kommer Skatteverket inte att 
söka efter saknade personnummer efter 
det att kontrolluppgiften är lämnad. Det 
innebär att de kontrolluppgifter som 
lämnas utan personnummer inte kom-
mer att kunna registreras och förifyllas 
på givarens deklaration. Givare får i des-
sa fall själv begära skattereduktion i sin 
inkomstdeklaration. 
Det är en bra förmån att kunna få skat-

tereduktion för det jag ger. Vi vill och 
får inte ta reda på och ha Ditt person-
nummer i vårt register utan Ditt godkän-

Församlingen i Fridhem utanför 
Linköping beslutade för en tid se-

dan att avveckla sin församling. Kapel-
let har man sålt men bland annat bän-
kar och predikstol skänktes till en väx-
ande församling i Rumänien. Där kom-
mer de att komma väl till användning. 
Många gånger saknas det helt bänkar 
eller sittplatser i kapellen i Rumänien. 

Kurt och Ruth Thorén provsitter de välbekanta bänkarna som står förvarade i kyrkans källarvåning i 
väntan på att kyrksalen ska ta form.

En grupp från före detta Fridhemska-
pellet besökte nyligen Rumänien för 
att se vart sakerna hamnat. Det blev ett 
känslomässigt möte med församling-
en och den kyrka som de håller på att 
bygga. Tänk att det som inte kommer 
till användning hos oss kan fylla ett stort 
behov någon annanstans. 

Upplysning: Kontrolluppgifter utan personnummer behandlas inte av Skatteverket

Återanvändning

Stöd vårt arbete:
Plusgiro 90 07 85-7



Tel. 013-14 52 21 www.magnusons.se

C.A. Roséns 
Begravningsbyrå . Blommor . Juridik 

Sankt Larsgatan 17 Linköping 
013-12 02 17   www.ca-rosens.se 

HÄR HITTAR DU MÄRKESKLÄDER 
TILL HELA FAMILJEN

VI LÄMNAR 20% PÅ KLÄDER & SKOR
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En riktig
urmakare
• Klockor 
• Armband
• Batterier m m
• Reparationer av alla slags ur

”GO OCH GLA´ MED KEXCHOKLAD”

Anders Holmefur, ordförande

Anders Holmefur, Hjärta till Hjärtas styrelseordförande om vikten av mångfald. 
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”Och det hände sig vid den tiden att 
från… utgick ett påbud…” Plöts-

ligt knackar Julevangeliet på mitt i hög-
sommarvärmen blandat med åskregn 
och skyfall. Jag lyssnar på en radioin-
tervju med EU-politikern och tillika 
Linköpingsfödda Birgitta Olsson an-
gående romernas situation i Europa.
Ett radioreportage från Frankrike be-
skriver vräkning och utvisning av ett 
10-tal romska barnfamiljer. Kolossalt 
inhumant och utan brist på värdighet 
omringas det tillfälliga boendet av blå-
ljusblinkande polisbilar och på nolltid 
ska avvisningen effektueras. Ansvarig 
myndighetsperson nonchalerar helt 
de EU-direktiv som Frankrikes ny-
tillträdde president ställt sig bakom. 
Direktiv som bl a ger möjlighet till 
arbetstillstånd och 3-månadersvisum. 
Avvisningar likt dessa förekommer 
över hela Frankrike varje vecka.
Vad har detta med Julevangeliet att 
göra, undrar Du? Jo, det står att Jo-
sef  och Maria lade den nyfödde Jesus 
i en krubba, ”ty det fanns icke rum 

för dem…” Och dessa textrader lyste 
som solen i zenit en stekhet julidag: Då 
liksom nu är utrymmesbristen påträng-
ande! Det är i alla fall vad inhumana po-
litiker vill påstå!! 
Jag hävdar istället: ”Go och gla´ med 
kexchoklad!” De tre bröderna Cloetta 
etablerade sin chokladfabrik i Malfors 
(nuvarande Ljungsbro) för drygt 100 år 
sedan. Tänk om vi sagt nej till dem, då 
hade vi gått miste om något gott. 

Och jag tänker att för varje människa vi 
säger nej till, så missar vi något av den 
mångfald och välsignelse som Skapel-
sens Herre vill skänka oss.


