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Jag mötte en fantastisk person i 
Egypten. Han heter George och 
driver ett mikrokredit-projekt 
för arbetslösa ungdomar. Han 
personifierar projektets namn: 
Think and Do. Fritt översatt 
till svenska: Fundera och agera, 
mycket snack och mycket 
verkstad.

Tillsammans gjorde vi en 
minnesrik tågresa till södra delen 
av landet, Upper Egypt, dvs 
uppströms Nilen. På det fullsatta 
tåget fick vår lilla grupp en hel 
tågkupé för oss själva, förutom 
några yngre vältränade män. På 

väg till toaletten upptäckte jag att 
de var beväpnade. Framkomna 
till vår destination möttes vi av 
den lokala polisen som följde oss 
ut på bybesök. Vår lokala värd 
bjöd både oss och polisgruppen 
på lunch och kaffe. Och på något 
sätt lyckades vi smita ut för att 
besöka några av de ungdomar som 
fått startbidrag för att utveckla en 
egen försörjning.

En kille hade fått lån till att köpa 
in underkläder som han sålde från 
en cykelkärra. Det kan bli väldigt 
kallt i öknen på nätterna. En ung 
kvinna försörjde hela sin familj på 
att sälja tvål och tvättmedel från 
en liten fönsterlucka i familjens 
hus. En man sysslade med 
ogräsbekämpning. Med en bärbar 
motor på ryggen med lång snabel 
besprutade han grönsaksodlingar. 
Den ovanligaste affärsidén var 
nog ändå fjäderplock-maskinen. 
Nyslaktade höns placerades 
i någott som såg ut som en 
upp och nervänd tvättmaskin 
med hullingar i trumman. När 
maskinen startades virvlade 
fjädrarna som ett moln och ut 

kom en fjäderbefriad kycklingfilé 
färdig att anrättas...

Min vän George samlade dessa 
fattiga ungdomar till kort-kurser 
där de fick hjälp att utveckla 
olika affärsidéer och möjligheter 
till försörjning. I en inspirerande 
kursmiljö blandades nybörjare 
med dem som kommit längre i 
utvecklingen under temat: Think 
and Do. Fritt översatt: mycket 
snack och mycket verkstad.  

Jag minns min vän George när jag 
nu förbereder mig för mitt första 
besök i Hjärta till Hjärtas arbete 
i Rumänien. Vårt uppdrag: Att 
utveckla ett återvändarprogram 
för fattiga människor som tvingats 
resa utomlands för att tigga.

Jag hoppas på Ditt stöd och 
engagemang. Och jag hoppas 
snart kunna rapportera om 
mycket goda samtal och många 
goda idéer...  Think and Do!

Anders Holmefur
Direktor Hjärta till hjärta 

Think and Do

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 medlemmar i Hjärta till Hjärta och andra intressenter
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  • Facebook: www.facebook.com/hearttoheart.se

 Ansvarig utgivare: Anders Holmefur • Redaktion: Mikael Good, Anders Holmefur • Tryck: ITAB, Linköping  
Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Dana Molla, Flora Gjini, Mikael Good m fl • Omslagsbild: Mikael Good

Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord:  
Du skall älska din nästa som dig själv.

Galaterbrevet 5:14
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Albanien
15,3%

Estland
7,7%

Lettland
26,5%

Rumänien
31,8%

Ryssland
5,4%

Övrigt
13,3%

Du behövs på 
Hjärta till Hjärta!

Vi söker fler volontärer 
som vill hjälpa oss att 
serva våra kunder i 

second-handbutikerna.

Ring eller maila oss om du 
vill veta mera:

Kisa: 0494-100 04
kisa@hearttoheart.se

Linköping: 013-12 46 11
 margareta@hearttoheart.se

Mjölby: 0142-186 60
mjolby@hearttoheart.se

Motala: 0141-524 10
motala@hearttoheart.se

BeHöver Du
FLYTTSTÄDNING?

ring: 013-12 46 11 och boka en tid
Städningen utförs av Hjärta till Hjärtas helägda dotterbolag 

Lintrimex International AB
För privatpersoner kan tjänsten ge rätt till ruT-avdrag
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Fördelning av totalt 
bistånd januari - 
mars 2014
Med totalt bistånd avses summan 
av det ekonomiska och materiella  
biståndet. Under det först kvartalet 
2014 har Rumänien seglat upp som 
vårt största mottagarland.

Hjärtligt tack till alla er som gett 
materiellt och ekonomiskt stöd till 
våra biståndsländer.

Många av oss minns säkert ögonblicket 
när våra barn tog sina första stapplande 
steg. Vi har fått följa Mikea som bor på 
barnhemmet Barnens hus i Albanien i ett 
par nummer av Hjärtat. Mikea har precis 
tagit sina första steg. Hans mamma dog 
strax efter att han föddes och hans pappa 
vill inte veta av honom. Han hamnade 
hos sin gamla mormor och morfar som 
inte kunde ta hand om ett spädbarn. 

Mikeas första steg

 Kkr
Albanien 123
Estland 62
Lettland 213
Rumänien 255

 Kkr
Ryssland 43
Övrigt 107
Summa  803

Diagram: 
Boije Gustafzon

Mikea var sjuk och undernärd och höll 
på att dö när personalen på Barnens hus 
fick nys om hans situation och med hjälp 
från albanska myndigheter hamnade han 
genast under deras beskydd. 

Det har gått 1 år sedan Mikea kom till 
Barnens hus. Nu är han vid god hälsa 
och bor i en miljö där han omsluts med 
mycket kärlek och värme. Mikea njuter 
av att få vara i händelsernas centrum och 
det finns alltid en vänlig hand att hålla 
och ett tryggt knä att krypa upp. När 
Mikea fyllde 1 år i början av året ställde 
personalen på Barnens hus till med en 
stor födelsedagsfest för honom. En fest 
dit släktingar, barnhemsbarn, personal 
och lokala kyrkoledare var inbjudna. 
Mikea älskade att få vara i centrum för all 
uppmärksamhet. 

Barnens hus som Hjärta till Hjärta 
samarbetar med i Albanien arbetar med 
utsatta barn. Vill du vara med och stödja 
deras arbete kan du ge en gåva till ”Barnens 
Hus” på:  PG 90 07 85-7
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vad ska vi göra med alla tiggare?

Det råder stor okunskap om tiggarna 
och rykten och fördomar florerar. Jag vill 
försöka räta ut frågetecken och ge Dig en 
bild över vad som behöver göras och vad 
Du kan göra.

De flesta tiggare som syns på våra 
gator är från Östeuropa. Många av 
dem är från Bulgarien och Rumänien 
och tillhör den romska minoriteten i 
dessa länder. Romerna är den största 
minoritetsgruppen i Europa och deras 
historia såväl som nutid har präglats 
av utanförskap, fattigdom, misär och 
diskriminering. En liten sammanfattning 
över romernas historia och situation idag 
i Rumänien ger en tydlig bild:

I Rumänien var romerna slavar i över 450 
år, från första delen av 1400-talet fram till 
år 1856. Trots att det är drygt 150 år sedan 
slaveriet avskaffades lever fortfarande stora 
grupper kvar i samma beroendeställning 
och förhållanden. Det finns personer i 
gruppen som saknar en officiell identitet. 

Du har inte kunnat undgå att se dem. Tiggarna som sitter i centrum av våra städer eller utanför affären där  
Du handlar. Vilka är de, varifrån kommer de och hur ska Du agera är frågor Du säkert ställt Dig. Ska Du lägga 
lite pengar i pappmuggen, går verkligen pengarna till personen som tigger eller blir personen utnyttjad av 
andra och är ett offer? 

För dem är utanförskapet, misären och 
fattigdomen i det närmaste total. Många 
romer i Rumänien saknar dokument 
som styrker att de äger sina bostäder 
och tomter. Trots att det finns byar och 
samhällen som existerat i hundratals år 
är de fortfarande betraktade som illegala 
bosättningar. De lever tolererade i sina 
bostäder men riskerar att bli avhysta och 
få bostaden demolerad. Analfabetism 
eller bristfällig utbildning är mer regel än 
undantag. Tillgången till sjukförsäkring 
och vård är för många av dem bara teorier 
och vackra ord.De saknar ofta stabila 
inkomster och bidrag utan ”hankar” sig 
fram genom daglönearbete eller andra 
tillfälliga inkomster.

Den främsta anledningen till den 
desperata migrationen till bland annat vårt 
land är just avsaknaden av försörjning och 
inkomster. De tiggare jag samtalat med i 
Linköping och på andra platser säger alla 
samma sak. De söker arbete för att kunna 
försörja sig och sina barn. Jag har mött 

flera personer som haft barnen inlagda på 
sjukhus på grund av undernäring. Man 
kan vara fattig, bo dåligt och sakna kläder 
och annat men när det går så långt att 
man på grund av bristfällig mathållning 
drabbas av fel – undernäring då är 
fattigdomen extrem. Tiggarna vill inte 
vara här men de har i desperation sökt 
sig hit för att deras familjer ska kunna 
överleva.

Den svenska polisen och andra myndig-
heter har inte några dokumenterade fall 
av människosmuggling i samband med 
tiggeriet. Generellt kan man konstatera 
att tiggeriet är organiserat, så till vida att 
de samarbetar med varandra. Det kan 
handla om att man rest från hembyn 
tillsammans och man hjälper varandra 
med att t ex kunna hålla kontakten 
med barnen hemma genom att någon i 
gruppen har en mobiltelefon. Med andra 
ord är tiggeriet generellt sett inte en del av 
maffiaverksamhet.  
Jag tror vi ska agera på två plan:

Rickard Klerfors i samtal med en 
rumänsk tiggare på en gata i Linköping.
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• Politisk påverkan
Rumänien är egentligen ett rikt land med 
mycket olika försörjningsmöjligheter. 
Rumänien har enorma EU-fonder som 
avsatts för att förbättra romernas situation 
i landet. Ett tungt ansvar vilar på såväl 
landets myndigheter som EU. Personligen 
har jag engagerat mig för att påverka 
politiskt bland annat genom att debattera 
frågan om tiggarna men också genom att 
uppvakta berörda politiker.

• Konkret hjälp i hemlandet
Hjärta till Hjärta har genom sin verksamhet 
i Rumänien sedan början av 1990-talet 

fått många exempel på att det går att få till 
förändring. Ofta handlar det inte om så 
stora insatser för att få till förändringen. 
Dels handlar det om stöd och rådgivning 
av socialarbetare men också om konkreta 
insatser som leder till möjligheter till 
försörjning och inkomster. 

Hur ska Du agera? Se människorna som 
tigger och behandla dem med respekt. De 
är människor precis som Du och jag. Att 
ge en slant i en pappmugg är inte fel men 
det hjälper bara för stunden. Jag inbjuder 
Dig att stödja Hjärta till hjärtas satsning 
på ett återvändarprogram som möjliggör 

olika former av stöd till egenförsörjning, 
stöd till utbildning och hälsovård samt 
hjälp med medborgarskapsfrågor. 

Text: Rickard Klerfors. 
Foto: Mikael Good

Svenskar är fantastiska människor
Petre och Consuela hade hört att 
det fanns gott om arbete i Sverige 
och att de på ett par månader 
skulle kunna tjäna ihop tillräckligt 
med pengar för att kunna försörja 
sina barn och slippa oroa sig för 
hur de skulle kunna äta sig mätta. 

Petre hade tidigare en häst och tack vare 
den kunde han arbeta i skogen och försörja 
sin familj. Men när hästen dog föll hela 
familjens ekonomi snabbt samman. Hur 
han än försökte fick han inte tag i något 
nytt arbete. Petre och Consuela bestämde 
sig för att låna pengar till en bussbiljett av 
en ockrare och på vinst och förlust åkte 
de från Rumänien till Sverige i jakt efter 
ett arbete. Deras fem barn tog Consuelas 
mamma hand om. 

Väl i Sverige fick de inte tag på något 
arbete och de tvingades att tigga ihop 
pengar och panta burkar och flaskor för 
att få ihop pengar. I början bodde de på 
järnvägsstationen i Linköping på nätterna. 
Men när härbärget på Ryttargårdskyrkan 
öppnade blev de stadiga gäster där. En 
östgötsk givare blev rörd över Petre och 
Consuelas svåra situation och bestämde 
sig för att ge dem pengar till en ny häst 
och vagn genom Hjärta till Hjärta. När 
Petre till sist förstod att någon ville göra 
en sådan välgärning mot hans familj 
utbrast han glatt:
– Då ska vi genast åka hem till Rumänien, 
jag vill inte tigga en minut till nu när jag 
kan försörja mig själv.
Trots att de har befunnit sig i en mycket 

utsatt situation har de bara gott att säga 
om Sverige och svenskarna. När jag frågar 
Petre vad han tycker om svenskarna säger 
han:
– Svenskar är fantastiska människor. Till 
och med de som är berusade behandlar oss 
väl. Hemma så ropar de bara åt oss.
När jag frågar Consuela om hon saknar sina 
barn tittar hon ned lite blygt och säger ja 
med en klump av sorg i rösten. Hon längtar 
efter deras kramar och glada tillrop och ser 
fram emot att få träffa dem igen om ett par 
dagar. Innan vi skiljs åt överlämnar vi en 
bättre begagnad motorsåg med dokument 
till Petre som han ska ha med sig på bussen 
hem. Om ett par veckor kommer pengarna 
till hästen och vagnen att förmedlas till 
honom via Hjärta till Hjärta i Rumänien.

Petre och Consuela är mycket tacksamma 

för all den hjälp och det stöd som de 
har fått från alla snälla och vänliga 
människor i Crossroads, Johanneskyrkan, 
Ryttargårdskyrkan och Hjärta till Hjärta. 
Framförallt är de fyllda av tacksamhet till 
den östgötska givaren som gav dem pengar 
till en ny häst och vagn och till Hjärta till 
Hjärta som gav  dem en motorsåg. Nu 
kommer de att kunna lämna tiggeriet 
bakom sig och försörja sig på att arbeta  i 
skogen och framförallt slipper de att åka 
ifrån sina älskade barn.

I Hjärta till Hjärtas blogg ”Direkt från 
Hjärtat” kan du ta del av ett längre 
reportage med Petre och Consuela: 
http://www.hearttoheart91.blogspot.se/

Text och foto: Mikael Good
Informationsansvarig, Hjärta till Hjärta

Stöd vårt arbete bland 
romer i Rumänien.
Sätt in din gåva på 

PG 90 07 85-7
märk gåvan med 

”Team Roma”
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Medaljutdelning på 
Linköpings slott
Den 27 februari blev en minnesrik dag för Sixten Widerstedt och Hjärta till Hjärta. Den konsulära 
avdelningens chef vid Polens ambassad - Konsul Barbara Sośnicka besökte Linköping för att överlämna en 
tacksamhetsmedalj till Sixten Widerstedt.

Europeiskt Solidaritertscentrum i 
Gdansk, som har till uppgift att vårda 
den katolska fackföreningen Solidaritets 
ideal, har instiftat en Tacksamhetsmedalj 
– ”en utmärkelse som hedrar utländska 
medborgare, som stöttade Polen i kampen 
för frihet och demokrati.”

Kommittén för Europeiskt Solidaritets-
center i Gdansk beslutade att tilldela  
Sixten Widerstedt denna tacksamhets-
medalj. Medaljen har endast tilldelats 
531 personer. Motiveringen löd: Denna 
hedersutmärkelse är ett symboliskt tack för 
Sixtens personliga mod och den hjälp han 
bistod Polen med under svåra tider innan 
landet blev fritt och fria och demokratiska 
val kunde hållas. 

Sixten var inbjuden till Polens ambassad 
den 27 januari, Förintelsedagens minnes-
dag men kunde av hälsoskäl ej delta. 
Ambassaden beslutade då att genom sin 
konsul utdela medaljen i Linköping. 
Medaljutdelningen skedde vid en 
mottagning hos landshövding Elisabeth 
Nilsson på Linköpings slott. Tidigare på 
dagen deltog ett 100-tal volontärer och 
personal i en lunchbuffé på Hjärta till hjärta, 
där konsul Barbara Sośnicka medverkade i 
ett hyllningsprogram för Sixten Widerstedt. 
Likaså medverkade ÖC-journalisten Jenny 
Eriksen med en personlig berättelse om sin 
reportageresa tillsammans med Hjärta till 
Hjärta i Rumänien.

På frågan om hur det känns att få medalj 

svarade Sixten med ett litet leende: 
– Det känns hedrande att få medalj. Men 
det var inte för att få medaljer som jag  
började att organisera hjälpsändningar till 
Polen i början av 1980-talet. Jag ville bara 
vara med och hjälpa mina medmänniskor.

För att ytterligare lyfta fram Hjärta till 
Hjärtas historia, hade vår  informations-
ansvarige Mikael Good producerat en 
skrift om polacken Waclaw Rosowski  
som är en viktig del i Hjärta till Hjärtas 
tillblivelse. Skriften med namnet Waclaw 
lurade döden i Auschwitz finns att beställa 
från Hjärta till Hjärta.

Anders Holmefur
Direktor Hjärta till hjärta 

Foto: Mikael Good

Landshövding Elisabeth Nilsson, Sixten och Karin Widerstedt samt konsul  
Barbara Sośnicka sjöng O Store Gud tillsammans med de inbjudna gästerna. 
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Framför sin polske vän Vaclaw Rosowskis fångdräkt från Auschwitz och ID-kort från 1945 
berättade Sixten Widerstedt om hur arbetet i Polen började.

Peter och Annika Widerstedt.

Journalisten Jenny Erikssen från Corren.

Konsul Barbara Sośnicka serverar tårta som skänkts av Lanemos Konditori  
till Karin Widerstedt och Anders Holmefur.

Konsuln Barbara Sośnicka överlämnar medaljen till Sixten och Karin Widerstedt.

Katrin som då studerade i Polen träffade 
Karin och Sixten på deras första polenresa.
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Många av er har säkert träffat Ivars Velks 
på någon av Hjärta till Hjärtas resor till 
Lettland och en del av er har säkert blivit 
goda vänner med både Ivars och hans 
hustru Liana. Jag lärde känna Ivars och 
Liana i december 2005 när min hustru 
Marita och jag besökte olika projekt, 
familjer, sjukhus och barnhem runt om 
i Lettland för Hoppets Stjärnas räkning. 
Åren som följde var jag ofta i Lettland och 
jag blev väl bekant med Ivars och Liana och 
deras arbete bland de minsta och svagaste 
i landet. Men när jag var i Lettland för 
Hjärta till Hjärtas räkning i oktober 2013 
berättade Ivars något för mig som jag inte 
tidigare kände till om honom.

Ivars berättade att under sovjettiden när 
han och Liana var unga och deras dotter 
var liten så umgicks de mycket med 
sina grannar. De hade en flicka som var 

Den rikaste mannen 
i Lettland
Rikedom är egentligen inte ett mått på hur stora materiella och ekonomiska tillgångar som vi har. Rikedom 
handlar egentligen om hur vi tjänar andra människor. En man som har förstått det här med verklig rikedom är 
Ivars Velks och även om han inte tycker det själv så är han ett stort föredöme för mig i sitt tjänande.

i samma ålder som deras. Flickorna var 
nästintill oskiljaktiga och de lekte med 
varandra så fort tillfälle gavs. När Lettland 
blev fritt från Sovjetunionen 1991 skildes 
de båda familjernas vägar åt. Ivars och 
Liana började att arbeta med välgörenhet 
och deras forne granne som hade sinne 
för affärer byggde snabbt upp sin privata 
förmögenhet. Idag är han en av de rikaste 
och mäktigaste personerna i landet. 
Pengar är synonymt med makt i Lettland 
och rika personer använder sina pengar 
till att skaffa sig inflytande i politiken och 
på så sätt kan de öka avkastningen på sina 
egna investeringar.

Ivars har precis så att det räcker och blir 
över. Men han skulle gärna vilja ha lite mer 
pengar så att han kunde ge mer. När det 
har saknats pengar i hjälporganisationen 
Velki Association som Ivars och Liana 

driver, har han tagit av sin egen lön och 
besparingar så att ingen av de fattiga 
familjerna som de stöttar ska bli utan 
pengar. Jag frågade om hans gamla vän 
ger några pengar till Velki Association? 
Ivars suckade lätt och sa:
– Man kan kanske tycka att han som har 
stora ekonomiska resurser skulle kunna 
bidra mera men alla ansvarar själva för 
sina handlingar och stora medel medför 
också en annan typ av utgifter. 
Ivars lutar sig tillbaka och tänker efter en 
stund och sedan sa han med ett leende:
– Vem vet det kanske kommer en stor 
anonym donation till en behövande lettisk 
organisation en dag!
Trots att den forne vännen är mycket, 
mycket rik är Ivars inte avundsjuk på 
honom. Han är glad och tacksam för det 
liv som han har fått och framförallt för 
att han har fått vara med och hjälpa så 

Liana och Ivars Velks
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många utsatta landsmän genom åren.

Jag lät Ivars berättelse sjunka in och efter 
en stund sa jag:
– Det är du som är en av de rikaste männen 
i Lettland?
Ivars tittade frågande på mig och sa:
– Vad menar du med det?
Jag hämtade andan och sa:
– Det står skrivet att vi inte ska samla våra 
skatter på jorden utan i himlen. Vårt hjärta 
är där vår skatt är! Med tanke på allt det som 

du och din fru har gjort med hjärtat för de 
minsta och svagaste i Lettland vet jag att din 
skatt i himlen är stor och lönen för allt ditt 
arbete kommer att bli stor en dag. Men din 
gamla vän har inte samlat sin skatt i himlen 
och den rikedom som han har samlat ihop 
här på jorden kommer att tas ifrån honom 
en dag. Då kommer han att stå där naken, 
fattig och utlämnad.
Ivars tänkte efter en liten stund sedan sa 
han leende.
– Du har nog rätt i det Mikael.

Matteus 6:19-21
19 Samla inte skatter på jorden, där rost 
och mal förstör och där tjuvar bryter sig 
in och stjäl. 20 Samla er skatter i himlen, 
där varken rost eller mal förstör och där 
inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 Ty 
där din skatt är, där kommer också ditt 
hjärta att vara.

Text och foto: Mikael Good
Informationsansvarig, Hjärta till Hjärta

Lettlands ekonomiska kris 
är inte över för alla

Enligt den lettiska regeringen är den ekonomiska krisen över. Efter år av ekonomiskt stålbad har Lettland i dag 
den starkaste tillväxten i EU och landet beskrivs som den snabbast stigande ekonomiska stjärnan i öst. De 
glädjande nyheterna kablas ut i de nationella nyheterna till människor i både slott och koja. Men är egentligen 
den ekonomiska krisen över för alla letter?

Trots alla positiva rapporter lever många 
människor i Lettland fortfarande i 
djup fattigdom och misär. Genom sin 
medverkan i en dokumentär i lettisk 
TV om hur den ekonomiska krisen 
har påverkat barn, har den modiga 
tonårstjejen Evita Kemers som jag träffade 
i Lettland i höstas gett ansikte till barnen i 
familjerna som drabbades hårdast av den 
ekonomiska krisen i Lettland. 

Evita bor tillsammans med sin mamma 
Vivita, sin pappa Modris och sina tre 
småsystrar i ett dragigt hus på 17 m2. Huset 

har Modris byggt med spillvirke runt ett 
lastbilsflak. De har en utomhustoalett 
och vattnet får de hämta i brunnen. 
Evita blev mobbad i skolan av några 
pojkar  som öste glåpord och nedsättande 
kommentarer över henne på grund av 
familjens fattigdom. Dokumentärfilmen 
och den uppmärksamheten som den 
rönte i Lettland förde det goda med sig 
att de flesta av Evitas klasskamrater fick 
sympati med henne och började att ryta 
till mot hennes mobbare. Även resten av 
familjen har fått det lite bättre tack vare 
den mediala uppmärksamheten, det är 

många letter som har fått nöd för dem och 
hjälpt dem med mat och kläder. 

Familjen Kemers får personligt familje-
stöd genom Hjärta till Hjärta. Det finns 
många fler lettiska familjer som behöver 
extra stöd och hjälp. Kontakta vår 
lettlandsansvarige Vivi-Ann Ahlström 
om du vill bli familjestödjare för en utsatt 
lettisk familj: Tel: 0142-186 60, 
Epost: vivi-ann@hearttoheart.se

Text och foto: Mikael Good
Informationsansvarig, Hjärta till Hjärta
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överraskad av Guds plan ... 
... den regelbundet återkommande 
artikelserien, som jag har lovat publicera 
här i Nyhetsbrevet. Här kommer den 
förtioförsta artikeln, där min fru Karin 
och jag återger minnen vi har från 
början av 1980-talet och senare under 
våra resor i östra  Europa. 

Under senare delen av 1980-talet började 
vi samarbeta med en östeuropeisk 
hjälporganisation “Chevra”, som huvud-
sakligen var inriktad på att hjälpa fattiga 
judar i Polen, Ukraina, Vitryssland och 
delar av Ryssland att göra aliya det vill 
säga flytta till Israel. Men man arbetade 
också med olika biståndsinsatser. Vi fick 
då förfrågan om vi kunde medverka till 
att hitta avställda linjebussar och köpa 
dem på förmånliga villkor för att placeras 
på olika platser där judar skulle förflyttas 
till hamnar och flygplatser, där Jewish 
Agency var lokaliserat för att hjälpa dem 
hem till Israel. 

Vi lyckades med mångas hjälp infria dessa 

önskemål, men en buss återstod - en buss 
till Kisjinev i Moldavien.

Vid en hjälpsändningsresa till Rumänien 
besökte jag vår medarbetare Daniel  
Corlan i Turnu Severin. I hans föräldrars 
trädgård stod en norskregistrerad Volvo-
buss. Jag frågade Daniel hur han tänkte 
använda denna buss. Han svarade att 
han måste bli av med den på något sätt, 
ty bussen kunde av någon anledning inte 

registreras i Rumänien och han hade 
hellre önskat en minibuss, som bättre 
skulle passa hans behov. 

Jag bad Daniel undersöka om den här 
bussen kunde registreras i Moldavien 
och det visade sig att det skulle vara fullt 
möjligt, så jag var beredd att köpa bussen. 
Men Daniel ville ju ha en minibuss. Och 
då erinrade jag mig att på kursgården 
Solåsen i Krokek fanns en VW-buss, som  
dess föreståndare Ingemar Martinsson 
ville bli av med.  De pengar, som Daniel 
fick av mig för den norskregade bussen 
var tillräckliga för att köpa VW-bussen 
från Solåsen och alla blev nöjda. Tre 
problem var plötsligt lösta - Chevra fick 
en önskad buss till Kisjinev, Solåsen blev 
av med sin minibuss och Daniel blev av 
med den stora bussen och fick en önskad 
minibuss. Och vi tackar Gud för Hans 
ledning och lösning av våra problem.

Text: Sixten Widerstedt

“Hjärta till Hjärtas” verksamhet i Årjäng 
For mange år siden besøkte vi et  vennepar 
i Linkøping og ble med på et israelsmøte 
der. Der annonserte en mann en reise 
til Ukraina. Vi hoppet på invitasjonen 
direkte. Mannen viste seg å väre Sixten 
Widerstedt. Vi visste ikke at reisa skulle 
väre en hjelpesending, og trodde det var 
en slags turistreise. Vi ble snart klar over 
at hensikten var å hjelpe fattige jøder i 
Ukraina. Disse var så skrøpelige og fattige 
at de måtte hjelpes på stedet. På reisa 
ble vi  kjent med Sixtens sjarmerende 
frue, Karin, og andre velvillige deltagere. 
Vi  samarbeidet også med den polske 
hjelpevirksomheten “Chevra”, og vi 
fikk overlevert lasten innefor Ukrainas 
grenser. 

Da vi kom hjem, ble det kjent at vi 
reiste med hjelpesending, og spørsmålet 
ble om vi kunne ta imot brukte klär. Vi 
svarte JA, og i samarbeide med Second 
Hand i Tøcksfors, utviklet arbeidet seg. 
Sigge Andersson fra Linkøping kom og 
hentet de første lassene med fullpakkede 
banankartonger med klär. 

Her i bygda eksisterte en lokal organisasjon 
som het “Nordmarkkyrkornas hjälp-
värksamhet” som virket mot Øst-Europa. 
De formidlet blant annet knekkebrød 
fra Wasa knekkebrødfabrikk i Fillipstad. 
Denne hjelpeorganisasjonen opphørte 
etter hvert. Det ble et naturlig behov for 
“Hjärta til Hjärta” å ta seg av og formidle 
hjelpsendinger fra Årjängs kommune, og 

knekkebrød fra Wasabröd. 

Det er 33 mil fra Årjäng til Linkøping, en 
lang veg for å sende lastebiler fra “Hjärta”. 
Sixen formidlet en trailer i returfrakt fra 
Norge  til Riga. Senere har det blitt noen 
flere trailere. Vi kunne blant annet sende et 
lass med hovedsakelig landbruksmaskiner 
til “Blue Cross” i Kabile. Nylig fikk vi en 
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Nytt om medarbetare

Anders Holmefur 1 mars - direktor
Helena Thelaus 9 april - butiksbiträde 
Motala
Susanne Adolfsson 14 april - butiks- 
biträde med mera Motala

Månadsgivare! 
Du vet väl om att det är 
mycket smidigare att 

ge via Autogiro.
e-posta: 

info@hearttoheart.se
eller ring 013-124611

en hälsning från Barnens hus i Albanien

Stöd vårt arbete på Barnens hus 
i Albanien. Sätt in din gåva på 

PG 90 07 85-7
märk gåvan med ”Barnens hus”

öppettider för Hjärta till Hjärtas  
Second-Handbutiker 

Hjärta till Hjärta Kisa • Sjögatan 11 • Tel: 0494-100 04. 
Tisdag 15-18 • Fredag 10-13 • Sista lördagen i varje månad 10-13
Hjärta till Hjärta Linköping • Gottorpsgatan 51 • Tel: 013-12 46 11

Tisdag & torsdag 17.00-19.00 • Lördag 10.00-13.00
Hjärta till Hjärta Mjölby • Svänggatan 5 • Tel: 0142-186 60. 

Tisdag & torsdag 11.00-18.00 • Lördag 10.00-13.00
Hjärta till Hjärta Motala • Verkstadsvägen 79 • Tel: 0141-524 10. 

Tisdag & torsdag 10.00-18.00 • Lördag 10.00-14.00

Elona innan hon kom till Barnens hus i Lac.

hilsen fra dem. De har med maskinene 
kunnet hjelpe seg sjøl, så produksjonen på 
gården hadde  øket betraktelig.

Det koster å sende trailere. Vi har 
forsamlinger og venner her i Årjängs 
kommune som er meget generøse og 
har gitt mange penger til frakt og mat. 
Firmaet “Lars Prim” i Riga har tatt en 
forholdsvis lav pris for en returfrakt fra 
Årjäng til Riga. 

Den siste traileren sendte vi i vår, direkte til 
Upite folkeskole som ligger 3 km fra den 
russiske grensen. De formidler fordelingen 
i bygda. De fikk også med 8 kubikkmeter  
knekkebrød fra “Wasa”. I lasten fulgte med 
ca. 200 par hjemmestrikkede ullsokker 

som kvinner her i bygda har strikket. De 
strikker i tillegg til sokker, babyklär og 
andre plagg. De er til og med glade for 
å ha et slikt meningsfullt arbeide. Det er 
vi alle.  

For tiden samler vi inn  alt vi kan få fra 
second hand i Tøcksfors og Årjäng også 
privat. Her står kvinner og pakker trofast 
tingene i banankartonger. Mennene gjør 
de tyngre oppgavene. Vi er mange som 
samarbeider. Vi tar imot klär og senger 
og møbler og sykler og mye mer. Liana  
i “Velki Association” i Riga sier at de 
behøver alt. Vi håper å kunne fylle en 
trailer om et halvt års tid igjen! 

Text: Karin og Ragnar Jonsson 

Två nya barn har kommit till Barnens hus. 
Båda barnen är romer. Mirela kommer 
från en dysfunktionell familj och då hon 
inte är folkbokförd vet vi inte exakt hur 
gammal hon är. När Mireala var runt två år 
gammal lämnade hennes mamma henne. 
Hon fick bo hos sin blinda pappa som var 
oförmögen att ta hand om henne. Hon 
fick komma till Barnens hus i februari och 
nu arbetar vi för att hon ska folkbokföras 
och få en stabil grund att stå på.

Elona är 7 år. Hon övergavs också av 
sin mamma för ett par år sedan och hon 
lämnades hos sin pappa som har grava 
alkohol- och drogproblem. Hennes pappa 
var fullt upptagen med sitt missbruk och 
Elonas  situation blev bara svårare och 
svårare, förutom att hon inte fick den 
kärlek eller uppmärksamhet som hon 
behövde så fick hon dåligt med mat. På 
grund av undernäring ser hon mycket 
yngre ut än vad hon är. Sedan Elona kom 
till barnhemmet har hon fått börja i skolan 
och hon får allt det som hon tidigare 
saknade och har rätt till.

Det finns många utmaningar på barn-
hemmet. Det finns inte plats för fler barn 
och vi stöter ständigt på nya barn som 
behöver få komma till oss. Vi planerar att 
bygga en tredje våning för att skapa en miljö 
där barnen kan studera och utveckla sina 
talanger och färdigheter. Vi planerar även 
att bygga ett nytt hus där fler barn kan bo.

Från djupet av våra hjärtat vill vi tacka er 
för allt som ni gör i dessa barns liv. Vi är 
tacksamma för att ni stödjer dessa utsatta 
barn och hjälper dem att bygga en framtid 
genom en personlig återhämtningsplan.

Text och foto: Dana Molla & Flora Gjini



Allt började med en vision
Med orden i rubriken kan man bäst sammanfatta hur Hjärta till Hjärta startade. 
När jag för 25 år sedan träffade Sixten och Karin Widerstedt första gången 
var det i bostaden i Tornhagen i Linköping. Hela huset var fyllt med kartonger 
och saker som skulle skickas till behövande i Polen. Sixten hade sett hur 
människor saknade mycket av det som vi skulle kalla för nödvändigheter. Nu 
ville han göra skillnad för dessa människor. Detta var visionen. 

Nu har jag fått förfrågan om att bli vald till 
ordförande för Hjärta till Hjärta. Jag känner 
stor respekt mot alla som varit med och burit 
visionen, om att vi måste hjälpa människor 
i nöd. Visionen tog konkreta uttryck och så 
skapades Hjärta till Hjärta, som sedan blivit 
den kanal som har gjort skillnad för många 
människor. Till en början i Polen, sedan i 
hela Baltikum och nu i flera länder i central- 
och Östeuropa.

Idag kryper nöden i många länder in på våra 
gator. Tiggare har blivit ett påtagligt inslag i 
vår gatubild. Jag tror inte för ett ögonblick 
att någon självvalt önskar att bli en tiggare, 
utan det är nöden som driver dem att lämna 
land, hem och familj för att få det som är 
nödvändigt i livet. 

Det kan vara värt att notera att Sverige för 
cirka 150 år sedan ansågs som ett av Europas 
fattigaste länder och från Sverige flyttade 
drygt 20% (var femte) till Nordamerika 
för att finna en framtid för sig själv och sin 
familj. Det som hände då är inte jämförbart 
i alla avseenden med det vi ser i Europa idag. 
Men det finns likheter och det är nog viktigt 
att komma ihåg våra släktingar som reste 
långt för att finna en bättre morgondag för 
sig och sin familj.

Det är med tacksamhet till er som valt mig till 
ordförande och till dem som burit en vision 
om att Hjärta till Hjärta kan göra skillnad, 
som jag accepterat uppdraget. Tillsammans 
kan vi få vara med och göra skillnad i vårt 
Europa för människor som idag saknar det 

som vi anser vara nödvändigt. Jag hoppas 
få vara med under en period och skapa 
utrymme för att hålla visionen levande 
och som får göra att Hjärta till Hjärta kan 
fortsätta vara en viktig aktör inte för oss 
själva i Östergötland utan för andra i vårt 
Europa som behöver oss. 

Jörgen Ljung
Nyvald ordförande i Hjärta till Hjärta

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

Trädgårdstorget 2. 013-12 01 48
www.berlinsur.se

Månd-fred 10-18, lörd 10-14

En riktig
urmakare
• Klockor 
• Armband
• Batterier m m
• Reparationer av alla slags ur

Handla med hjärtat på Hjärta till Hjärta!
www.hearttoheart.se/second_hand


