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Ledaren har ordet

Hjälp blir bistånd

– Tack vare Er i Hjärta till Hjärta
kan vi rädda dessa unga mödrar.
Tack vare Ert stöd kan de möta en
ny framtid.
Orden kommer från Williams
Schultz på Mission Pakapieni i
Lettland som gästade Hjärta till
Hjärtas årsmöte.
Mission Pakapieni startade ett hem
för unga mödrar tack vare stöd
från Hjärta till Hjärta. Hemmet
har 6 platser och tar emot unga
gravida ﬂickor. Flickorna har av
olika orsaker hamnat helt utanför
alla möjligheter till en ordnad
tillvaro. I bakgrunden anar vi
missbruk, fattigdom och en brutal
kvinnosyn där en graviditet kan
bli en anledning till att man
sparkas ut på gatan.
Williams och Dana Schultz
uttrycker gång på gång sin stora
tacksamhet över den hjälp som
kommit från Hjärta till Hjärta.

Några veckor tidigare hade jag
förmånen att få möta Dana Molla
som leder Bethesda House of Grace
i Albanien. Vid organisationens
barnhem får ett 30-tal föräldralösa
och utsatta barn en ny framtid.
Barnhemmet går nu igenom en
förändringsprocess till fosterhem.
Bland annat kommer en del av
personalen att bli fosterföräldrar
och bo tillsammans med barnen
i storfamiljer. Myndigheterna
reformerar socialvården i denna
riktning och barnhemmet har länge
sökt möjligheter till förändring.

är de omistliga. Men bra insatser
bör leda till långsiktig förändring,
inte bara en tillfällig insats. Genom
att bistå en människa i nöd kan
en utveckling ske där människans
egna resurser blir en tillgång.
Hjälpinsatsen blir istället en
biståndsinsats.

– Ni i Hjärta till Hjärta är orsaken
till att barnhemmet startades. Utan
Er hjälp hade vi aldrig fått möjligheter
att möta dessa utsatta barn.
Dana Molla uttryckte en stor
tacksamhet över de insatser som
för 15 år sedan ledde till uppstarten
av verksamheten. Nu planerar de
för ett 15-års jubileum med glädje
och fest.

Mot den bakgrunden ska vi förstå
årsmötets beslut att förändra
vårt namn. Hjälpverksamheten
Hjärta till Hjärta blir nu
Biståndsorganisationen Hjärta till
Hjärta. Och vi har förhoppningen
att de insatser som nu görs ska
bli till goda och långsiktiga
biståndsinsatser. Hjärta till Hjärta
har en bred erfarenhet av goda
insatser som sporrar oss att gå
vidare. Vi står inför utmaningar
av enorm omfattning. Som
biståndsorganisation ska vi agera
långsiktigt och samverka med
goda partners både i Sverige och
internationellt.

Exemplen från Lettland och
Albanien visar hur pionjära insatser
med rätta samarbetspartners skapar
en god utveckling. Hjälpen når
fram och ger ett gott resultat. Och
med hjälp menar vi en stödinsats
som leder till utveckling.

Insatserna i Lettland och Albanien
visar på biståndsinsatser som under
lång tid åstadkommer goda resultat.
Med goda samarbetspartners kan
våra resurser bistå dem som har det
svårast.

Hjälpinsatser kan ibland uppfattas
kortsiktiga eller som hjälp för
stunden. Och i vissa situationer

Anders Holmefur

Direktor Biståndsorganisationen
Hjärta till Hjärta

”Skipa rätt för den svage och faderlöse,
ge den förtryckte och fattige rättvisa!”
– Psalm 82:3
Biståndsorganisationen 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: Anders Holmefur, Mikael Good, Hanna Andersson • Tryck: LTAB, Linköping
Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Mikael Good, Christina Ståhl, Annelie Lindell • Omslagsbild: Glad korgtillverkare i Pauleasca, Mikael Good
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Fördelning av totalt
bistånd januari till
mars 2015

Övrigt
7%

Ett stort tack till alla Er som gett ekonomiskt och materiellt stöd till Hjärta till
Hjärta. Det är Ni som möjliggör vårt
arbete bland utsatta medmänniskor i våra
projektländer.

Afghanistan
3,0%
Estland
5,0%

Det totala biståndet är summan av det
ekonomiska och materiella biståndet.
Under det första kvartalet har vi kunnat
se en stor ökning av biståndet och vi
har kunnat utöka våra biståndsinsatser
i framförallt Rumänien. Biståndet till
övriga länder ökar också något men inte
i samma takt som Rumänien.

Albanien
10,0%

Lettland
17,0%
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Ledaren har ordet
Hjärta till Hjärta står upp för
alla människors lika värde
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Kkr
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Christmas Angel Tree
Karl Edvard
Äldreprojektet Rumänien
Årsmöte i föreningen
Hjärta till Hjärtas Styrelse
2015-2016
Ny logga

Hjärta till Hjärta står upp för
alla människors lika värde
Vi tror att alla mår bra av att bli sedda och
att få vara en del av en social gemenskap.
Vi vill motverka utanförskap och jobba
för integrering. Vi vill vara med och ge
människor förutsättningar för en nystart
i livet. Det kan vara efter en pensionering,
en sjukskrivning eller efter en ﬂytt men
också efter en livskris av något slag.
“Ingen kan hjälpa alla, men alla kan
hjälpa någon”.
Uttrycket har alltid varit ett av Hjärta
till Hjärtas motton. Hos oss får därför
människor från olika bakgrund och
sammanhang en meningsfull uppgift i
en härlig gemenskap, där vi tillsammans
jobbar för att hjälpa de som har det
sämre. Hos oss jobbar t.ex. personer
med funktionsnedsättningar, ungdomar

som tröttnat på skolan, arbetslösa
som praktiserar och pensionärer som
saknar en arbetsgemenskap, sida vid
sida med tidigare missbrukare och
personer från Kriminalvården. Här ﬁnns
nysvenskar som ﬂytt från krig och fattigdom tillsammans med svenskar som bott i
Östergötland i generationer... Alla jobbar
utifrån sina förutsättningar och gör så gott
de kan! Tillsammans blir det jättebra!
En gåva till våra sociala insatser i Sverige
innebär bland annat att vi kan ge ﬂer
människor en nystart genom kompetent
handledning, en anställning eller stöd på
annat sätt. Tack för att du vill vara med!
Märk inbetalningen med Sverige eller ge
en gåva via vår hemsida.
Text: Margareta Klerfors

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
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Resan till Rumänien med Hjärta till Hjärta
Kitte Ståhl som du kunde läsa om i det förra numret av Hjärtat, har tagit initiativ till ”Jag ställer upp! Gör du?”
knappen i Linköping. I våras följde hon med på en resa till Rumänien och fick med egna ögon se vart pengarna
som kommit in till kampanjen tagit vägen. I den här texten sammanfattar Kitte sina intryck från resan.
Bombarderad med intryck försöker jag
sammanfatta. Hur kan de fattiga romerna
bäst hjälpas till ett bättre liv där man inte ser
det som bästa alternativet att åka till Sverige
och tigga på gatorna för att få det bättre?
Hur ser möjligheterna ut att sätta
igång verksamheter som motiverar
att stanna hemma med sina barn och
bygga upp ett liv som inte bygger på
allmosor? Vilka verksamheter passar?
Hjärta till Hjärta gör ett kartläggningsarbete av beﬁntliga projekt att stödja.
Man letar efter goda exempel att kopiera.
Man lyssnar på personer med erfarenhet
från olika nivåer av arbete med romernas
situation. Man försöker förstå vad som är
bortkastade pengar och vilka idéer som kan
leda till förändring i längden.
Vi åkte till byn Pauleasca första dagen. Där
träﬀar vi Florin och Marianne som arbetar
med organisationen Somebody Cares.
Florin är rumän och född i byn. Marianne
som är hans fru kommer från Holland. De
har under många år arbetat med att hjälpa
de fattiga romerna på många sätt. Här har
vi ett exempel på ett fungerande arbete som
bygger på kunskap om villkor, traditioner
och tankesätt i både den romska kulturen
och det omgivande samhällets. Barnen
kommer till after school och får mat och
hjälp med läxor bland annat. Ett rent och
ﬁnt hus som samlingspunkt för aktiviteter.
Man ger råd och stöd i allehanda frågor och
kan på ett utmärkt sätt avgöra hur hjälp
utifrån kan fördelas på ett genomtänkt vis.
Husen kantar den lilla stigen ganska tätt på
båda sidor. Vi har alla vattentäta skor eller
gummistövlar och det visar sig behövas.
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Vägen övergår snart i en slags lerigt dike.
Alla åldrar är hemma och ute. Stämningen
är lugn och vänlig. Ingen har någon
brådska. Man kommer fram och småpratar
ibland. Barnen vi ser ute är intresserade och
rara. Kläderna är av blandat slag men inte
iögonfallande dåliga.
Husen är dåliga och saknar bekvämlighet.
Vissa är skjul. Några hus är under
uppbyggnad. En kvinna som bygger ett stort
nytt hus vill inte att det ska fotograferas.
Hon har varit i Linköping och tiggt som
jag förstår.
Det som fastnar som det bestående synintrycket är soporna. Lagrat i leran och
synligt i diket ligger plastﬂaskor, skor,
gamla trasor i stora mängder. Åratals lager.
Uppenbarligen hamnar allt överblivet i
naturen mitt framför ögonen. Ingen gör
något åt det. Vi klafsar i lera och skräp. Vi
besöker två byar längre upp i Pauleascadalen.

För att komma dit måste man åka med
fyrhjulsdrivna bilar i ﬂodfåran några
kilometer. Väg saknas. Här är avståndet
mellan husen lite större. Naturen vildare
och öppnare.
Skolan i byn är bara öppen två dagar i veckan
och när vi kommer är den stängd helt och
hållet. Här är det långt till allt. En pojke
går 8 km över berget till en skola för att
få undervisning varje dag. Han går ensam.
Somebody Cares har byggt ett litet hus till
söndagsskola där man tänkt sig kunna ha
en verksamhet liknande den i Pauleasca för
att stötta barnen med skolämnen m.m. men
myndigheterna är besvärliga. Barnen ser oss
komma och rinner in i en rad och sätter
sig längs väggen. Tysta, förväntansfulla.
Anders Holmefur tar upp en barnvisa med
rörelser och de sjunger för oss. Tacksamma
för att något händer. Fullständigt kravlösa.
Hjärtskärande.

En läkarmottagning i Pitesti besöktes
där läkaren med sin assistent arbetade i
mycket enkelt rum med en brits. Lokalen
saknade toalett. Läkaren tog ej några
prover. Rummet var kallt och han bar ett
morgonrocksliknande plagg för att hålla
värmen. Vi träﬀade kirurgen från det slitna
allmänna sjukhuset som uppgivet frustrerad
oförblommerat uttryckte hur hopplöst det
var att arbeta med människor som krävde
så mycket och inte kunde inordna sig i
några som helst regel- eller moralsystem.
Han lät förstå att han gärna skulle hjälpa
till på alla sätt men det gällde att förstå
svårigheterna. Vi träﬀade den medkännande
direktören på privatkliniken med senaste
ultramoderna utrustningen som vid sidan
av de inkomstbringande privatpatienterna
lät göra gratisundersökningar på skolor av
alla barn som en slags Robin Hood-idé.
Vi träﬀade studenter från universitetet i
Cluj Napoca. På fritiden arbetar de med
barnen från de hundratals familjer som lever
på och omkring soptippen utanför staden.
En handgriplig hjälp som att tvätta och
ge dem mat innan skolbussen tar dem till
skolan. Strax därpå träﬀar vi representanter
för dem som fått i uppdrag av kommunen
att förvalta EU-medel, en norsk fond, på ca
3,2 miljoner Euro under ett par år för att
arbeta med familjerna kring soptippen. Ett
ambitiöst 11-punktsprogram presenteras i
rasande fart. Misstroendet från familjerna
är stort. Utplacering av toaletter väcker t.ex.
ilska. Ingen direkt förändring märks trots
den gigantiska ﬁnansieringen. Inﬂyttning
till området sker från landsbygden.
Vi träﬀade ledaren för det romska partiet i
staden Sibiu. Han var frustrerad över EUpengar som läggs på jobbförberedande
kurser för romer som saknar förankring i
deras tillvaro och inte leder till någon som
helst förändring eller arbete.
Vi åtföljs under resan av den entusiastiske
engagerade aﬀärsmannen och sociale
entreprenören Valentin Preda som häpnar
över de stora summorna som läggs på projekt
som inte leder till förändring. Samtidigt
uppmuntrar han oss och håller ett glödande
entusiastiskt spontant tal om Gnosjöandan
som han imponeras och inspireras av och
som kan appliceras i Rumänien. Nu har
två ”ﬁeld oﬃcers” anställts av Valentin
Predas Social foundation för att hjälpa till
på plats med underlag och inventering så
att hjälp hamnar rätt. Vi träﬀade en av
dem Alexandra från Rumänien, hon talar
norska, engelska och rumänska.
Gruppen besöker ett grönsaksodlarprojekt
i Gradinari med mycket lyckat resultat

där den fattige daglönaren med lite
igångsättningsstöd fått ett bra liv med
en växande verksamhet. Ett exempel på
hjälpverksamhet som fungerar och som kan
kopieras till ﬂer personer.
Rotaryrepresentanterna från Sverige har
möten med rotaryrepresentanter i varje stad
vi besöker för att utforska möjligheter till
samarbete. Läkarna från Sverige samtalar
med kollegor från Rumänien och tittar
på sjukvårdssituationer och funderar
kring hur en eventuell insats skulle kunna
utformas. En företrädare för Xcons Örebro
undersöker möjligheten att åka ner senare
med en grupp och bygga en lekplats för
barnen i Pauleascaområdet.
Volontärer som jag själv, funderar på hur
man kan sortera all information till en
hållbar slutsats om hur hjälp skall bedrivas

så att motivationen för tiggarna att stanna
hemma och bygga en hållbar framtid
genom arbete istället för tiggeri kan öka.
Här kan välmenande privatpersoner i
Sverige stjälpa snarare än hjälpa om man
donerar stora summor till enskilda tiggare,
som är vana att leva ur hand i mun, där ett
stöd till arbete istället skulle kunna bidra
till verklig förändring.
En kortfattad enkel slutsats:
Vi är ganska eniga om att det är de små
jordnära projekten som är det bästa att
satsa på. De som inte kräver resor eller
alltför stor omställning i livsmönstret.
Eller som kräver omfattande teknologi
eller högtﬂygande utbildningsinsatser.
Projekt som istället försiggår i anslutning
till bostaden där familjen ﬁnns.
Text och foto: Christina ”Kitte” Ståhl

Res med Hjärta till Hjärta
Vill du följa med på någon av våra resor 2015?
Platserna är begränsade och först till kvarn gäller.
Rumänien: Flygresa vecka 37 och 44. Cirkapris: 7000 kronor*
Följ med och se hur hjälpen från Hjärta till Hjärta når fram! Möt familjer, barn och äldre
som på olika sätt får hjälp. Vi kommer att besöka nya områden och projekt där vi startat
upp arbete. Du får 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 din intresseanmälan till Hjärta till Hjärta:
info@hearttoheart.se, telefon 013-12 46 11.
Lettland: Buss och båtresa v 38 och 49. Cirkapris: 3500 kronor*
Under resan får du besöka familjer, skolor och annan verksamhet i Riga och på landsbygden och möta människor som får stöd och hjälp genom Hjärta till Hjärta. I priset
ingår tur och returresa med buss Linköping-Lettland (med övernattning på färjan
mellan Sverige och Riga) samt resorna och övernattningarna i Lettland.
Välkommen med din intresseanmälan till vår lettlandsansvarige
Vivi-Ann Ahlström: vivi-ann@hearttoheart.se, telefon: 0142-186 60.
Albanien: Flygresa troligen i september. Cirkapris: 7000 kronor*
Följ med och se hur Hjärta till Hjärta arbetar i Albanien. Vi kommer att besöka Barnens
Hus. Träﬀa personer som får hjälp och stöd genom vårt CBR-projekt. I resan ingår ﬂyg
tur och retur Sverige-Albanien, boende samt resor i Albanien.
Välkommen med din intresseanmälan till Hjärta till Hjärta:
info@hearttoheart.se, telefon 013-12 46 11.
*Datumen och priserna för resorna är preliminära och kan komma att ändras.
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Dana har ett stort hjärta för utsatta barn
Första gången Hjärta till Hjärta gjorde en insats i Albanien var 1999. Det rådde kaos i landet pga Kosovokriget.
Flyktingströmmen var stor liksom fattigdomen. Sedan den första hjälpsändningen har vi utökat samarbetet.
Behoven är stora och vi har fortsatt stötta sociala projekt för barn, unga och personer med funktionsnedsättningar.
Under våren gästade Dana Molla, ledare
för Bethesda – House of Grace, Sverige
och Hjärta till Hjärta och vi passade på att
göra en intervju med henne.
Visionen som driver Dana Molla är att ge
Albaniens barn hopp och kärlek. Människor
behöver få uppleva att de är unika och har
ett värde. Många barn är itutade att de är
oönskade och odugliga.
– Barn behöver känna sig värdefulla och få
en stabil värdegrund att stå på. Det måste
man visa i handling, inte bara genom ord,
säger Dana Molla när hon talar om det
som ligger henne närmast om hjärtat – de
små och utsatta i samhället.
Genom arbetet vill man ge människor
möjlighet att resa sig över fattigdom och
elände, över smärta och utanförskap.
En nyckel för att nå dit är utbildning.
Utbildning är också det som genomsyrar
Bethesdas båda verksamheter – Barnens
Hus och Hope for Children. Under årens
lopp har man förändrat och påverkat
tusentals barn genom dessa projekt; 10–
13-åringar som var analfabeter har genom
ABC lärt sig läsa och skriva. Idag har dessa
ungdomar arbete och kan försörja sig.
Utsatta och övergivna barn har skapat sig
egna liv tack vare Barnens Hus och den
utbildning de fått.
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I samtal med Dana förstår man mycket
snart att det har varit en tuﬀ och många
gånger svår resa att arbeta för att hjälpa
människor i nöd. Mycket av arbetet är
tidskrävande, t ex att arbeta med att
förändra tankesätt, mönster och vanor. Det
är först när en människa själv utvecklas och
kan stå på egna ben som livssituationen kan
förändras. Därefter kan de vara med och
förändra andras liv. Utan personalstaben
som verkligen älskar barnen, sina jobb och
som helhjärtat tror på verksamheten skulle
det vara svårt. Det mångåriga stödet från
svenska supporters och Hjärta till Hjärta
ger också styrka och en känsla av att inte
stå ensamma i arbetet.
– Hade jag vetat allt jag vet idag, allt som jag
och vi har gått igenom hade jag aldrig vågat
dra igång detta arbete, säger Dana.
Trots att arbetet ibland innebär stora
utmaningar ångrar hon inte en dag. Det
ﬁnns mycket mer att göra och arbetet låter
inte vänta på sig. Barnens Hus har i många
år drivits som ett barnhem. Idag är det så
många som 32 barn i blandade åldrar som
bor på hemmet. Överfullt. Fler barn står på
kö. Det är inte bara trångt, det är inte heller
en helt optimal lösning för att rusta barnen
för framtiden. Myndigheterna öppnar
också upp och reformerar nu socialvården

i denna riktning. I organisationen väljer
man nu att byta arbetssätt. Successivt
ska man gå över till Familjehem. Varje
Familjehem kommer att bestå av en
mamma och pappa som lever tillsammans
med 6-8 barn från Barnens Hus som vilken
annan familj som helst. Familjen kommer
också att ha tillgång till extra hjälp vid
behov i form av den personalstab som idag
ﬁnns på Barnens Hus. Ett Familjehem
skapar bättre förutsättningar för barnen
att inför framtiden lära sig familjeliv, hur
man interagerar med andra, tar ansvar
osv. Genom denna förändring kan också
Bethesda möta ﬂer behov och ta emot ﬂer
barn som behöver uppleva trygghet, hopp
och kärlek.
Text: Hanna Andersson

Stöd arbetet
i Albanien.

Sätt in din gåva på

BG 900-7857
märk gåvan med
Barnens Hus Familjehem

Eriglisa visar att det omöjliga är möjligt
I år är Eriglisa (kvinnan som sitter i mitten på bilden), 22 år, färdigutbildad lärare och ett arbete väntar på henne
efter examen. Vem hade kunnat tro det när Eri, som hon kallas, för första gången som 7-åring kom i kontakt
med Hjärta till Hjärtas samarbetsorganisation Bethesda – House of Grace i Albanien.
Då deltog Eri på ett av organisationens
sommarläger. Ett läger som arrangeras
varje år för utsatta och fattiga barn från
Lac och byar däromkring. Barn som
annars skulle tillbringa sommardagarna
på gatan. En farlig och osäker tillvaro där
många barn faller oﬀer för traﬃcking och
droger eller tvingas tigga för att bidra till
familjens försörjning.
Eri kommer från en av de fattigaste
romska byarna norr om Lac där det
är vanligt att barnen högst går 2-3 år i
skolan. Efter lägerdeltagandet började
hon så småningom att gå till ABC-klassen
inom Hope for Children tillsammans
med många andra från byn. Hon lärde
sig läsa och skriva, ﬁck fortsatt stöd med
läxor och annat när hon så småningom
började i den vanliga skolan. Eri tyckte
om skolan. Och hon fortsatte, klass efter
klass. Kämpade. Inte helt smärtfritt dock
då man från hemmets sida inte visade
någon förståelse eller uppmuntran för
hennes skolgång. Eris pappa, som har
svåra alkoholproblem, har varit mest emot
det. Flickor ska inte gå i skolan, det hör
till kulturen att ﬂickor gifts bort som 13åringar och därmed aldrig ges chansen att
förändra livssituationen eller skaﬀa sig en
utbildning. Man blir dömd till att tigga

på gatan med barnen i släptåg för att få in
en slant till brödfödan. Däremot fann Eri
mycket stöd från personalen i Hope for
Children. Denna unga tjej vågade trots allt
bryta mönster och gå en annan väg. Hon
började mer och mer drömma om en riktig
utbildning. Efter hårt arbete och mycket
uppmuntran började Eri på gymnasiet!
Något väldigt ovanligt och unikt bland
de romska folkgrupperna i Albanien.
Eri var en duktig elev. Drömmen om
universitetsstudier blev starkare och Dana
Molla (ledare för Bethesda) uppmuntrade
Eri att gå för sin dröm. Om hon klarade
alla inträdesprov lovades hon ekonomiskt
stöd eftersom man visste att Eris familj
var alldeles för fattig för att klara det
ekonomiskt. Efter år av många och långa
samtal med ﬂickans föräldrar om vikten
av utbildning, olika tankesätt osv. började
Eris mamma att mjukna och stötta sin
dotter. Eri klarade proven och kom in på
lärarprogrammet på universitetet!
Första året ﬁck hon ekonomiskt stöd.
Det andra året ﬁck Eri frågan om att bli
deltidslärare i ABC-klassen i Hope for
Children. Det skulle bli en mycket bra
praktik för henne och lönen skulle göra
att hon klarade studierna vidare. Efter
ytterligare mycket kamp i familjen för

Eri tackade hon ja till jobbet. Idag har
denna unga och smarta kvinna varit lärare
i ABC-klassen i två års tid. Hon har hand
om och undervisar barn från två romska
byar i området och hon gör ett utmärkt
jobb. Eri är en del av personalen på Hope
for Children-basen och hon förbereder sig
för att arbeta som lärare på heltid efter sin
examen.
Eri fortsätter att drömma. Precis så som
hon blev hjälpt vill Eri hjälpa fattiga,
utsatta barn att utbilda sig. Se de romska
barnen växa upp och skapa sig egna liv.
Vara med och bryta fattigdomscirkeln
genom att förändra tankesätt, bryta
kulturellt rotade mönster som kan befria
människor från att värderas som en andra
klassens medborgare i Albanien.
Eri är ett föredöme. Ett föredöme för alla
och inte minst för Albaniens minsta och
mest utsatta – barnen och ungdomarna.
Hon är ett exempel på att det går att
förverkliga sina drömmar; det går att
utbilda sig. Det går att stå på egna ben.
Text: Hanna Andersson
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Annelie Lindell (mitten) tillsamman med en lettisk
mamma och hennes barn.

Resan till Lettland blev en resa för livet
Det var med spänning jag såg fram emot resan till Lettland med Hjärta till Hjärta. Vad skulle vänta mig, hur
skulle jag reagera på vad jag skulle få se, hur skulle jag fungera i gruppen? Frågorna var många.
Efter en blåsig resa kom vi fram till Riga,
tacksamma över att ha klarat oss från att bli
sjösjuka. I Riga möttes vi av Ivars och Liana
Velks. Två underbara människor som
bland annat jobbar för Hjärta till Hjärta i
Lettland. Dom var med oss på hela vår resa.
Ivars som chauﬀör och Liana som tolk.
Första dagen åkte vi till Tukums. Där
besökte vi Mödrahemmet där unga
mammor får hjälp under sin graviditet
och 6 månader efter att de har fått sitt
barn. Hemmet är en del av Bill och Dana
Schultz verksamhet Pakapieni. Vi träﬀade
3 mammor och barn. Vi ﬁck höra en av
mammornas berättelse vilket kändes i
hjärtat. Den totala känslan var dock positiv
för här får dom hjälp och en andra chans.
Tillbaka i Riga besökte vi ett gruppboende
och dagcenter. Vi blev väl omhändertagna
och de boende visade oss glatt runt.
Dag två begav vi oss till Ledmane. Där
besökte vi Blå Korsets gård för män
med tidigare missbruksproblem. Här
får männen chans att komma ifrån sina
problem samtidigt som dom får arbeta.
Här har man bland annat byggt upp en
by med campingstugor dit barn kan få
komma på sommarläger. Det fanns även
en kaninfarm för barnen. Vi åt lunch på
skolan i Ledmane innan vi for vidare till ett
8

socialhus. Där bor de som inte har råd eller
klarar av att bo i eget boende. Det var vårt
första möte med riktigt fattiga och vi skulle
möta ﬂer på andra platser i landet... Vårt
nästa mål var Cesis där vi gjorde hembesök
hos två familjer. I den ena familjen samlade
vi ihop pengar till en kostym till en av
sönerna som skulle sluta skolan. Resan gick
vidare till Balvi där vi tillbringade natten.
Dag tre gjorde vi två hembesök innan
vi kom till Upite skola. Skolan ligger 3
km från ryska gränsen och här går barn
från ﬂera nationaliteter från dagis upp till
årskurs 9. Vi blev mottagna med sång och

dans. Många av barnen bor på skolan under
veckorna och åker hem över helgerna.
Vi överlämnade en synt och pengar
från Lunnevads folkhögskola till skolan.
Efter det gjorde vi ytterligare 6 hembesök
innan vi kom till ett kriscenter som erbjuder
akutboende för barn i åldrarna 0-18 år vid
behov. Barnen får stanna 30-60 dagar.
Här ﬁnns psykologer och annan utbildad
personal som hjälper barnen. Efter besöket
gick resan tillbaka till Riga.
Dag fyra åkte vi till Bauska. Där besökte
vi en skola ute på landet. Även här blev vi

mottagna med sång och dans. Det kändes
som en bra skola med ordning och reda.
Efter det gjorde vi hembesök hos sex
familjer.
Dag fem inleddes med ett besök på ett
dagcenter innan vi ﬁck tid att utforska
Riga på egen hand och innan båten gick
hemåt igen.
Under våra dagar i Lettland har vi besökt
23 familjer, 3 skolor, 2 dagcenter, 1
gruppboende, Blå Korset, Kriscenter och
Mödrahemmet i Tukums. Det ﬁnns en del
känslor att bearbeta...
En resa för livet känns dubbelt för mig.
Dels är det en resa som jag själv länge har
velat göra och som jag nu har fått gjort
med en grupp helt underbara människor.
Mitt i allt elände har jag fått känna värme,
hoppfullhet, stöd och fått många goa skratt
under våra bussresor i landet. Samtalen
på kvällarna om våra upplevelser har varit

värdefulla. Vi har fått chansen att prata av
oss och uttrycka våra känslor. Vi har sett
och upplevt mycket obehagligt och samtalen
har varit till stor nytta när vi har bearbetat
alla intrycken. Det känns så overkligt att det
är så nära oss men ändå som en helt annan
värld... Jag har fått vänner för livet!
Hjärta till Hjärta är verkligen med och ger
liv till många utsatta människor i Lettland.
Dom ser till att det ﬁnns utrustning och
material i skolor, dom ordnar stödfamiljer
här i Sverige till familjer i Lettland, dom
ser till att dom handikappade har det
bättre, dom inger hopp... Jag skulle kunna
skriva hur mycket som helst. Det är härligt
att se det samarbetet som har byggts upp
med engagerade människor på plats. Jag
har sett att hjälpen kommer fram och gör
stor nytta och skillnad. Deras arbete är helt
fantastiskt!
Har du funderat på att göra en sådan
här resa så GÖR det. Tveka inte. Det är

verkligen en resa för livet. Om du inte
vill resa så stötta på hemmaplan. Som det
känns nu kommer jag att göra om det!
Tack alla underbara människor som jag har
fått chansen att lära känna! Speciellt tack till
Vivi-Anne Ahlström som tog med oss på
den här resan. Nu har jag fått lite andra
värderingar i livet...
Text och foto: Annelie Lindell

Stöd utsatta
lettiska familjer
Sätt in din gåva på

BG 900-7857

märk gåvan med
Familjestöd Lettland

Ett stort tack
från Ryssland
Tack vare alla frikostiga gåvor som kom
in till årets julkampanj kunde Hjärta till
Hjärta dubblera pengarna som vi skickade
till Christmas Angel Tree programmet i
Ryssland.
Pengarna investerades väl. Målet var att
17 000 barn med fängslade föräldrar
skulle nås. Men nu när programmet precis
har avslutats har 18 000 barn runt om i
Ryssland nåtts. Programmet syftar till att
återupprätta relationer mellan fängslade
föräldrar och deras barn och göra det
möjligt för dem att leva tillsammans när
föräldrarna blivit frisläppta.
Yan Volkov som är programkoordinator
tackar alla som gett ett bidrag till årets
program från djupet av sitt hjärta.

Tack för allt stöd och all hjälp!
År 2005 var Natalia var en av
de första kvinnliga fångarna i
kvinnofängelset i Tobolsk som
tackade ja till en inbjudan från
Christmas Angel Trees volontärer
att sända en julhälsning till
sin son.
Natalia hamnade i fängelse när sonen
Dimitrij bara var fem år gammal. Under
de fem åren som hon satt i fängelse bodde
han på en internatskola. Med hjälp av
volontärer från Christmas Angel Tree
förmedlade Natalia mängder av brev
och paket med presenter till Dimitrij.

Volontärerna tog även med sig honom
till fängelset så att han ﬁck träﬀa sin
mamma. Både Dimitrij och Natalia var
mycket tacksamma för att de ﬁck tillfälle
att träﬀas, prata och krama om varandra.
Vilket de inte hade kunnat annars.
Natalia är fri och lycklig idag. Hon har
fått ordning på sitt liv och arbetar som
konduktör på en buss. Sonen Dimitrij har
hunnit bli 19 år. Natalia och Dimitrij är
mycket tacksamma för all den hjälp och
det stöd som de fått av Christmas Angel
Tree och dess samarbetspartners.
Text och foto: Christmas Angel Tree
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Hjärta till Hjärta biståndscenter
Förberedelserna för ﬂytten till vårt nya
biståndscenter på Attorpsgatan pågår för
fullt. I slutet av maj räknar vi med att
ﬂytta kontorsdelen av Hjärta till Hjärta.
Den nya adressen blir Attorpsgatan 10,

582 73 Linköping, telefonummer och
boxnummer är samma som tidigare.
Sista juni ska vi vara helt utﬂyttade från
Gottorpsgatan. Under försommaren
kommer vi att inviga den nya Second

Akutboende för
hemlösa pensionärer
i Bukarest

Hjälp till självhjälp i Rumänien

Det ﬁnns bara ett fåtal ålderdomshem i
miljonstaden Bukarest och varje vinter dör
äldre som blivit vräkta från sina bostäder
på stadens gator. Den rumänska stiftelsen
Hjärta till Hjärta kommer tillsammans
med kommundelsnämnden i Sektor 2 att
starta ett akutboende för att förhindra att
ﬂer dör på stadens gatorn.
Den juridiska processen för kommunen
att kunna upplåta en fastighet för
verksamheten har tyvärr dragit ut på
tiden. Öppnandet och invigningen av
boendet förbereds och vi återkommer
med ett reportage om boendet och
öppnandet i ett senare nummer av Hjärtat.
Text: Rickard Klerfors

10

Hand-butiken. Vi återkommer med
mer information om ﬂytten bland annat
i annonser samt på Hjärta till Hjärtas
hemsida och facebooksida.

När lastbilen från Linheart Caransebes i Rumänien dyker upp i Linköping
hjälps villiga volontärshänder åt att fylla den med kläder, prylar och andra
varor som sedan transporteras ned till i Rumänien.
Den rumänska stiftelsen Hjärta till Hjärtas
kommersiella bolag Linheart driver Second
Handverksamhet i Caransebes. De köper
vårt överskott av kläder och prylar. De
sorterar, fräschar upp och säljer sedan
varorna. Överskottet tillfaller i sin helhet
den rumänska organisationen. Givetvis
säljs inte det bistånd som kommer in till
Rumänien, kartongerna och klädsäckarna
med bistånd märks noggrant upp och
transporteras sedan ut till de olika projekten
som vi stöder runt om i landet.
Tack vare Second Handbutiken i
Caransebes har vi kunnat ge några personer
i området arbete. Även de rumänska

chauﬀörerna som bemannar lastbilen har
fått arbete genom verksamheten. Istället
för att passivt ta emot hjälp, har de nu ett
arbete och fast lön. På så sätt får de mer att
leva av per månad, blir sjukförsäkrade och
får en pensionsgrundande inkomst. Men
framförallt får de bättre självkänsla och kan
känna stoltheten i att klara sig själva.
Vinsten från Second Hand-butiken
återinvesteras i verksamheten och
förutom de tidigare nämnda arbetena
har även personal som arbetar inom
vårt gemensamma äldreprojekt kunnat
anställas.

Text och foto: Mikael Good

Nytt om medarbetare
I vårt Sverigeprogram har följande
personer visstidsanställts:
Ziad Zia, Linköping
Jahija Ari�, Linköping
Almamy Sylla, Kisa.

Hjärta till Hjärtas
Styrelse
2015-2016

Årsmöte i föreningen
Den 22 april hölls föreningens årsmöte i
Ryttargårdskyrkan i Linköping. I första
delen medverkade Dana och Williams
Schultz (bilden) från samarbetsorganisationen Mission Pakapieni i Lettland där
de gav deltagarna en inblick i det viktiga
arbete de står i; behov och möjligheter.
Ett arbete som Hjärta till Hjärta är måna
om att stödja.
Rickard Klerfors höll också en kortare
information om Hjärta till Hjärtas Team
Roma projekt och utmaningar framöver.
Bernt Nylund och Gunnar Baard stod för
musiken i form av violin och piano. Därpå

följde sedvanliga förhandlingar. Två nya
ledamöter valdes in i styrelsen; Magnus
Eriksson (2 år) och Carina Eriksson (1år)
vilka efterträder Håkan Carlsson och Eva
Wahlin. Nyval till valberedningen: Ann
Marie Waldau. Jörgen Ljung omvaldes till
ordförande ytterligare 1 år. I högerspalten
kan du se hela styrelsen.
Vid årsmötet beslutades också att
föreningen byter namn till Föreningen
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta.
Årsredovisningen ﬁnns att ta del av på
www.hjartatillhjarta.se

Till minne av Karl-Edvard Thorén

Ordförande:
Jörgen Ljung
Vice ordförande:
Hans Askenteg
Ledamöter:
Gunnel Borg
Carina Eriksson
Magnus Eriksson
Annika Widerstedt
Åke Berglund
Suppleanter:
Inger-Johanne Hjalmarson
Birgitta “Bibi” Ranada
Hedersledamot:
Sixten Widerstedt
Föreningen väljer styrelsen vid sitt årsmöte.
Att vara med i styrelsen i Hjärta till Hjärta
är ett förtroendeuppdrag. Styrelsen erhåller
inget arvode eller någon lön.

sammanställningar, skickade ut tackbrev
och var ansvarig för vårt gamla gåvoregister
med mera.
Karl-Edvard var mycket insatt i vårt
bistånd och var ﬂera gånger reseledare
till våra biståndsländer. De senaste 1213 åren var Karl-Edvard ansvarig för
bössinsamlingen, placerade ut bössor i
butiker, höll kontakt och tömde dessa
ﬂera gånger per år. Få av våra volontärer
har varit så trogna, kommit så regelbundet
varje vecka i så många år och tagit ett så
stort ansvar för arbetet som Karl-Edvard.
Vi saknar honom i det dagliga arbetet.
Vår käre vän och medarbetare Karl-Edvard
Thorén lämnade jordelivet efter en kort
tids sjukdom den 25 mars. Karl-Edvard
hade ett stort hjärta för ”Hjärtat” och han
var engagerad som medlem, givare och
volontär ända in i slutet. Under en tid
var han ordförande i föreningens styrelse.
Han jobbade i butiken, med lastning och
med administration. Han gjorde statistik-

Våra tankar går till Karl-Edvards barn,
barnbarn, syskon och andra nära och kära.
Vi på Hjärta till Hjärta är tacksamma för
Karl-Edvards liv och gärning och lyser
frid över hans ljusa minne. Karl-Edvard
blev 88 år.
Hedra gärna Karl-Edvard Thoréns minne
genom att ge en gåva till äldreprojektet i
Rumänien på BG 900-7857. Märk gåvan
med ”äldreprojektet”.

Vid vårt årsmöte i Ryttargårdskyrkan i
Linköping den 22 april tog vi beslutet
att byta namn från Föreningen
Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta till
Föreningen Biståndsorganisationen Hjärta
till Hjärta. Det nya namnet harmoniserar
bättre med arbetet i våra projektländer.
I samband med namnbytet passade vi även
på att uppdaterade föreningens logotype.
Vi lät kyrkan som tidigare låg framför
hjärtat ﬂytta in i hjärtat.

Öppettider för
Hjärta till Hjärta
Second Hand

hjartatillhjarta.se/second-hand
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Kan en organisation få en andra chans?
När jag i april 2014 blev vald till ordförande för Hjärta till Hjärta hade ingen en
aning om vad som skulle hända med vår hjälporganisation det kommande året.
Ibland är det så skönt att inte behöva oro sig för det som man inte vet något om.
Jag vet att vi är olika och att en del av oss ser
svårigheter och problem i det som är okänt.
Mycket av vår oro och bekymmer berör
saker och händelser som aldrig kommer
att hända. Då oväntade saker dyker upp
ﬁnns det som regel alltid en utväg. Det
ﬁnns en andra chans. Jag har träﬀat vuxna
personer i Rumänien som inte kan läsa och
skriva, som nu har fått en andra chans i det
utbildningsprogram som Hjärta till Hjärta
är med och ﬁnansierar. När vi under året
som gått ser tillbaka så vill vi tro att de EUmigranter som sitter och tigger på våra gator
skall få en ny chans i livet, en andra chans!
Engagemanget för människor i nöd har på
kort tid berört oss svenskar in i djupet av
vår solidaritet och medmänsklighet. Vid
möten och seminarier eller via telefon och
brev träﬀar vi människor, vars givmildhet
nästan saknar begränsningar. Tiggaren
utanför butiken har gjort något med oss
svenskar. Många har fått nya vänner, andra
har upptäckt att Europa har en fattigdom
som vi trodde bara fanns långt bort i något
fattigt u-land. Andra grupper i vårt samhälle
känner rädsla och vill förbjuda tiggeri.
Hjärta till Hjärta har under året som gått
kommit in i en utveckling där människors

medkänsla blivit en drivkraft att ”vi måste
göra något för dem som har det svårt”. Detta
har för mig som ordförande blivit ytterligare
ett bevis att det ﬁnns så många som vill få en
andra chans att göra något. Knappen med
budskapet ”Jag ställer upp! Gör du?” är ett
utmärkt bevis på att det ﬁnns drivkrafter
som blir till en andra chans.
Kan en organisation få en andra chans? Var
det inte bra som det var förr, behöver vi
förändring? Vi var en hjälporganisation, med
fyra bra secondhand butiker i Östergötland.
Vi har bedrivet hjälparbete i vårt närområde
på andra sidan Östersjön. Vi har sedan snart
25 år varit i Rumänien och hjälpt utsatta
människor. Projekt i Albanien har fått ett stöd
genom Hjärtat. Det borde väl vara tillräckligt
för att hålla en ordförande sysselsatt? Men så
händer det oväntade. Sedan sommaren 2013
börjar vi se en ny utmaning då tiggare blev
synliga på våra gator. Men redan hösten 2010
skriver Rickard Klerfors att vi är engagerade
i skolprojekt för att ge romska barn en ny
chans, genom utbildning. Han såg redan då
att romernas utanförskap inte var något nytt
och konstaterade att ”vi fortsätter med små
medel att göra vad vi kan..”

butik i Linköping till nya och dubbelt så
stora lokaler på Attorpsgatan. Hjärta till
Hjärta har blivit en organisation som många
räknar med långt utanför Östergötland.
På årsmötet nyligen beslutade vi att byta
namn till ”Biståndsorganisationen Hjärta
till Hjärta”. Det vi är med om just nu är
verkligen att få en andra chans. Vi behöver
ﬂer volontärer som får en andra chans med
sitt kunnande och erfarenheter. Vi kommer
då att ge Hjärta till Hjärta den resurs som
behövs för att möta det kommande året
utan att få oro och rädsla för det okända.

Till sommaren i år ﬂyttar vår Second Hand-

Tel. 013-14 52 21

En riktig
urmakare
• Klockor

• Armband
• Batterier m m
• Reparationer av alla slags ur

Månd-fred 10-18, lörd 10-14

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

HÄR HITTAR DU MÄRKESKLÄDER
TILL HELA FAMILJEN
VI LÄMNAR 20% PÅ KLÄDER & SKOR

Jörgen Ljung

Ordförande för Hjärta till Hjärta

www.magnusons.se

