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Premiäröppningen den 1 juli 
av den nya secondhandbutiken 
på Attorpsgatan i Linköping 
blev en succé. Solen var på sitt 
allra bästa humör och mer än 
400 förväntansfulla personer 
trängdes utanför entrén. 
Ordförande Jörgen Ljung klippte 
på sedvanligt sätt det blågula 
bandet till publikens applåder 
innan kunderna invaderade 
butiken. Kassakön letade sig 
långt in i butiken och när 
dagskassorna  summerades kunde 
vi notera en rekordförsäljning. 
Försäljningssuccén har fortsatt 
hela månaden, ökningen är 300% 
jämfört med föregående år!

Den nya lokalen ger oss stora 
möjligheter att utveckla både butik, 
lager och administration. Den 
gamla butiken på Gottorpsgatan 
tjänade ett gott syfte under sin 
tid. En generös fastighetsägare 
härbärgerade vår verksamhet under 
många år med ett mycket förmånligt 
hyresavtal.  Men med tiden räckte 
inte lokalerna till. Mängden skänkta 
gåvor har ökat, parkeringsplatserna 
var för få, öppettiderna begränsade 
kundtillströmningen och försälj-

ningen. Arbetsmiljön för en 
växande skara medarbetare var inte 
tillfredsställande. Vad göra? Under 
en längre tid fanns frågan aktuell.

För ett knappt år sedan fick vi tips 
om fastigheten på Attorpsgatan. Vi 
mötte Tornby Fastigheters Roger 
Ferm och det blev inledningen till 
ett spännande samarbete. Under 
hösten arbetade vi fram ett förslag 
till Hjärta till Hjärtas styrelse som 
vägde för och emot med en flytt 
och expansion.

Styrelsen tog ett enhälligt beslut 
den 8 dec om flytt till nya lokaler. 
Det blev startskotten till en intensiv 
förberedelse som kröntes men en 
fantastisk nyöppning. Med de nya 
lokalerna har vi fått ett förmånligt 
hyresavtal och gott samarbete 
med Tornby Fastigheter, en 
förväntansfull grupp medarbetare 
fyllda med energi och kreativitet, 
ett fantastiskt stöd av alla 
människor som skänker saker till 
försäljning och bistånd, en butik 
med skänkta gåvor och fynd på 2 
000 kvm, ett lika stort lager som 
är proppfullt med många saker 
som väntar på försäljning. Vi har 
nu bättre möjligheter med lastkaj 
för biståndstransporter. Idag lastas 
ungefär 75 lastbilar varje år och 
antalet ökar. Under hösten öppnar 
vi café och nästa år siktar vi på ett 
spännande 25-årsjubileumsår med 
många spännande planer!

Fördelarna med en expanderande 
verksamhet i de nya lokalerna är ju 
uppenbara. Men vi ska samtidigt 
fråga oss: Vad är viktigast? Vad 
leder det till? Vad är syftet?

Låt mig svara på frågan med 
följande berättelse:
I Albanien stöder vi Barnens 
Hus med ett 30-tal platser för 
föräldralösa och fattiga barn. De 
sociala myndigheterna i Lac ringde 
nyligen om en akut placering av 
tre romska syskon som for illa i 
en miljö fylld av missbruk och 
övergrepp: 3, 5 och 9 år gamla. 
Barnhemspersonalen kunde bara 
hämta in de två yngsta pga 
platsbrist! Den äldsta flickan blev 
tyvärr lämnad kvar. Om vi kunde 
skänka mer pengar till Barnens 
Hus, skulle även flickan få en säker 
plats och en trygg uppväxt! 

Flera exempel kunde nämnas! 
Det är för sådana utsatta barn och 
ungdomar vi finns till. Det är därför 
så många volontärer engagerar sig. 
Det är därför vi öppnar den nya 
butiken med större möjligheter 
till att göra effektiva insatser som 
förändrar människors liv och 
levnadsförhållanden. 

Anders Holmefur
Direktor Biståndsorganisationen  

Hjärta till Hjärta 

Framgångsrik butiksöppning i Linköping

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, Attorpsgatan 10, 581 12 Linköping  

Telefon: 013-12 46 11 • Kontrollplusgiro: 90 07 85-7 • Bankgiro: 900-7857 • SWISH: 123 196 33 47
  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, Hanna Andersson, Luiza Mara Timoc • Omslagsbild: Mikael Good
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För att öka tillgängligheten till våra Second Hand-butiker 
i Mjölby och Linköping har vi valt att utöka öppettiderna 
enligt följande:

Hjärta till Hjärta Second Hand, Mjölby
Adress: Svänggatan 5 
Öppet: tisdag-torsdag: 12-18  • lördag: 10-14 

Inlämning:  
Öppet: måndag och fredag: 08-16 • tisdag - torsdag 08-18 
lördag: 10-14

Hjärta till Hjärta Second Hand, Linköping
Adress: Attorpsgatan 10 
Öppet: tisdag-torsdag: 12-18 • lördag: 10-14

Inlämning:  
Öppet: måndag och fredag: 08-16 • tisdag - torsdag 08-18 
lördag: 10-14

Nya öppettider i Mjölby 
och Linköping 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
 info@hearttoheart.se

Mjölby: 0142-186 60
mjolby@hearttoheart.se

Motala: 0141-524 10
motala@hearttoheart.se
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Fördelning av totalt 
bistånd januari till 
juni 2015
Det totala biståndet är summan av det 
ekonomiska och materiella biståndet som 
vi har fått in under året.

Rumänien är fortsatt vår främsta 
biståndsmottagare. Om du tittar noga på 
diagrammet ser du också att Bulgarien 
åter är med i statistiken. I början av året 
inledde vi ett samarbete med Bulgarian 
Aid Mission (BAM) som du kan läsa mer 
om på sidan 9.

Vi vill rikta ett stort och hjärtligt tack till 
alla Er som ger ekonomiskt och materiellt 
stöd till Hjärta till Hjärta.

 Kkr
Lettland 674 
Rumänien 1549
Övrigt 77
Summa 2 921

Diagram: 
Boije Gustavzohn

 Kkr
Albanien 252
Afghanistan 72
Bulgarien 164
Estland 130 
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Människorna i Pauleasca är skickliga på att 
fläta korgar av sälg och hassel samt att göra 
björkriskvastar. Materialet har man hämtat 
från de närliggande skogarna. De senaste 
åren har skogsvårdsmyndigheten förbjudit 
hantverkarna att hämta grenar och kvistar 
i skogen. Den som blir ertappad riskerar 
böter eller till och med fängelse. Hitintills 
har korgarna transporterats till försäljning 
med häst och vagn till en marknad i 
utkanten av staden Pitesti. Enligt nya 
regler får dessa ekipage inte längre färdas 
på motorvägar. Polisen har fått ökade 
befogenheter att beslagta de hästar och 
vagnar man upptäcker. Vilket gjort att 
försörjningsmöjligheterna minskat. 

Tillsammans med den rumänske entre-
prenören Valentin Preda har Hjärta till 
Hjärta startat ett socialt företag i Pauleasca. 
Genom stora inköp från plantager har 
priserna på materialet hållits nere, en 
lagerlokal har byggts där korgarna kan 
förvaras innan vidare transport. Valentin 
Predas organisation har skrivit kontrakt med 
tillverkarna och kommer att administrera 
inbetalningarna av skatt och sociala avgifter. 
Nettolönen per tillverkare kommer att vara 
3600 kronor under förutsättning att de gör 
det antal korgar som vi kommit överens om 
per månad. Det är drygt 2400 kronor mer 
än vad de tidigare tjänade på sitt hantverk. 

Två av korgtillverkarna som fått jobb i 
det sociala företaget har tidigare försörjt 
sig genom att samla tomburkar och tigga 
på gatorna i Linköping och Stockholm. 
Så här säger den ena av dem:
– Jag är tacksam för att ni har gett mig ett 

arbete. Nu behöver jag inte åka iväg för att 
försöka få tag på pengar. Nästa gång jag 
kommer till Sverige gör jag det som turist!
 
Tillverkarna betalar skatt på sin inkomst 
och på så sätt får de del av de sociala 
förmånerna som följer av att ha en officiell 
inkomst: sjukförsäkring, pensionsrättigheter 
med mera. Vi räknar med att en stor del av 
korgproduktionen ska kunna gå på export 
bland annat till Sverige.  

Så här säger vår samarbetspartner Valentin 
Preda om korgtillverkningen:
– Det finns en stor entreprenörsanda bland 
människorna i Pauleasca. De har tillverkat 
och sålt hantverksföremål i generationer. 
Men om de ska kunna arbeta effektivt måste 
livet runt omkring dem också fungera bra. 
Att hjälpa dem på fler olika områden precis 
som Hjärta till Hjärta gör är bra. Så borde 
man jobba i hela Rumänien.

Vägen ut ur fattigdom stavas arbete 
och försörjningsmöjligheter! Vi måste 
agera med värdighet gentemot de 
medmänniskor som i desperation söker 
sig till Sverige men samtidigt ha ett starkt 
fokus på att skapa värdiga förutsättningar 
för dem i deras hemländer. 

Text Rickard Klerfors och Mikael Good

Korgtillverkningen har startat
Hjälp till självhjälp är ett effektivt sätt att stödja människor för att ta sig ut ur fattigdom. Samtidigt är det viktigt 
att stödet anpassas till de förhållanden och förutsättningar som råder i landet och för människorna där. Det 
hantverkskunnande och den entreprenörsanda som finns ska tas tillvara och utvecklas. 

På midsommardagen firade den albanska 
biståndsorganistationen Bethesda House 
of Grace sitt 15-årsjubileum med en 
stor fest inne i Tirana. Barnen från 
barnhemmet Barnens Hus i Lac var 
festens stjärnor och uppträdde med sång, 
dans och diktläsning. Det var glädje och 
jubel, ballonger, flaggor och såpbubblor! 
Kvällen fortsatte med god mat och 
gemenskap ute på gården. Till tonerna av 
traditionell musik dansades det ringdans 
(albansk – inte små grodorna). En stor 
tårta med ljus och facklor avslutade 
festen framåt midnatt.

Mitt i all tacksamhet, glädje och fest-
stämning fanns en ton av allvar. Barnen 
kommer från svåra förhållanden med 
misshandel och fattigdom. En del är 
föräldralösa, andra kommer från trasiga 
hem, några har mest bott på gatan. 
Fattigdomen är påtaglig i Albanien och 
barnen är de som drabbas hårdast. Att de 
får växa upp under trygga förhållanden, 

15-årsjubileum på Barnens Hus
får mat och skolgång är avgörande för 
Albaniens framtid! Kanske är det något 
av barnen från Barnens Hus som blir 
president en dag...

Dana Molla, organisationens grundare 
och ledare, höll ihop firandet tillsammans 
med medarbetare, släkt och vänner. 
Understödjare, såväl nationella som 
internationella, var speciellt inbjudna 
och fick möjlighet att säga några ord. 
Rickard Klerfors representerade Hjärta 
till Hjärta och överlämnade en present 
samt både uppmuntrade och utmanade 
Bethesda och den lokala församlingen 
för det fortsatta arbetet.

Som andra biståndsorganisationer 
är Bethesda House of Grace en 
organisation i ständig förändring. De 
vill möta behoven och ge ett så bra och 
effektivt bistånd som möjligt. De vill 
verka för familjehemsplaceringar istället 
för barnhem och satsar också på ett nytt 

center i Tirana. Skolgång för barnen 
och ungdomarna står i fokus. Många 
har fått hjälp av organisationen under 
de här femton åren men behoven är 
enorma och arbetet kommer att fortsätta 
i många år till. Det har inte alltid varit 
lätt men det är ändå värt mödan menade 
Dana som fick många tack och mycket 
uppmuntran under kvällen.

Text: Margareta Klerfors
Foto: Barnens Hus

Rickard Klerfors överlämnade en gåva från Hjärta till Hjärta 
överlämnade en gåva till Barnens Hus.

Sabian som är nio år är en före detta gatupojke som har gått ett år i 
skolan på Barnens Hus och precis har lärt sig att läsa och skriva.

Vana händer flätar kvistar till färdiga korgar som sedan transporteras med häst och vagn till lagerlokalen i Pauleasca i väntan på vidare 
transport med lastbil till Linköping.

Rickard Klerfors håller stolt upp en korg från den första leveransen från Pauleasca.

Stöd projekt 
Team Roma

Sätt in din gåva på
BG 900-7857 
eller SWISHA till

123 196 33 47 
märk gåvan med 

Team Roma

Stöd arbetet 
på Barnens Hus
Sätt in din gåva på
BG 900-7857 
eller SWISHA till

123 196 33 47 
märk gåvan med 

Barnens Hus
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Kjell Axelsson från Hjärta till Hjärta Kisa bjöd 
premiärdagens kunder på härlig pianomusik.

Hjärta till Hjärta – namnet förstärktes dagen till 
ära med två blomstrande hjärtan vid entrén. 

Innan dörrarna öppnades samlades medarbetarna för en stunds pep talk. Här ser vi second handansvarig  
Peter Methander tala tillsammans med butiksföreståndare Anneli Cronstrand och direktor Anders Holmefur. 

Kassakön ringlade även den genom butiken under öppningsdagen men så blev det 
också en rekordförsäljning!

Allt överskott från Second Hand-verksamheten 
går direkt till olika biståndsprojekt. 

Våra medarbetare gjorde sitt yttersta och formade en fin butik på enbart 1,5 vecka.  
Det är bara att lyfta på hatten inför den insatsen!

På Attorpsgatan 10 ligger Hjärta till Hjärtas nya Second Handbutik i Linköping där det premiärdagen hölls invigningstal med bandklippning 
framför en förväntansfull kö av kunder. 

Premiär – Hjärta till Hjärta 
Second Hand Linköping! 
 
När Hjärtat till Hjärta slog upp portarna till den nya Second Hand-butiken i Linköping ringlade en kö på ca 
400 personer runt halva byggnaden på Attorpsgatan. Solen sken och det var god stämning. Den nya lokalen, 
Hjärta till Hjärta Biståndscenter, rymmer en 2 000 kvm spännande butik med tillhörande gåvoinlämning och 
produktion samt biståndslager, huvudkontor och administration. Vi är stolta, glada och tacksamma för detta 
och förväntansfulla inför framtiden. Här följer en bildkavalkad från premiärdagen. 

Text och foto: Hanna Andersson, Hjärta till Hjärta

Kön till butiken ringlade sig lång innan öppning.



8 9

Luiza Mara Timoc organiserade resan till 
Rumänien och följde även med som tolk. 

Här hjälper hon till med att prova ut ett par 
glasögon till en funktionsnedsatt dam  

i Bukarest.

Mina intryck från resan till Rumänien 
med Vision For All och Hjärta till Hjärta 
– Människor behöver hjälp oavsett vilken 
folkgrupp de tillhör. Många får inte den 
respekten som de förtjänat. De har svårt 
att se framtiden an och lever för dagen. 
Det kan vara en följd av att de har vuxit 
upp i ett samhälle där de lite äldre har 
upplevt rädslan under den kommunistiska 
diktaturen och där yngre generationer 
vuxit upp i ett land där korruption anses 
vara normalt, säger Lenuta som är född 
och uppvuxen i Rumänien. Sedan lång tid 
tillbaka arbetar hon i Sverige som optiker.

Lenuta berättar: 
– Jag hade svårt att hålla tillbaka tårarna 
när jag såg och pratade med dem jag 
mötte. På grund av fattigdom eller för 
att de är romer har många gett upp sina 
egna krav på ett bättre eller anständigt liv. 
Romerna är vana att bli betraktade som 
någon som ingen vill ha samröre med och 
beter sig därefter. De gamla har fått höra 
allt för många gånger att de är för gamla 
för att få hjälp och att det är bättre att 
acceptera att de inte ser så bra längre och 
lär sig leva med det. Det handlar inte bara 
om pengar utan om synen på livet.

När vi besökte en ögonklinik i Bukarest 
satte direktorn på kliniken som själv gör 
och har bekostat många sociala insatser i 
landet fingret på problemet när han sa:  
– Det är tyvärr svårt att få tag på volontärer 

som vill hjälpa fattiga och utsatta i 
Rumänien. 

Jag tror att synfelet i Rumänien beror 
på diskriminering. När vi gjorde syn-
undersökningar och delade ut glasögon 
visade vi även utsatta och fattiga männi-
skor att de är lika mycket värda som alla 
andra. Resan har varit omskakande för 
mig på många sätt och vis. Jag fick med 
egna ögon se djupet av fattigdomen i 
landet, jag har kommit närmare romerna 
i landet och fått möjligheten att se hur 
de bor och lever. Vår kunskap om dem 

är dålig men oavsett vilken kunskapsnivå 
som vi har ska de behandlas på samma 
sätt som alla andra människor.

Jag hoppas att jag får fortsätta att vara med 
och hjälpa till för att nå en förändring för 
människor i Rumänien. Vision For All 
och Hjärta till Hjärta är fantastiska och 
på resan har jag lärt mig mer om mig själv 
genom att jag har fått konfronteras med 
mina egna fördomar och har fått se den 
verklighet som många romer lever i. Jag 
är mycket tacksam för det.

Text: Lenuta Davidsson, Vision For All

Bulgarian Aid Mission (BAM) har arbetat 
bland fattiga och utsatta människor i 
Bulgarien i många år och steg för steg 
har de byggt upp en verksamhet. Stefan 
har arbetat som pastor och har rest runt 
i många olika församlingar i landet vilket 
har gjort att han har ett stort kontaktnät. 
Genom sina kontakter kan de nå fram 
till de mest utsatta och fattiga i landet 
och ge dem det stöd och den hjälp som 
de behöver. Ann-Christin och Stefan vill 
bygga broar mellan folkgrupper och verka 
för romernas inkludering i det bulgariska 
samhället. Både genom sitt arbete med 
församlingar och sitt sociala arbete.  
 
Arbetslösheten bland romer är hög och för 
att råda bot på det har BAM och Hjärta 
till Hjärta anordnat starta eget kurser 
och en yrkesutbildning inom hotell och 
restaurang med förhoppning att skapa 
fler arbetstillfällen för romer i Bulgarien.
– Den första framgångsrika arbetsmark-
nadsutbildningen för restaurang- och 
hotellpersonal har mött stor efterfrågan. 
De nio nyutbildade är redan i arbete och 
fler efterfrågas, berättar Stefan Stefanov på 

BAM stolt.
– Vi kan utbilda människor till sömnads-
industrin och restaurangnäringen. Ett 
25-tal jobb efterfrågas just nu, vi har 
flera företag som vänt sig till oss och ber 
om arbetskraft, berättar Stefan vidare. 
BAM planerar nya 3-månaderskurser så 
snart Hjärta till Hjärta kan hjälpa till med 
ekonomin.

Så här säger Stefan Stefanov om samarbetet 
med Hjärta till Hjärta:
– Jag ser Hjärta till Hjärta som ett exempel 
på vad BAM kan bli en dag. Genom ert 
arbete så inspirerar ni oss. När vi träffade 
Anders och Jörgen från Hjärta till Hjärta 
upplevde vi att vi tänkte på ungefär samma 
sätt när det gäller att hjälpa människor. Vi 
kände att vi skulle kunna samarbeta för att 
utveckla projekt i Bulgarien.
 
Jörgen Ljung ser även en stor 
utmaning inom utbildningssektorn:  
– Vi vill bygga ut läxhjälp och skolstöd 
till grundskoleelever och ge studiestöd till 
gymnasie- och universitetsstudenter. Det tror 
vi är den bästa insatsen för att på lång sikt 

Ann-Christin och Stefan Stefanov

I mitten av augusti reste Hjärta till Hjärta 
tillsammans med ett team från VFA till 
Rumänien. Syftet med resan var att erbjuda 
synundersökningar och förmedla glasögon 
till rumäner som inte själva kan betala för 
en synundersökning eller köpa glasögon. 

Vision For All (VFA) samlar in begagnade 
glasögon i glasögonbutiker runt om i 
Sverige. Glasögonen rengörs och mäts 
upp av kunnig personal. Glasögonen 
förmedlas sedan ut till fattiga människor 
runt om i världen. Under de 19 år som 
VFA har funnits  har  de genomfört 
235 resor till fattiga samhällen i 
framförallt Latinamerika. VFA skänker 
inte bort glasögonen, mottagaren får 

betala motsvarande en dollar för både
synundersökning och glasögon.

Under veckan fick 731 romer i Păuleasca, 
Grădinari och Bukarest synundersökning, 
men även en del etniska rumäner fick det. 
Totalt utdelades 908 par glasögon eftersom 
vissa patienter med större synfel fick både 
läsglasögon och vanliga glasögon.

Behovet av glasögon är stort även på andra 
orter i Rumänien och VFA och Hjärta till 
Hjärta planerar redan för en uppföljning.

Text och Foto: Luiza Mara Timoc,  
Hjärta till Hjärta 

Teamet från VFA tillsammans med borgmästaren i Grădinari (mitten). Lenuta Davidsson (tvåa från höger) 
är född och uppvuxen i Rumänien. Sedan många år bor hon i Stockholm där hon också arbetar som optiker.

Vision For All förmedlade  
glasögon till behövande

Projekt Team Roma expanderar:

Vi skapar nya jobb i Bulgarien!
När vi startade projekt Team Roma hösten 2013 hade vi i åtanke att på sikt expandera projektet till fler länder 
på Balkan än Rumänien. I slutet av förra året fick vi kontakt med Bulgarian Aid Mission (BAM) som bland annat 
arbetar med romer i Bulgarien. I början av året åkte Hjärta till Hjärtas direktor Anders Holmefur och ordförande 
Jörgen Ljung till Sofia i Bulgarien där de träffade Stefan och Ann-Christin Stefanov som arbetar för BAM.

Stöd arbetet 
i Bulgarien 

Sätt in din gåva på
BG 900-7857 
eller SWISHA till

123 196 33 47 
märk gåvan med 

Team Roma Bulgarien

förändra romernas utsatta situation. Det 
kostar bara 250 kr per månad per elev eller 
student att ge ett rejält stöd i utbildningen. 
Min önskan är att många svenskar vill vara 
med och på detta sätt investera i ungdomarnas 
framtid.

Text: Anders Holmefur, Hjärta till Hjärta 
Foto: Mikael Good

Arbetsmarknadsutbildning kostar 7 000 – 
20 000 kr per deltagare, beroende på hur 
lång utbildningen är. Den första kursen har 
redan skapat 9 arbeten. Skolsatsningen kostar 
250 kr per elev eller student och planeras att 
starta under september månad.
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Vi finns på Instagram:
@_hearttoheart_

Kulturfestivalen i Stockholm

Premiärdagen var Hjärta till Hjärtas 
biståndsansvarige Rickard Klerfors med 
på en intressant debatt om mänskliga 
rättigheter på Kulturhusscenen. Publik-
tillströmningen till montern var inte så 
stor i det ljuvliga sensommarvädret och 
många potentiella festivalbesökare valde 
säkerligen att tillbringa dagen vid havet. 
Trots konkurrensen från vädret hade vi 
ändå en del goda samtal med intresserade 
besökare och vi delade ut tidningar, 
broschyrer och “Jag ställer upp!”-knappar.

Förutom Hjärta till Hjärta fanns även 

Svenska Kyrkan, Röda Korset, Eriks-
hjälpen, Hoppets Stjärna och Stockholms 
Stadsmission på plats och berättade om 
sitt arbete med utsatta EU-medborgare 
i Sverige och på Balkan. Besökarna 
tyckte det var bra att de olika bistånds- 
och hjälporganisationerna montrade 
tillsammans och på så vis sände tydliga 
signaler om viljan till samarbete och 
samverkan för att förändra romernas 
situation på Balkan.

Text och foto: Mikael Good,  
Hjärta till Hjärta

Låt oss gå tillsammans 2015

Så här sa en av mammorna som nyligen 
var med på ett sommarläger i Spare:
– Jag är glad att jag fick möjligheten att åka 
på sommarläger och få utbildning vilket har 
gett mig en större förståelse för min son och 
hans funktionshinder. Jag har också fått lära 
känna andra föräldrar i samma situation 
som mig och förutom att jag har fått vänner 
för livet har vi lärt oss mycket av varandra.

Temat för årets sommarläger var ”Låt 
oss gå tillsammans 2015”. 21 barn med 
funktionsnedsättningar och 20 föräldrar 
deltog i två olika tiodagars läger. På lägren 
får föräldrarna utbildning av psykolog, 
specialpedagoger, kosterapeut med mera, 
medan speciallärare tar hand om barnen. 
Tillsammans med sitt barn får de även 
möjlighet till individuella råd.

Förutom utbildning finns det gott om tid 
till umgänge och lek. Att kunna sätta sig 
ned vid ett dukat bord vid frukost, lunch 
och middag och kunna äta varierad kost 
med mycket grönsaker och frukt är något 
som är mycket uppskattat för sommarlägers 
deltagarna. De flesta av dem har det ganska 
så knapert och är vana att äta en ganska så 
ensidig kost. Ivars och Liana har sparat en 

Från våra vänner Liana och Ivars Velks på vår lettiska samarbetsorganisation Velki Association kommer ett 
glatt och uppriktigt tack till alla som var med och såg till så att det 15:e sommarlägret på Spare i Lettland för 
föräldrar med funktionsnedsatta barn kunde anordnas.

del av kläderna som vi skänkt till Lettland 
under året till sommarlägret. Föräldrarna 
och barnen får ta med så mycket kläder 
och skor som de behöver både till sig själva 
och till övriga familjemedlemmar.

Tack vare stödet från de svenska 
organisationerna Hjärta till Hjärta 
och Hoppets Stjärna samt stöd från 
församlingar och enskilda givare har Velki 
Association kunnat arrangera sommarläger 

för barn med funktionsnedsättningar och 
deras föräldrar i 15 års tid. 

Text: Mikael Good, Hjärta till Hjärta  
Foto: Velki Association

Stöd arbetet i Lettland. 
Sätt in din gåva på BG 900-7857 
eller SWISHA till 123 196 33 47 

märk gåvan med  
Föräldrastöd Lettland

I början av sommaren fick vi en inbjudan från Stockholms stad att 
medverka på stadens kulturfestival och berätta om vårt arbete bland 
romer i Rumänien och Bulgarien. Vi tackade ja till inbjudan och den 11-15 
augusti fanns vi på plats i en monter vid Sergels Torg mitt i Stockholm. 

Swisha oss.
Ge din gåva till Hjärta till Hjärta direkt 
med mobilen. Det är snabbt, enkelt 
och säkert. Swisha gåvan till: 

123 196 33 47 
Märk betalningen med namnet på 
det aktuella projektet du vill stödja. 
Swish-gåvor utan meddelande 
kommer att användas där de 
bäst behövs. 

Swish fungerar mellan Danske Bank, Han-
delsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar, 
Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Syd samt 
Swedbank och Sparbankerna. Swish är en 
mobiltjänst för privatpersoner och företag. Tala 
med din bank om hur du kan använda Swish. 

Mer information om hur du Swish fungerar och 
hur du skaffar det hittar du här https://www.
getswish.se/

Den 1 juli gick lager- och 
transportansvarige Sture Kårén 
i pension. Han anställdes hos 
Hjärta till Hjärta 1998 då som 
föreningens direktor. Han var 
sedan ifrån verksamheten i tre 
års tid då han istället arbetade 
som busschaufför. I mars 2007 
anställdes han åter med ansvar 
för transport och lager.

– Det är svårt att säga vad som har varit bäst 
under mina år på Hjärtat men kanske ändå 
att se människor växa. Det är spännande 
och roligt, säger Sture eftertänksamt när 
medarbetarna och Hjärta till Hjärta 
avtackar honom. 

Sture är inte heller sen med att nämna 
att resorna till de olika biståndsländerna 
har haft stor betydelse. Ett exempel är 
hjälpsändningen till Albanien 1999 som 
Sture såg till blev av då fattigdomen och 
flyktingströmmen var stor i landet pga 

Kosovokriget. Denna insats visade sig bli 
startskottet för det samarbete som pågår än 
i dag oss emellan. En annan speciell resa är 
den till Nordkorea häromåret. Resorna har 
alla satt sina spår – i hjärta och sinne. Att 
se nöden i ögat och hjälpen som når fram 
gör vem som helst ödmjuk inför livet.

En tredje sak som Sture poängterar är att 
han kommer att sakna alla arbetskamrater, 
gemenskapen och allt som händer när man 
jobbar på Hjärta till Hjärta – både det som 
är roligt och mindre roligt, tempot med 
mera.

Hjärtat släpper han ändå inte helt, han har 
redan gjort volontära insatser i Linköping 
och Mjölby efter pensioneringen och 
så hoppas vi att det kommer fortsätta. 
Men tanken är nu att barnbarnen och 
sommarstugan ska få en hel del av Stures 
uppmärksamhet när det är dags att gå 
vidare i livet. 

Text: Hanna Andersson, Hjärta till Hjärta 
Foto: Mikael Good

Med hjärta för utsatta 
medmänniskor

Christer Tornberg har precis gått i 
pension från sin tjänst som pastor med 
socialt ansvar i Pingstkyrkan i Jönköping. 
Men det innebär inte att han lägger sig 
på sofflocket. Förutom sitt engagemang 
i Kyrkhjälpen i Jönköping har Christer 
precis börjat arbeta 25% för Hjärta till 
Hjärta. Christer kommer att arbeta hos 
oss som koordinator mot kommuner och 
frivilligorganisationer samt åka runt och 
informera om projekt Team Roma. Du 
kan läsa ett längre porträtt av Christer på 
vår hemsida: www.hjartatillhjarta.se

År som har satt sina spår
Sture Kårén (tv) tillsammans med några av sina medarbetare på lager- och transport. Följ med på 

våra resor
Se hur hjälpen från Hjärta till Hjärta  

når fram! Möt familjer, barn och 
äldre som på olika sätt får stöd. Under 

fliken biståndsländer på hemsidan 
kan du läsa mer om våra resor till 

Albanien, Lettland och Rumänien.  
På hemsidan kommer vi att lägga upp 
information om kommande resor och 

hur du bokar en plats.

www.hjartatillhjarta.se

Pensionsavgångar
Sture Kårén, Linköping
Anne-Marie Kårén, Mjölby 
Inga-Lill Persson, Motala
Helena Thelaus, Motala 
Jan Svensson, Linköping
Pelle Johanssson, Linköping



Sommaren har varit en fantastisk 
tid för Second Hand i hela Sverige. 
Generellt redovisas en uppgång 
med ca 20% i hela Sverige. Vädret 
har fått oss att städa och sedan 
skänka till välgörenhet det som vi 
inte vill ha. 

För vår del på Hjärta till Hjärta 
blev juli månad den allra bästa i vår 
historia, en ökning med nästan 300% 
gentemot föregående år. Nya lokaler på 
Attorpsgatan hjälpte till. Än är inte året 
över och kanske kan något mer hända 
som kan komma att matcha och till 
och med överträffa allt det andra som vi 
hitintills har varit med om. Vi har under 
året inlett ett mycket lovande samarbete 
med en partner i Bulgarien, Bulgarian Aid 
Mission. Vid en överläggning i augusti 
kunde vi tillsammans plocka fram ett 
10-tal projekt som både gynnar barnens 
skolgång samt utbildning för vuxna som 
lovar praktik och anställningar.

Vart är vi på väg? Frågan känns både 
skrämmande och inspirerande. När jag 

fanns Hjärta till Hjärta med som en av 
fem organisationer med verksamhet i 
Rumänien.      

Vi är övertygade om att Hjärta till 
Hjärta har ett uppdrag som är mycket 
större, därför vågar vi anta utmaningen 
att inbjuda DIG att följa med på vår 
resa till framtiden. Det blir inte utan 
ansträngningar och svårigheter, men att 
få göra skillnad för de som har det svårt, 
det klappar Hjärtat för. Välkommen med 
på resan, vi är på väg!
 

Jörgen Ljung
Ordförande för Hjärta till Hjärta

skriver dessa rader väller flyktingar in över 
Europa på ett sätt som vi inte sett på 70 
år. Hjärta till Hjärta har alltid sett den 
utsatta människans behov av stöd. Vi har 
under vår resa i snart 25 år, gjort insatser 
för att lindra nöden i Östersjöregionen, 
på Balkan och i andra områden i Europa. 
Vart går spåret idag? För visst vill vi vara 
med och göra en insats där det behövs! 
Vår ambition är hög och det saknas 
inte projektidéer varken för insatser i 
Albanien, Bulgarien, Rumänien, Lettland 
eller de andra länderna som vi arbetar i. 
Vi möter så stora utmaningar på vår resa 
men vi behöver få mer resurser. Vi gläds 
att de direkta gåvorna till Hjärta till Hjärta 
under 2015 kommer att fördubblas mot 
förra året.

Vart är vi på väg? Frågan vi möter är 
inte en lek med orden från ett populärt 
underhållningsprogram på SVT. Det är 
vår egen resa det gäller. Det som startade 
så bra hemma hos Sixten och Karin har 
vuxit ur både garaget och butiker och blivit 
en nationell kraft som många räknar med. 
Inbjudningar att medverka i temadagar 
och konferenser kommer från hela 
landet. På kulturfestivalen i Stockholm 

Vart är vi på väg? 

Följ oss på Facebook där kan du ta del av mer nyheter om
vår verksamhet: www.facebook.com/hearttoheart.se


