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Ledaren har ordet

Där drömmar blir till verklighet
drömmar och förhoppningar. ”Vi
önskar att vi kunde förmedla den
översvallande glädje och tacksamhet
som vi får ta emot, när vi möter de
behövande och får dela ut det som
givits oss att förmedla.”

Jag tar hjälp av en reklamslogan
för Linköpings kommun, när jag
tänker tillbaka på vad som sker i
Hjärta till Hjärtas verksamhet: Där
drömmar blir till verklighet.
Vi har nyligen avslutat en rekordstor julkampanj. Vi har förmedlat
gåvor så att mer än 21 000 barn
fått en julklapp och en skriven
julhälsning från en avlägsen
förälder inspärrad i de ryska
fängelserna. Detta väcker drömmar
och har i vissa lyckliga stunder lett
till återförenande mellan barn och
föräldrar. Drömmar blir verklighet,
men hjälp av våra gåvor.
På liknande sätt väcks drömmar av
glädje hos alla de barn och familjer
som bjudits på julfester i andra
länder i östra Europa. Drömmar
som blir verklighet genom
klädpaket, mat och gemenskap.
Vi går nu in i Hjärta till Hjärtas 25:e
verksamhetsår vilket kommer att
uppmärksammas i en jubileumsfest
i samband med årsmötet lördagen
den 23 april. I det första
nyhetsbrevet i maj 1991 skriver
Sixten Widerstedt och Svendavid
Blomgren om stora behov,

Det första nyhetsbrevet berättar
om hjälparbetet i Polen som då
redan pågått i 10 år ”i ett land
med galopperande inﬂation och en
tilltagande arbetslöshet som för med
sig att allt ﬂer kan köpa allt mindre”.
I Estland ”väntar vi en möjlighet att
få sända en hjälpsändning med 20
ton vete som till stor del skänkts av
östgötabönder, och 4 ton livsmedel,
hygienartiklar och kläder...”, ”I
Rumänien arbetar vi sedan 7:e
veckan efter revolutionen... ett stort
problem är de mycket fattiga, ofta
med många barn, som lever under
helt omänskliga förhållanden”.
I det följande nyhetsbrevet berättas
om 46 föräldralösa barn ”som inte
var kända av någon annan i världen
än skolans personal. Några av
dem ﬁck för första gången i sitt liv
lämna institutionen under denna
sommar för att bo hos tre familjer
i Västerlösa”.

stod på önskelistan, bl a så ovanliga
saker som en förlossningssäng.”
I mer än 25 år har Hjärta till Hjärta
med skänkta gåvor förmedlat
glädje och hopp vilket skapat en
ny verklighet för de nödlidande.
Idag möter vi nya behov och vi
ser möjligheter att hjälpa. Det
gäller
utbildningsinsatser
för
fattiga tonåringar i Lettland, stöd
med läxhjälp och mat för barn i
Rumänien och Bulgarien. Vi stöder
barnhem i Albanien och inbjuder
funktionsnedsatta till ett nystartat
rehabiliteringscenter. I alla dessa
insatser vill vi skapa hopp och
drömmar om förändring, en väg ut
ur fattigdom och misär. Vi vill se
hur drömmar blir verklighet.
Välkommen med Dina gåvor och
Din insats, tillsammans vill vi verka
för att drömmar blir verklighet.
Anders Holmefur

Direktor Biståndsorganisationen
Hjärta till Hjärta

Den katolska Rätt till liv-rörelsen
i Polen önskade hjälp att utrusta
ett hem för ensamma blivande
mammor. ”Jag kunde bara säga
att jag då inte kunde se någon
möjlighet att förse hemmet
med vad de behövde, men att
vi hade erfarenhet av att vi får
göra våra önskningar kunniga
inför Herren... vi knäppte våra
händer vid köksbordet i Lipie...
och kort tid därefter började
man ringa och erbjuda vad som

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 • Kontrollbankgiro: 900-7857 • Kontrollplusgiro: 90 07 85-7 • SWISH: 123 196 33 47
E-post: info@hearttoheart.se • Hemsida: www.hjartatillhjarta.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, Stefan Emilsson med flera • Omslagsbild: Lettisk kvinna från Bauska, Mikael Good

2

Fördelning av totalt bistånd
januari till december 2015
Det totala biståndet är summan
av det ekonomiska och materiella
bistånd som vi har fått in under
året.
Under förra året ökade det
ekonomiska biståndet rejält och
vi samlade in mer än 6 miljoner
kronor som vi har investerat i
våra projektländer.
Vi vill rikta ett stort och hjärtligt
tack till Dig som ger ekonomiskt
och materiellt stöd till Hjärta till
Hjärta. Utan ditt stöd skulle vår
verksamhet inte vara möjlig.

Bössinsamling
På många platser i Östergötland med
omnejd har vi runt 200 bössor utplacerade
i en rad olika butiker. Bössorna töms
regelbundet och vid behov.
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Fler korgmakare har anställts
Gör skillnad

Under 2015 kom det in 114.263 kronor
i Hjärta till Hjärtas insamlingsbössor.
Först vill vi rikta ett stort TACK till dig
som är näringsidkare och låter oss ha en
insamlingsbössa i din butik och sedan vill
rikta ett varmt tack till dig som har lagt en
slant eller sedel i bössorna.
Under de 12 åren som Hjärta till Hjärtas
insamlingsbössor funnits ute i butikerna
har det kommit in nästan 2,2 miljoner
kronor. Pengarna har gått till äldreprojektet i Rumänien och barnhemmet Barnens
Hus i Albanien.

ÅRSMÖTE

Du behövs på
Hjärta till Hjärta!
Vi söker ﬂer volontärer
som vill hjälpa oss att
serva kunder i våra
Second Hand- butikerna.

med jubileumsfest
Lördag 23 april
Ryttargårdskyrkan, Linköping

Ring eller maila oss om du
vill veta mera:

Kl 15 årsmötesförhandlingar med kaffe
Kl 17 jubileumsfest med
internationella gäster, buffé.

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

OBS! anmälan senast 10 april, kostnad för buffén 75 kronor
Anmäl dig på info@hearttoheart.se eller 013-12 46 11

Motala: 0141-524 10
motala@hearttoheart.se

Kisa: 0494-100 04
kisa@hearttoheart.se

Mjölby: 0142-186 60
mjolby@hearttoheart.se
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Hjärta till Hjärtas grundare Sixten Widerstedt utanför den första Second Hand-butiken i Linköping som invigdes 1992.

Föreningen Hjärta till Hjärta 25 år 1991–2016
Anders Holmefur som är direktor på
Hjärta till Hjärta frågade nyligen Sixten
om vilka förhoppningar han hade på
Hjärta till Hjärta vid föreningsbildningen:
– Polenarbetet hade pågått i 10 år och
behövde stadgas upp. Men jag hade

absolut inga förväntningar på en så kraftig
expansion.
– Hjärta till Härta idag är i en fantastisk
utveckling! Jag tackar Gud för det, säger
den fortfarande vitale grundaren Sixten
Widertstedt.

I nästa nummer av Hjärtat kommer du att
kunna läsa mer om Hjärta till Hjärtas 25-års
jubileum och bjudas på ﬂer tillbakablickar.
Anmäl dig till jubilumsfesten redan nu
(Sid 3).

Jubileumsspecial:

Överraskad av Guds plan ...
... I och med att Hjärta till Hjärta �rar
25 år som förening i år har vi bett
grundaren Sixten Widerstedt att skriva
en jubileumsspecial av den numera
nedlagda artikelserien “Överraskad av
Guds plan” där han och hans hustru
Karin återgav minnen från början
av 1980-talet och senare under deras
resor i östra Europa
Under eftermiddagen den 23 januari
1991 träﬀades ett 20-tal av mina och
Karins vänner i Missionskyrkan i
Vikingstad för att samtala om hur vi
skulle bilda en ideell förening.
Vi hade samarbetat med hjälpsändningar
till Polen i 10 år räknat från den första
hjälpsändningen till staden Lublin i
slutet av oktober 1981. Under dessa år
var det bara Polen, som var öppet för
biståndsinsatser, fast behoven var stora i
de ﬂesta länderna i Östeuropa. Vi byggde
upp ett landsomfattande kontaktnät för
att försäkra oss om att hjälpen hamnade
i rätta händer.
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Efter Polen var det Estland, som då
var ockuperat av Sovjet, som först
välkomnade oss. Det gick så till att
Missionsbåten Shalom hade fått visum
för ett besök i hamnstaden Pärnu,
Karin och jag erbjöds att följa med för
att dela med oss av våra erfarenheter av
hjälpsändningar. Båten var lastad med en
stor mängd sjukvårdsutrustning. I augusti
1990 angjorde vi hamnen i Pärnu som
första utländska fartyg på 50 år. Nu blev
frågan vem som skulle ta hand om denna
sändning och ansvara för att allt skulle
hamna i rätta händer.
Inför planeringen för denna resa hade jag
fått kontakt med en man som hette Tojvo
Riima. Han var den person som hade
hand om Pärnus kontakter med utlandet.
Med hans hjälp ﬁck vi kontakt med alla 5
kyrkorna i Pärnu. Företrädare för kyrkorna
kom till båten och tillsammans med oss
bildades ”Union of Churches”. De lovade
att tillsammans ansvara för distributionen
nu och för senare sändningar till dem som
hade störst behov.

Nästa land som öppnades för oss var
Rumänien. På nyårsaftonen 1990 var
vi samlade till nyårsbön i kursgården
Solåsen i Krokek. Då kom ett telegram
från Christi Gall i Petrosani i Rumänien.
Han skrev: ”Vi är fria! Kom och hjälp
oss att starta en mission”. Vi förstod vad
han menade eftersom han och andra
troende ungdomar på ett läger hade
fått information om Hjärta till Hjärtas
arbete.
Text: Sixten Widerstedt

Daniel och hans flickvän Evelina.

Mössor, vantar och sockar som Daniel stickat till behövande.

Daniel stickar för att värma frusna barn
Daniel, 29 år, har tillbringat några år på anstalt. Där lärde han sig olika sticktekniker. Nu är han fri men
fortsätter sticka för att ge tillbaka till samhället och hjälpa utsatta människor. Hans väg tillbaka till ett
vanligt liv har gått via en 30-dagars klosterretreat på Kumlaanstalten och en tid på klosteravdelningen på
Skänningeanstalten. Möjligheten att få brottas med livsfrågor i den miljön ledde Daniel fram till en tro på Gud.
Vi träﬀade Daniel och hans ﬂickvän
Evelina i hennes lägenhet i en mellanstor
svensk stad. Daniel hade precis återvunnit
sin frihet. Under fängelsetiden hade han
stickat mössor, vantar och sockor som
bland annat delats ut bland romska barn i
ett av de områdena där Hjärta till Hjärta
arbetar i Rumänien. Vi passade på att
ställa några frågor till Daniel.
Daniel, hur kom du på tanken att du
skulle sticka, det är ju inte den vanligaste
sysselsättningen ”bakom murarna”?
– När jag var på Boråsanstalten ﬁck jag
på syavdelningen prova på olika tekniker,
bl.a. ”Quick Knit” d.v.s. en påtteknik
när det gäller stickning. Jag tyckte om det
sättet att sticka och köpte garn på mina
permissioner och stickade till familj, vänner
och anstaltskompisar.
Är det tillåtet att använda stickor på
anstalter?
– Nej, vanliga stickor är inte tillåtna. Men
till den här påttekniken använder man
runda plastringar med nabbar.

Hur mycket har du stickat hitills?
– Jag har skickat en omgång förut till
Rumänien, och den här gången har vi
tillsammans stickat 60 mössor, 43 par sockar
och 15 halsdukar.
Hur skaﬀar du garn?
– Min mormor, som också snart ska börja
sticka, hjälper oss att få garn. Dessutom
lägger jag ut annonser på Facebook under
”bortskänkes” eller ”loppis”. Jag visar bilder
på det jag har stickat och berättar vad de ska
gå till. De ﬂesta håller med om att det bästa
sättet att hjälpa människor är att hjälpa dem
på plats i sina fattiga hemländer. Där lever
de i stor missär och har ingen möjlighet att
komma hit. Genom Facebook har jag fått
mycket garn och kontakter.
Vad motiverar dig att sticka till utsatta
människor?
– Jag har själv kunnat ta mig upp ur svåra
situationer både före och under fängelsetiden.
Jag känner att jag har tagit mycket från
samhället och vill nu kunna ge tillbaka lite
och hjälpa andra som har det svårt. Det ger

mig glädje och en värme i kroppen.
Kommer du att fortsätta att sticka nu när
du har avslutat din fängelsetid?
– Ja, jag och min familj kommer absolut att
fortsätta eftersom det känns så meningsfullt.
Vi lämnade Daniel och Evelina med
bagaget fullt av stickade plagg. Mössor,
sockar och halsdukar. Och med oss har
vi Daniels önskan och förhoppning att de
ska glädja och värma utsatta människor
i Rumänien. Han är glad för samarbetet
med Hjärta till Hjärta som kan förmedla
det dom har stickat till behövande.
Livet blir inte alltid som vi har tänkt oss,
och det blev det inte heller för Daniel.
På olika sätt gör oss livet illa. Att då hitta
vägar till att vända det onda till något
gott är en dyrköpt erfarenhet. Att inte
fastna i egna svårigheter utan försöka hitta
möjligheter att hjälpa andra.
Text och Foto: Britt-Marie och
Roland Bjurhamn

Är du ensam om att sticka just nu?
– Nej, numera stickar jag tillsammans med
min ﬂickvän Evelina och min mamma. Det
är fantastiskt roligt att få ﬂer med i arbetet.
Hur kom du i kontakt med Hjärta till
Hjärta?
– På klosteravdelningen i Skänninge
träﬀade jag ju dig som berättade att din fru
stickade till Lepramissionen. Men då mina
stickade plagg är av tjockare kvalitet, pratade
vi om att Hjärta till Hjärtas sändningar
som bland annat går till Rumänien skulle
passa bättre.

Barnen i en romsk by blev glada för de värmande gåvorna.
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Ett möte förändrade allt

Det var mötet med den fattiga familjen vid järnvägen i Caransebeș, Rumänien som grep tag i Ingegerd Åhmans
hjärta. Ett möte som blev början på ett spännande och utmanande volontärengagemang för Hjärta till Hjärta.
Det är en kall vinterdag på Hjärta till
Hjärta, vi sitter ner och samtalar helt
avslappnat. Det är sådan hon är, Ingegerd;
spontan, glad, nyﬁken och ingenting
verkar någonsin som något problem eller
hinder. En ödmjuk kvinna som inte anser
sig vara något märkvärdig men med ett
stort hjärta för människor i utsatthet.
Sonen Stefans engagemang i Hjärta till
Hjärta smittade av sig på Ingegerd och
1991 blev hon medlem. Hon reste första
gången till Rumänien 1991 men det
var först när hon och sonen med familj
1992 ﬁrade jul hos Hjärta till Hjärtas
samarbetspartner Lazar Teodorescu som
de var hemma hos en fattig och utsatt
familj. Familjen hade det fruktansvärt, de
levde i ett mycket stort armod. Mamman
och barnen var sjuka i HIV. Det mötet
förändrade allt.
– Det grep mig så oerhört starkt! Hur kan
någon få leva så här? utbrister Ingegerd
som ännu inte har glömt mötet med den
bleka och ämliga mamman och de glåmiga,
undernärda barnen.
Den här familjen blev starten för Hjärtat
till Hjärtas Familjestödsprogram i
Rumänien. Ingegerd tog ansvaret för
det. Hon arbetade då på Posten och väl
6

hemma igen från sin resa skrev hon i
personaltidningen om det hon sett och
upplevt. Bland personalen nappade genast
ett 20-tal på att bli familjesponsorer.
– Det var precis efter att media visat alla
hemska bilder från Rumäniens barnhem.
Det rådde ett väldigt öppet klimat bland
folk här hemma, det var väldigt enkelt att
få människor att bli sponsorer till familjer,
säger Ingegerd.
Arbetet spred sig mer och mer, från
Caransebes till Bukarest. När Ingegerd var
61 år, 1995, ﬂyttade hon ner till en egen
lägenhet i Bukarest för att arbeta volontärt
på plats. Arbetet var omfattande med att åka
runt till familjer som kommunen gett dem
i uppdrag att besöka. Tillsammans med en
socialassistent tillika tolk samlade de bland
annat information, dokumenterade och
fotade de varje familj. Vid behov söktes
därefter en sponsor i Sverige som upplystes
om familjens situation i en informationssammanställning.
Början på gatubarnsprojektet
Startskottet för arbetet med gatubarn,
det som senare kom att bli barnhem
och barnslussen Casa Blanca och till slut
familjehemsplaceringar, började faktiskt

med en taxiresa. Hjärta till Hjärtas
medarbetare Svendavid Blomgren såg
från taxifönstret några barn stå runt ett
brunnslock nära järnvägsstationen i
Bukarest. Han frågade chauﬀören vilka
det var och taxichauﬀören svarade:
– De där? Det är inget att bry sig om, det är
ju bara några gatubarn!
Den händelsen sporrade Ingegerd att än
mer vilja engagera sig och ﬁnnas på plats
i Rumänien och arbeta:
– Svendavid såg gatubarnen, han tog dem
till sitt hjärta. I och med denna händelse
började tankarna på arbetet med att Hjärta
till Hjärta skulle kunna göra för dem. Då
blev också mitt engagemang ännu starkare,
säger Ingegerd.
Organisationen hyrde först en fyrrumslägenhet i Bukarest som rustades upp och
användes som barnhem – Carantinan
kallades det. Personal anställdes. Det
var yngre barn på gatan som erbjöds att
komma dit. På kvällarna var Ingegerd
och de andra medarbetarna ute i parker
och kloaker för att prata med barn och
ungdomar som inte hade någonstans att ta
vägen. Med sig hade de också en minibuss
bl a vid Gara de Nord där barnen som

Svendavid Blomgrens taxiupplevelse blev början på Hjärta till Hjärtas
gatubarnsprojekt. Här tillsammans med några av barnen på barnhemmet.

bodde i kloakerna ﬁck komma in en och
en för att byta till rena kläder. Förutom
kläder hade de te och smörgåsar med sig
att bjuda på.
”Skjut dem så är problemet löst”
Vid den här tiden brydde sig inte
myndigheterna om att Ingegerd och de
andra fritt besökte barnen och tonåringarna
och bokstavligen tog minderåriga bort från
gatan till lägenheten. De här barnen var
ingenting värda. Men från rumänerna själva
var det motstånd hela tiden. Människor
fnös åt oss, var arga och upprörda. De
undrade hur de kunde befatta sig med
dessa barn. En tant sa helt allvarligt:
– Jag har ett förslag. Vi ber militären komma
hit, radar upp dem och så får de skjuta ner
dem! Det är det enklaste sättet att bli av med
dem. Det skulle lösa alla problem!
Ingegerd var aldrig rädd. Hon upplevde
aldrig något fysiskt motstånd. Inte heller
att det de gjorde var farligt t ex när de kröp
omkring nere i kloakerna för att besöka
barnen som bodde där. Särskilt minns
Ingegerd ett syskonpar, 16 och 17 år gamla
som bodde där nere. Där satt de här goa
killarna och rökte och sniﬀade i sina påsar
i en stank som var förfärlig. Alla ynglingar
de träﬀade på var så kontaktsökande,
öppna och helt fantastiska. Därmed inte

Ingegerd Åman spenderade mycket tid tillsammans med barnen
på Casa Blanca.

sagt att arbetet med den uppsökande
verksamheten eller barnhemsarbetet var
problemfritt med tanke på vad de unga
liven hade med sig av hemska upplevelser
i bagaget. Barn rymde, hämtades tillbaka
och andra äldre tonåringar som ﬁck hjälp
på olika sätt hamnade snett igen. Men det
har också gått bra för många.
Barnslussen Casa Blanca
1996 blev det dags att hitta ett eget hus för
barnhemsverksamheten. Då hittade man
huset som blev barnslussen Casa Blanca.
Hälsomyndigheterna blev mer alerta, de
hade synpunkter på allt dock inte så mycket
på barnens situation, men hur alla detaljer
i miljön skulle vara. Det var tvunget att
vara likadana sängöverkast i sängarna,
skärbrädorna skulle ha pyjamas på nätterna
osv. Mer personal kunde anställas bl a en
lärare som undervisade barnen. Ingegerd
spenderade mycket tid med barnen på Casa
Blanca, lekte och skojade samt vikarierade
ibland, även om hennes huvudengagemang
var Familjestödet. Det skapades starka band
och relationer. Vissa har hon kontakt med
fortfarande, via Facebook bl a. År 2005
avvecklades Casa Blanca, barnen hade då
slussats ut och placerats i familjehem.
Efter många roliga, annorlunda och
intensiva år ﬂyttade Ingegerd hem till Sverige

I parker och vid Gara de Nord i Bukarest mötte Ingegerd Åhman
många barn & ungdomar som levde på gatan.

igen. Hon fortsatte ha ansvaret för projektet
Personlig fadder och Familjestöd Rumänien
men skötte det från Linköping istället fram
till att det personliga familjestödet avslutades
2007 och gjordes om till ett allmänt familjestöd. Idag är Ingegerd fortfarande aktiv som
volontär i verksamheten.
– Idag förstår jag inte att jag har varit med
om allt det där. Det är som att det har hänt
någon annan, säger Ingegerd samtidigt som
vi fortsätter samtala om vad som egentligen
hade hänt om inte Svendavid under den där
taxiresan hade reagerat på gatubarnen vid
brunnslocket.
Text: Hanna Andersson
Foto: Arkiv

Stöd arbetet
i Rumänien

Sätt in din gåva på

BG 900-7857
eller SWISHA till

1231963347
märk gåvan med
”Team Roma”

Med te, smörgås och rena kläder gick de ut för att träffa barn och
tonåringar som ingen brydde sig om.
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Det nya rehab-centret i LAC.

Sjukgymnasten Conny Bergqvist behandlar en patient i rehab-centret.

Nytt rehab-center i Albanien
Vår resa i december till vår samarbetspartner i Lac i Albanien kändes som en av de allra viktigaste som vi hittills
varit med om. Det är så mycket positivt som händer. Vi har skrivit det förr men vill än en gång uttrycka vår stora
beundran för det hjärtliga och energiska jobb som Vera Molla som vi samarbetar med lägger ner på att höja
värdigheten hos personer som har funktionsnedsättningar i regionen Kurbin fyra mil norr om huvudstaden Tirana.
Vera är nu ansvarig för CBR-projektet
(lokal rehabilitering) som har pågått i
Albanien i 8 år. Under dessa år har vi
inte haft något rehab-center. De båda
sjukgymnastassistenterna Beqir och
Maria har dagligen gått runt till de olika
hemmen och hjälpt till med sjukgymnastik
och rehabträning. På många sätt har
detta varit positivt. Många ﬁna och djupa
relationer har knutits under årens gång.
Nu har vi fått tillgång till en central
lokal. Församlingen i Lac, som vi
samarbetar med, har ställt ett hus till
projektets förfogande. Där har våra
två sjukgymnastassistenter, Beqir och
Trendaﬁle (Maria har slutat och ﬂyttat till
USA) var sitt provisoriskt mottagningsrum där de kan ta emot människor som
har olika slags behov av sjukgymnastik.
Projektet har blivit mer känt bland folk
och hela tiden kommer det nya patienter.

lokalen så att den blir mer ändamålsenlig
för CBR-projektet men även för att
delar av lokalen ska kunna fungera som
en framtida Second Hand-butik. När vi
var där och mötte nya patienter i januari
pågick renovering av rullstolsrampen
och toaletterna handikappanpassades
så att funktionshindrade ska kunna
använda dem. Det senare är banbrytande
i Lac. Tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättningar är oerhört
eftersatt. Överhuvudtaget är det väldigt
svårt att ta sig fram med rullstol på
grund av höga trottoarkanter, trappor,
oasfalterade vägar med stora gropar och
så vidare. Därför vill vi ta ytterligare ett
steg och köpa in en handikapptransport
i vilken vi kan hämta rullstolsburna
personer till centret. Transportbilen

innebär en kostnad utöver budget, men
den skulle kunna bli till stor välsignelse
för många familjer. Du kan till exempel
bistå CBR-projektet genom att ge en
extra gåva till en handikapptransport.
När den ﬁnns på plats kommer köerna
utanför mottagningsrummen på CBRcentret blir större. Men våra medarbetare
på plats i Lac är så glada över att tillsammans med oss kunna tjäna Gud på detta
sätt. De räds inte mer jobb. Tänk om vi
också skulle kunna utöka verksamheten
med att anställa en utbildad albansk
sjukgymnast till vilket vi har bett om den
senaste tiden. Våra medarbetare Beqir och
Trendaﬁle har nyligen gått en utbildning
till sjukgymnastassistenter i Tirana vilket
ökat deras kompetens och förmåga att
möta patienterna. Det var roligt för oss

Sjukgymnastik är fortfarande något som
är ovanligt i Albanien. I de fall som det
ﬁnns sjukgymnastik att tillgå får man
ofta muta sig till den, trots att sjukvården
egentligen är gratis i landet. Med CBRprojektet vill vi i första hand hjälpa
människor som på grund av fattigdom
och andra problem inte kan få den
sjukgymnastik som de verkligen behöver.
Hjärta till Hjärta har hjälpt till med
pengar för att renovera och bygga om
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Trendafile undersöker en patient under överinseende av Beqir och Conny Bergkvist.

att se deras stolthet när de visade sina
böcker och vad de lärt sig.
En vision som Vera Molla bär på är att
erbjuda grundläggande skolundervisning
till barn med funktionsnedsättning på
rehab-centret. Möjligheterna för dessa
barn att få någon skolundervisning är
annars mycket liten. Vi har besökt den
lokala skolan och sett att deras resurser
är så små. Ekande, mörka och slitna
skolsalar där barnen knappt har några
böcker. Margareta är lärare och har
erfarenheter av att undervisa elever med
funktionsnedsättning. Hon har knutit
kontakt med lokala lärare och börjat
planera för specialundervisning som skulle
kunna ske på rehab-centret.
Församlingen som Hjärta till Hjärta
samarbetar med vill också att centret ska
bli en plats där stadens ungdomar kan
samlas. Arbetslösheten och uppgivenheten
är stor i staden. Men glädjande nog har
många ungdomar börjat komma till
kyrkans ungdomsarbete. Visionen är att
bygga en samlingsplats för ungdomarna
som inte är en bar eller spelhåla.
I slutet av januari pratade vi med Vera
Molla över telefon. Hon uttryckte stor
glädje över att ryktet går i staden om att
människor kan få hjälp på rehab-centret.
Text och foto: Margareta och
Conny Bergqvist

Ge en gåva
till en
handikapptransport till
CBR-centret
i Albanien
Sätt in din gåva på

BG 900-7857
eller SWISHA till

1231963347
märk gåvan med
”CBR transport”

Här kan du läsa mer
om insamlingen och
ge ett bidrag:
http://hjartatillhjarta.se/
cbrtransport

Vård för människor utan
sjukförsäkring
Ett av benen som Team Romaprojektet vilar på är hälsovård.
Tidigare har vi gjort en del
enstaka insatser för framförallt
barn eller föräldrar med små barn.
Men nu har vi gått ett steg längre
i vår ambition att kunna ge bra
och förebyggande sjukvård till en
utsatt grupp.
I en stad i södra Rumänien ﬁnns ett
slumkvarter med 7000 invånare, majoriteten av dem är romer. Kvarterets invånare
livnär sig på att sortera stadens sopor.
Uppskattningsvis 2000 av dem saknar
identitet. Majoriteten av dem som bor i
kvarteret har inte ett legalt erkänt ägande
för tomtmark eller bostäder. Behoven i
kvarteret, inom alla fyra fokusområden för
Team Roma: utbildning, hälsa, försörjning
genom arbete och strukturella insatser för
identitet och ägande, är mycket stora.
Kommunen och länsmyndigheterna ansökte
i början av 2014 om projektmedel för att
starta en primärvårdsklinik. Deras ansökan
beviljades och ﬁnansierades med hjälp
av schweiziska medel. Projektet startade i
maj 2014. Pengar för drift av kliniken och
löner till de anställda fanns till november
2015. Men i och med att det råder
totalt anställningsstopp inom all oﬀentlig
förvaltning sedan 2008 kunde de lokala
myndigheterna inte betala lönekostnaden
och fortsätta att driva kliniken. Vi på Hjärta
till Hjärta beslutade att vi skulle gå in och
betala lönekostnaderna för de anställda
och de lokala myndigheterna kommer att
stå för driftskostnaden.

Primärvårdskliniken är verksam inom
primärvård och socialtjänst. På kliniken
får oförsäkrade primärvård och kunskap
kring hälsofrågor med särskilt fokus på
barn- och mödrahälsa. Man har riktat
särskilda informationskampanjer till
kvinnor i området i åldern 18-50 år.
Projektet är unikt i Rumänien. Den
rumänska försäkringskassan har stramat
åt möjligheterna för oförsäkrade att få
tillgång till primärvård. Men oavsett om
man är försäkrad eller får man oftast
akutsjukvård.
Förebyggande insatser är av största vikt
för att förbättra hälsan för de fattiga och
utsatta, i den gruppen är den romska
minoriteten kraftigt överrepresenterad.
Tack vare att vi bidrar med pengar
till löner kommer projektet att kunna
fortsätta. Dessutom borde det kopieras
och implementeras runt om i landet – i
synnerhet i stora urbana slumområden.
Text och foto: Rickard Klerfors

Stöd arbetet
i Rumänien

Sätt in din gåva på

BG 900-7857
eller SWISHA till

1231963347
märk gåvan med
”Team Roma”
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De ﬂyttades till en mardrömslägenhet
Efter ett par år av ekonomiskt stålbad i skuggan av den ekonomiska krisen går Lettlands ekonomi som på
räls. Landet lyfts fram som ett ekonomiskt föredöme inom EU. Men trots att ekonomin går bra finns det
fortfarande många familjer som lever i djup fattigdom.
Kommunen har tilldelat familjen en risig
2-rums lägenhet och sagt till dem att
genast ﬂytta dit. I den nya lägenheten är
inte någon el framdragen och det ﬁnns
inte något badrum. Väggarna ser ut
som om de upplevt minst ett krig. Det
verkar som det är en avsiktlig policy från
myndigheternas sida att ge de sämsta
lägenheterna till utsatta familjer som
sedan får försöka förbättra dem med egna
medel och när de är klara och nöjda så
ﬂyttas de till en ny lägenhet.

chockade över familjens levnadssituation.
Deras gemensamma inkomst ligger på 115
euro per månad. Janis har varit arbetslös i
lite över ett år, och lyckas bara att få tag på
ett och annat ströjobb. När Dana och jag
beräknade deras månatliga utgifter, visar
de sig att de är högre än deras inkomster.
När Dana frågade Yolanta och Janis hur
de överlever ﬁck hon följande svar.
– Janis mor och andra människor i vår
närhet hjälper oss och skjuter till med lite
extra pengar när det behövs.

Även om Dana och jag har sett och
upplevt mycket genom åren blev vi smått

Men Janis mamma är också fattig och har
tre mindre barn att försörja. Trots allt är

Yolanta optimistisk, hon är förberedd på
de kommande svårigheterna med att få
tag på pengar och material att renovera
lägenheten med. Både Janis och hon
kommer att lägga ner det krut som behövs
för att få ordning på den så att barnen har
en bra plats att växa upp på.
Text och foto: Bill Schultz

Stöd arbetet i Lettland

Sätt in din gåva på BG 900-7857
eller SWISHA till 123 196 33 47
märk gåvan ”familjestöd Lettland”

Tack för att du gav barnen en riktig jul ♥
Genom Christmas Angel Tree-projektet har 21.000 ryska
barn fått presenter och en hälsning från sina fängslade
föräldrar och förmedlat en hälsning till dem.
Så här sa en liten pojke som ﬁck träﬀa sin mamma och ﬁra jul
med henne på ett kvinnofängelse i Ryssland:
– Jag älskar min mamma med hela mitt stora hjärta.
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I ett område i Rumänien kunde en av våra samarbetspartners
anordna julfester för 200 barn och deras föräldrar.
Tack för att du var med och tände ljus av hopp i barnens och
deras föräldrars liv och såg till att de ﬁck uppleva en jul som de
kommer att minnas för livet ♥

Ny butiksansvarig i Motala
I höstas gick Inga-Lill Persson i pension
från sin tjänst som butiksansvarig på Hjärta
till Hjärta Second Hand i Motala. I början
av året anställdes Miriam Malmbjörk som
ny butiksansvarig i Motala. Hon kommer
att dela sin tid mellan tjänsten som
butikschef i Motala och som biträdande
butiksansvarig i Linköping. För att ni ska
få lära känna Miriam lite bättre har vi
ställt 5 frågor:
Vem är du?
– Jag är gift, har tre barn och bor i Malmslätt.
Jag gillar att läsa och sjunga i kör och tycker
också om konst och musik.
Vad har du jobbat med tidigare?
– Jag jobbade på Lindex i 20 år och 10 år
på Europamöbler. Där ﬁck jag vara med och
inreda en hel del butiksmiljöer. Att inreda
och dekorera butiker är något som jag tycker
mycket om att göra
Vad ser du fram emot på det nya jobbet?
– Jag ser fram emot att få träﬀa många olika
människor i olika livssiutationer. Möjligheten
att hjälpa människor med olika behov här i
Sverige och i Hjärta till Hjärtas projektländer
är också något som sporrar mig.
Vad har du för drivkrafter?
– Att få jobba med ett meningsfullt arbete är

Några av våra vänner och medarbetare
har lämnat oss. Vi minns deras
engagemang och personligheter med
värme och tacksamhet.
Vi lyser frid över våra vänner och
tänker särskilt på deras nära och kära:
Ingrid Rydsmark Johansson
Ingrid Bengtsson
Gunborg Gezelius

viktigt för mig. Jag är rätt så ﬂexibel och vill
vara med och lyfta upp människor.
Vad vill du åstadkomma på Hjärta till
Hjärta?
– Jag vill vara med och skapa en bra arbetsmiljö
där både anställda och kunder trivs och mår
bra. En plats där man kan få vara sig själv
utan att behöva kliva in i olika roller.
Text och foto: Mikael Good

Skivan Gypsy Soul av Zindelo Smid säljs till
förmån för Team Roma-projektet
Gypsy Soul är gitarristen Zindelo
Smids debut EP. Zindelo är en
gitarrist från Nederländerna som
spelar egna låtar i bästa Django
Reinhardts-anda.
Gustav Nilson från bandet Rooni upptäckte
Zindelo av en slump när han spelade på
gatan i Stockholm. Han blev så imponerad
av vad han hörde att han bestämde sig för att
spela in en skiva tillsammans med Zindelo
i sin studio. Förutom att han producerade
skivan spelar Gustav rhythm gitarr på
skivan, han bjöd även in sina vänner Janne
Tavares som spelar ståbas, Terese Lien
Evestad som spelar violin att medverka på
skivan tillsammans med Zindelo.
Alla inkomster från skivan Gypsy Soul går
till Hjärta till Hjärtas Team Roma-projekt
för utsatta romer i Bulgarien och Rumänien.
När du köper skivan kommer du att få
svängig Gypsy-Jazz musik att lyssna till och
pengarna går till människor som verkligen
behöver hjälp att få ett bättre liv.

Till minne av

Fler korgmakare
har anställts
I början av januari ﬁck ytterligare
tre korgtillverkare anställning i det
sociala företaget som Hjärta till Hjärta
startat tillsammans med den rumänska
stiftelsen FDES i Pauleasca-området.
Nu arbetar 15 personer i företaget. 5
av dem har tidigare försörjt sig och sina
familjer på att tigga eller leta burkar och
ﬂaskor i Linköping och Stockholm.
Under det här året planerar vi för att starta
upp ﬂer social företag på olika platser i
Rumänien och Bulgarien samt lansera ett
hemvändarprogram med erbjudande om
utbildning som kan leda till jobb för utsatta
EU-medborgare som väljer att återvända
till sina hemländer.
Text: Mikael Good
Foto: Razvan Popescu

Fram till i höstas levde Zindelo Smid på
gatorna i Stockholm där han försörjde sig
som gatumusiker. När vintern kom till
Sverige ﬂyttade Zindelo till Paris men han
har lovat att återvända till Stockholm i vår/
sommar.
Du kan köpa och ladda ned skivan på
Bandcamp för 20 kronor (du får gärna
betala mer). Skivan ﬁnns även att köpa på
Amazon men där kostar den lite mer.
Text: Mikael Good

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 fortlöpande att
lägga upp information om kommande
resor och hur du bokar en plats.

www.hjartatillhjarta.se
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Gör skillnad
Snart är det dags att på nytt så ett litet
frö och förvänta oss att det gror och blir
till något nytt och större. För 25 år sedan
såddes ett frö, och Hjärta till Hjärta har
blivit till nytta för andra. Gång efter annan
har vi under vår historia sett att det som
började litet har blivit stort. Året som just
avslutats var inget undantag. Den mediala
exponeringen av Hjärta till Hjärta har
varit större än någonsin. Insamlingarna
har på 1,5 år fördubblats och under 2015
har vi ”ömsat skinn” med nya lokaler på
anläggningen i Linköping.
Vårt uppdrag är att göra skillnad för
människor med behov, antingen det är något
meningsfullt att gå till för en volontär eller
att barn behöver någon som bryr sig. Hjärta
till Hjärta vill göra skillnad där vi är, hemma
och ute i världen. Något som jag förstått av
vår egen historia är att vi hela tiden sätter
andras behov framför våra egna. Med ett

ﬁnt ord kallas detta för altruism, oegennytta.
Detta är den drivkraft som vi tror på och
som kan göra skillnad för andra.
Du som läser vårt nyhetsbrev inbjuds att vara
med i denna ”oegennytta”. Tillsammans
vågar vi anta nya utmaningar men framför
allt inte ge upp det vi startat. Våra insatser
på Balkan har bara börjat. Det är många som
behöver se en förändring av sin situation.
Den tuﬀaste utmaningen just nu är att
ändra attityder och beteenden. Genom goda
exempel tror vi att detta är möjligt. Vi vill
vara ”altruister” som vägrar ge upp för det
som syns vara omöjligt. Det ﬁnns möjligheter
och detta får vi vara med och skapa.
Julhandeln 2015 förväntades slå nya rekord
med en omsättning närmare 75 miljarder
kronor. En ökning med ca 5% mot året
innan. Vi i vårt Sverige har det så bra och
därmed tror jag att vi kan göra så mycket

mera för andra. Därför satsar vi på utökade
insatser i våra projekt både för behövande
på Balkan och för familjer i Baltikum. Vi
”altruister” får inte ge upp, detta gäller
särskilt för oss som har ”Hjärta” för andra.
Jörgen Ljung

Ordförande för Hjärta till Hjärta

Öppettider för Hjärta till Hjärta Second Hand
Linköping • Attorpsgatan 10 • Tel: 013-12 46 11
Tis, ons och tors 12-18 • Lördag 10-14
Mjölby • Svänggatan 5 • Tel: 0142-186 60
Tis, ons och tors 12-18 • Lördag 10-14
Motala • Verkstadsvägen 79 • Tel: 0141-524 10
Tis, ons och tors 12-18 • Lördag 10-14

Kisa • Sjögatan 11 • Tel: 0494-100 04
Tisd 15-18 • fred 10-13
Sista lördagen i varje månad 10-13
Katrineholm • Infart från Västra Fredsgatan
vid Katrineholms Hyrmaskiner
Tel: 0720-61 92 90
Tis, ons och tors 12-18 • Lördag 10-14

