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– Korgarna är vackra och 
personliga, vi vill sälja dem längst 
fram vid kassan. Äntligen kan vi 
göra något för att hjälpa de som 
bäst behöver det!

Reaktionen kom spontant vid 
ett säljmöte för en tid sedan. 
Jag besökte en större butik för 
att presentera flätade korgar i 
varierande modeller från vårt 
projekt i Rumänien. Korgar som 
är framtidshopp för utsatta och 
diskriminerade människor. Korgar 
som ger värdighet och vittnar om 
en stolt hantverkstradition. Och 
som ger oss en djup tillfredsställelse 
att kunna bidra till förändring och 
framtidsmöjligheter. 

Det har varit Hjärta till Hjärtas 
målsättning alltsedan starten att 
möta mänsklig nöd och skapa 
förändring i hopplös fattigdom. 
De senaste åren har romer på 
Balkan blivit särskilt prioriterade 
genom de grupper som kommit 
till vårt land i hopp om att finna 
försörjning. För de allra flesta 
blir tiggeri den enda möjligheten 
att finna försörjning i en ytterst 
osäker och tillfällig situation.

Negativa effekter
Socialarbetare och skolpersonal i 
Rumänien och Bulgarien berättar 
om de negativa effekterna med 
tiggeriet. De berättar om övergivna 
barn, avbruten skolgång och en 
osäker situation där barn utnyttjas 
och till och med säljs bort till 
slavarbete och prostitution.

Var finns lösningen i denna utsatta 
situation? Hjärta till Hjärta har med 
25 års erfarenhet av biståndsinsatser 
för utsatta människor i Rumänien 
funnit vägar till förändring. Vi ser 
att utbildning, hälsovårdsinsatser 
och försörjningsmöjligheter är 
nödvändiga byggstenar för att 
skapa förändring. För de romer 
som lever i utanförskap och 
segregation är det särskilt viktigt att 
de får id-handlingar och möjlighet 
att äga sina hus. Vi är övertygade 
om att det finns möjligheter till 
förändring och en framtid för dessa 
utsatta grupper. Och att vi har 
dessa möjligheter i våra händer. 

Unikt nätverk
Med den övertygelsen ingår vi 
i ett nätverk med nio bistånds-
organisationer som vill samarbeta 
för att förändra situationen för 
de mest utsatta i Rumänien. Vi 
planerar för en gemensam konfer-
ens i Rumänien tillsammans 
med våra samarbetspartners. Vi 
vill mötas för att lyssna, lära och 
inspirera varandra med goda 
exempel som bygger en framtid. 

Bland oss nio biståndsorganisationer 
finns en unik erfarenhet och kompe-
tens av framgångsrikt bistånds-
arbete. Genom detta initiativ kan 

vi också ge ett tydligt budskap till 
myndigheter och beslutsfattare. 
Nätverket har ett starkt stöd från 
svenska myndigheter som uttryckt 
intresse av att söka vägar till 
finansiering av projektinsatser. 

Texterna i detta nyhetsbrev 
berättar om utbildningsinsatser, 
jobbskapande projekt och stöd 
till barn och ungdomar som 
förändrar och bygger en framtid. 
I samverkan med de övriga 
biståndsorganisationerna kan vi 
göra mer och göra ännu bättre 
insatser. 

Vi känner en stor tacksamhet och 
glädje över Era gåvor, Ert engage-
mang och Era frivilliginsatser. 
Fortsätt att följa oss i ett 
framgångsrikt och nyskapande 
biståndsarbete.

Anders Holmefur
Direktor Biståndsorganisationen  

Hjärta till Hjärta 

Vi bygger en framtid

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 med flera • Omslagsbild: Flicka från Rumänien, Mikael Good
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Du behövs på 
Hjärta till Hjärta!

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

Second Hand-butiker.
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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”En familj som vi besökte bestod av en son, 
en dotter, en mamma och en pappa som inte 
var särskilt trevlig. Mamman berättade om 
hur han var väldigt våldsam mot henne och 
mer var som ett extra barn att ta hand om 
än en hjälpande hand. Jag såg på henne hur 
svår denna situation är för henne och jag 
hoppas verkligen att allt kommer lösa sig. 
Det var ett starkt besök (...)”.

Så skriver Agnes, en av konfirmanderna 
från Tanneforskyrkan, Linköping i en 
resedagbok med namnet ”Vart jag mig 
i världen vänder...” om mötet med en 
lettisk familj i april i år. 

I många år har Hjärta till Hjärta 
samarbetat med konfirmandgruppen i 
Tanneforskyrkan under ledning av Anders 
Facks, präst och församlingspedagogen 
Frida Carlsson. Under året har de bland 

annat fått lära sig mer om Lettland 
som land, de behov som finns och de 
biståndsprojekt som Hjärta till Hjärta 
stöttar där. I april reste en grupp på 
totalt 20 personer (inklusive unga 
ledare och anställda) till Lettland för 
att bl a träffa utsatta familjer, besöka 
skolor, dagverksamhet och verksamhet 
för tidigare missbrukare och frisläppta 
fångar. En upplevelse utöver det vanliga. 
Några lördagar under våren fanns de 
ute på Linköpings gator och torg med 
insamlingsbössor. Totalt kunde nästan 14 
000 kronor förmedlas till biståndsprojekt i 
Lettland tack vare konfirmandernas insats. 
Nu drar snart en ny konfirmationsgrupp 
igång och vi ser fram emot att samarbeta 
med dem än en gång.

Text: Hanna Andersson

”Vart jag mig i världen vänder...”
– Konfirmander hjälper i Lettland

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 lägger vi fortlöpande upp 
information om kommande resor och 

hur du bokar en plats.

www.hjartatillhjarta.se
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Fördelning av totalt bistånd 
januari till juni 2016
Det totala biståndet är summan 
av det ekonomiska och materiella 
biståndet.

Under det första kvartalet 
har vi kunnat se en fortsatt 
ökning jämfört med förra årets 
rekordsiffror och vi har framförallt 
kunnat öka insatserna i Albanien 
och Rumänien.

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 ♥



4

Marijas familj bor i ett område på 
landsbygden. För en besökare blir 
upplevelsen något av en nostalgitripp ca 
100 år tillbaka i tiden även om det finns 
elektricitet osv. Familjens enda inkomst 
är mammans sjukpension. Utan stöd från 
givare i Sverige skulle Marija inte ha kunnat 
fortsätta att gå i skolan efter grundskolan. 
Alternativet hade varit att försöka hitta 
ett arbete efter nian och på så sätt försöka 
försörja sig och sin familj. Ingen lätt uppgift. 
Nu öppnas fler möjligheter till förändring. 

I ett brev skriver Marija följande:
”Jag har precis slutat andra året på Riga 
State Technical College! Det ekonomiska 
stöd jag får från Hjärta till Hjärta är enda 
möjligheten för mig att gå utbildningen. 
Mina föräldrar har en väldigt liten inkomst 

och därför kan jag inte räkna med stöd 
från dem. Jag måste klara mig själv. Och 
jag försöker mitt allra bästa. Under det 
andra året erkände även skolan mina 
prestationer och jag fick ett stipendium. 
Stödet från Hjärtat och stipendiet är de 
enda ekonomiska resurser jag har. Jag klagar 
inte över min situation. Jag är glad att jag 
kan studera och att jag har valt att studera 
Commercial Science. 

Jag försöker leva ekonomiskt. Måndag till 
fredag bor jag i ett studentrum med två 
andra tjejer. Fredag kväll reser jag hem för 
att komma tillbaka på söndagskvällen eller 
tidigt på måndagsmorgonen.  Jag kan laga 
min egen mat på studentboendet men på 
skolan måste jag köpa min lunch. Pengarna 
jag får används också till skolmaterial  

Utbildningsinsatser i Lettland
Marija är en av gymnasiestudenterna i projektet Utbildning Lettland. Ett program där ungdomar från 
ekonomiskt utsatta familjer får en möjlighet att utbilda sig vidare efter grundskolan. 1 september börjar Marija 
sitt tredje år på gymnasiet.

- böcker, skrivmaterial och så vidare. Om 
det är möjligt att spara lite pengar så har 
jag också råd att köpa något klädesplagg. 

Det går bättre och bättre i skolan. Det 
andra året har varit mycket tuffare än det 
första men jag pluggar och kämpar - och då 
går det! Jag har lärt mig så många nya saker 
och med ert stöd hoppas jag kunna fortsätta 
studera. Jag är så tacksam för er hjälp!
Med respekt; 
Marija”

Vill Du vara med och bygga Lettlands 
framtid? Stöd Marija och andra ungdomar 
genom en gåva till projektet Utbildning 
Lettland.

Text: Hanna Andersson

*Marija heter egentligen något annat.

Ge din gåva via autogiro
Ett bra sätt att förenkla ditt givande är att bli månadsgivare via autogiro. Du hjälper oss också 
att minska våra administrativa kostnader. För att bli månadsgivare beställer eller laddar du 
ned och fyller i en blankett om medgivande för autogiro. Glöm inte att fylla i vilket projekt 
som du vill att gåvan ska gå till. I den här tidningen och under fliken biståndsländer på vår 
hemsida kan du läsa mer om Hjärta till Hjärtas olika projekt och stödja det som passar dig bäst. 
När du har valt projekt skickar du blanketten med ditt medgivande till oss via post eller mail. 

Du hittar autogiroblanketten under fliken ”Stöd oss”/”Ge din gåva via 
autogiro” på  vår hemsida: www.hearttoheart.se 
Du kan även beställa blanketten på info@hearttoheart.se
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En utbildning ger verktyg som barn behöver 
för att kunna påverka sina liv och sin framtid 
i rätt riktning.
I Afghanistan, Albanien, Bulgarien, Lettland och Rumänien finns 
det mängder av barn som växer upp i fattiga familjer och som inte 
har någon möjlighet att själva bryta sig ur den fattigdomsspiral som 
deras familjer sitter fast i. För att hjälpa barnen och ungdomarna att 
bryta sig loss vill vi utöka utbildningsinsatserna i våra projektländer.  
För att kunna göra det behöver vi Din hjälp.

Sätt i Din gåva på BG 900-7857 eller SWISHA den till 
1231963347 märk gåvan med “Utbildning 2016”.   
Du kan också göra en kortbetalning på vår hemsida: 
www.hearttoheart.se

Luana är idag 20 år. Hon kommer från 
en fattig, romsk familj i Albanien. Så 
länge hon kan minnas förekom det våld 
i barndomshemmet. Hennes alkoholis-
erade far slog mamman dagligen. Till slut 
flydde mamma sin väg. Luana och hennes 
syskon var fortfarande ganska små. De 
fick då leva på gatan och tigga mat fram 
tills den dag då de fick möjligheten att 
komma till barnhemmet Barnens Hus: 

Luana och hennes två bröder (bilden togs för ett par år sedan).

Från mörker till ljus
- Det kom att bli de bästa åren i våra 
liv, skriver Luana. Vi fick gå i skolan, 
behandlades med kärlek, respekt och 
värdighet. Tack vare hjälp och uppmuntran 
växte vi upp till att bli unga människor med 
nytt hopp inför framtiden.

Luana uttrycker en stor tacksam för sin 
uppväxt på Barnens Hus och människorna 
där som har blivit hennes familj. Men 

också för de möjligheter som det har 
inneburit för henne. 

Universitetsstudier väntar
Luana var tidigt duktig i skolan med bra 
betyg. Hon fick chansen att gå i en bra 
skola för att förbereda sig inför fortsatta 
studier. Till hösten väntar så en ny 
spännande tid, i oktober börjar hon läsa 
vid universitetet i Tirana: 
– Det är här väldigt ovanligt för en romsk 
flicka som jag. Mina jämnåriga kompisar 
från min hemby är gifta och har 3-4 barn 
som tigger på gatan, skriver Luana.

Bakgrunden och livet på barnhemmet 
har satt sina spår och Luana är engagerad 
för andra barn som kommer från utsatta 
och fattiga familjer. I organisationens 
stödundervisningsprojekt Hope for 
Children, undervisar hon barnen i dans. 

Barnens Hus fungerar numera som 
Familjehem för att ännu bättre möta 
barnens behov. Utbildning är en av de 
saker som står i fokus för barnen här.  

Text: Hanna Andersson

*Luana heter egentligen något annat.

Alla barn har rätt till  
utbildning ♥
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Glad romsk kille på ett av  de läxhjälpsprogrammen som Hjärta till Hjärta är med och stöder i Rumänien.

Rapport från Team Roma-arbetet 
i Bulgarien och Rumänien 

Glada elever på ett After School-projekt i en stad i mellersta Rumänien.

Vår organisation har valt att fokusera på 
långsiktiga, strukturförändrande insatser 
i fattigdomsmigranternas hemländer.

Du som stöder vår satsning Team 
Roma har under 2016 bland annat 
varit med och möjliggjort att 160 barn 
i grundskoleåldern i Rumänien fått 

Debatten om migrationen från fattigare länder inom EU och tiggeriet har den senaste tiden varit intensiv. 
Politiker och beslutsfattare söker efter lösningar men det verkar som man för att få bättre opinionssiffror gör 
olika utspel som inte alltid är väl genomtänkta och lösningsorienterade. 

läxläsningshjälp och att 25 ungdomar 
fått ekonomiskt bidrag så att de kan gå 
i gymnasiet. De flesta av barnen och 
ungdomarna är romer. I byarna där vi 
bedriver utbildningsprojekten är det 
många i mellangenerationen som för 
familjens försörjning söker sig till rikare 
delar av Europa i hopp om att finna 
arbete. En del av barnens föräldrar 
tigger i Sverige. Utbildningsnivån för 
föräldragenerationen är låg och en del 
av föräldrarna har inte gått i skolan 
överhuvudtaget. För att inte att den 
unga generationen ska få lika dåliga 
förutsättningar till arbete och försörjning 
är utbildning en nyckel – kunskap är makt! 
Före starten av stödet till gymnasiestudier 
mötte vi en mycket ambitiös och begåvad 
ung man. Han hade under skolåret 
dessförinnan börjat i gymnasiet men efter 
några månader kunde han inte fortsätta. 
Familjen hade inte råd med att betala 
bussbiljetterna till gymnasieskolan. Snart 
skulle nästa skolår börja och pojken hade 
utan sina föräldrars vetskap tagit sig in 
till staden och skrivit in sig på gymnasiet 
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Barn och ungdomar från ett romskt ghetto i en bulgarisk stad som får spela fotboll, 
stödundervisning och ett mål mat.

Korgtillverkare i ett romskt samhälle i 
mellersta Rumänien.

I samband med läxhjälpen och stödundervisningen får barnen ett mål lagad mat. 

Stöd arbetet 
bland romer i 

Bulgarien
och Rumänien
Sätt in din gåva på
BG 900-7857 
eller SWISHA till
1231963347 
märk gåvan med 
”Team Roma”

igen – utan att veta om han skulle kunna 
fullfölja sina studier. När vi förklarade 
att vi ville hjälpa honom och andra 
ungdomar i samma situation grät han av 
glädje och tackade sedan mycket artigt. 
Ta emot hans tacksamhet!
Arbete och försörjning är det område som 
på ganska kort sikt kan leda till förbättrade 
förhållanden för den romska minoriteten 
i Bulgarien och Rumänien. Under 
hösten 2014 startade vi tillsammans med 
våra rumänska partner ett pilotprojekt 
– korgflätning. I gruppen, i det område 
som projektet startades, finns såväl 
tradition som yrkeskunnande kring 
korgflätning. Från start har vi tillsammans 
med korgmakarna önskat att de själva ska 
äga och driva projektet. På grund av ren 
ovilja från de lokala myndigheterna har 
det varit svårt att starta ett hantverksägt 

kooperativ men under sommaren har vi 
förberett starten av det. Vi har fått mycket 
positiva reaktioner från olika företag 
och butikskedjor i Sverige men inom 
större organisationer är beslutsprocessen 
relativt långvarig. Tillsammans med 
korgmakarna tar vi nu nya tag eftersom 
de, precis som vi, vill kunna arbeta och 
försörja sig och sina familjer. 
I maj startades ett hemtjänstprojekt i 
Bulgarien. Hitintills har sex personer 
anställts. Av dessa har tidigare fyra tiggt 
för sin och familjens försörjning i Sverige. 
En av vårdtagarna, en äldre kvinna 
har tidigare tiggt i Sverige. I ett annat 
projekt finns bland annat en kvinna som 
vid 15 års ålder såldes av sin biologiska 
mor till hallickar och hon blev utsatt 
för trafficking och hamnade i Tyskland. 
Hon har lyckats fly därifrån hem till 

Bulgarien och vi är glada att vi kan hjälpa 
henne och andra ungdomar som befinner 
sig i en extremt utsatt situation. Du kan 
läsa mer om judoklubben och Albena på 
sidan 11.

Vi måste våga se fattigdomen, utsattheten 
och utanförskapet som de är med alla 
aspekter och nyanser men inte generalisera 
och förenkla verkligheten till att alla som 
tigger är utsatta för människohandel och 
är utnyttjade - samtidigt får vi inte bli 
modfällda och ge upp inför allt elände. 
Förändring är nödvändig och möjlig - 
låt oss tillsammans se till att den blir av. 
Frågan är inte om vi ska hjälpa - utan hur 
vi ska göra det på bästa sätt!

Text: Rickard Klerfors
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Vera är ansvarig för CBR-projektet 
(lokal rehabilitering) vilket har pågått 
i 8 år och Trendafile arbetar som 
sjukgymnastassistent på centret. De 
berättade att arbetet i Albanien är inne i 
ett expansivt skede. Innan CBR-centret 
stod klart kunde Trendafile och Beqir som 
arbetar som sjukgymnastassistenter hjälpa 
6 personer per dag. Nu kommer ett 20-tal 
personer till centret per dag och får den 
sjukgymnastik som de behöver. 
– Men om det regnar så kommer det bara 
sju personer. Vi albaner går helst inte ut om 
det regnar, säger Vera med ett skratt.

Vera spenderar mycket tid på centret 
och hennes uppgift är att samtala och 
ge råd till föräldrar som har barn med 
funktionsnedsättningar. Förutom Vera 
så jobbar Trendafile och Beqir på CBR-
centret. Centret är öppet från 08.00-
16.00 måndag till fredag. 

Vera berättade om svårigheterna för 
barn med funktionsnedsättningar att få 
utbildning i Albanien. För att försöka råda 
bot på detta kommer en ABC-klass för 
funktionsnedsättningar att starta på CBR-
centret i september. Skolorna i Albanien är 
inte anpassade för funktionsnedsatta och 
därför har de oftast inte någon möjlighet 

att gå i skola. Det är inte heller ovanligt 
att föräldrarna skäms för sina funktions-
nedsatta barn, i en del fall ses de som ett 
straff för föräldrarnas synder. Det är viktigt 
att bryta ned dessa och andra fördomar och 
se till så att barnen får den uppmärksamhet, 
träning och utbildning som de behöver. 

– Staden där vi jobbar är som en dörr till den 
norra delen av Albanien. Boendet i staden 
är ganska billigt jämfört med huvudstaden 
Tirana och därför har många fattiga 
familjer flyttat hit. Det gör att behoven är 
stora säger Vera.
I staden och byarna runt om finns 
ungefär 200 personer med funktions-

Rapport från rehab-centret i Albanien
I början av augusti besökte Vera och Trendafile från vår albanska samarbetsorganisation Qendra Hjärta till Hjärta. 
De berättade om arbetet på det nyöppnade rehab-centret för funktionsnedsatta som Hjärta till Hjärta stöder. 

nedsättningar. Av dem kommer ett drygt 
50-tal regelbundet till CBR-centret. Efter 
öppettiderna används CBR-centrets 
lokaler för sociala insatser som riktar 
sig till människor i området. Ett 10-tal 
volontärer från olika kyrkor i området 
hjälper till under de sociala aktiviteterna. 
Genom samtal med människor som 
besöker centret får Vera uppslag till vilka 
olika typer av kurser och seminarier som 
behövs. Utifrån detta anordnas kurser och 
seminarier i ämnen som är inriktade på 
människorna i området. Exempelvis hur 
man bygger bra relationer inom familjen.  

Text: Mikael Good

CBR-centret i Albanien.

Vera och Tredafile från CBR-centret i Albanien under sitt besök i Linköping.
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Stöd arbetet  
i Albanien

Sätt in din gåva på
BG 900-7857
eller SWISHA till
1231963347
märk gåvan med
”CBR-projektet”

När vi besökte CBR-projektet i Albanien 
fick vi göra flera positiva erfarenheter. 
Det är en mycket stor glädje att se våra 
medarbetare stolt visa upp det som hänt 
vad gäller renoveringen av centret. Nu 
var den stora samlingslokalen klar och 
även en stor fräsch toalett med dusch 
för personer som använder rullstolen. 
Vera berättade stolt att de har kunnat 
utnyttja lokalen till storsamlingar för 
familjer till funktionshindrade, vilket är 
väldigt ovanligt i Albanien. Familjerna 
får stöd av varandra. Vidare visade Beqir 

Licens för fortsatt verksamhet

Hjärta till Hjärtas samarbetspartner i 
Äldreprojektet, Rumänien har fått klart 
med en ny operativ licens för fem år 
framåt. Den innebär att de har fortsatt rätt 
att erbjuda och bedriva hemtjänst. Detta 
är glädjande då vi vet hur viktigt arbetet 
är och vilka insatser som hemtjänstteamet 

gör för de utsatta äldre som får hjälp 
genom projektet. 

Hemtjänsten är så mycket mer än att 
bara få hjälp med det mest nödvändiga; 
personlig omvårdnad, hygien, 
medicinering etc. Det handlar om att ge 
de äldre ett värdigt liv i det egna hemmet 
eller hos familjemedlemmar, att låta dem 
göra det de klarar av, ge uppmuntran 
och sysselsätta dem med t ex matlagning, 
erbjuda social rådgivning, vara ett 
emotionellt stöd och föra positiva samtal. 
Gamla som redan lever i en socialt svår 
situation får en gnutta hopp, får känna 
sig sedda och lyssnade till tack bidrag från 
Hjärta till Hjärtas givare. Det är många 
gånger vi möts av tårar av tacksamhet 
från klienterna i projektet. Tacksamhet 
över att människor som de inte känner, 
skänker pengar för att de ska klara sig och 
få den hjälp de behöver. 

Vilka som blir en del av projektet; får 

Conny Bergqvist som är legitimerad sjukgymnast åker regelbundet till Albanien där han hjälper till på CBR-
centret. Här kommer en kort rapport från hans återbesök på centret i juni.

och Trendfile upp sjukgymnastikrummen 
som nu kan användas som mottagning. 
Vi hade också med oss en representant 
för den svenska organisationen Human 
Bridge. Förhoppningen är att de ska kunna 
bistå sjukhusen och vårdcentraler i två 
albanska städer med sjukhusutrustning. 
Vi träffade även borgmästare och läkare 
som berättade om de enorma behoven av 
sjukhusutrustning som de har.

Text: Conny Bergqvist
Foto: Margareta Bergqvist

Stöd  
äldreprojektet  

i Rumänien
Sätt in din gåva på
BG 900-7857 
eller SWISHA till
1231963347 
märk gåvan med 
”Äldreprojektet”

Sommarbesöket på CBR-centret

socialt stöd och hemsjukvård beslutas 
efter en utvärdering. Man utvärderar 
individens ekonomiska situation i samråd 
med den aktuella socialassistenten i varje 
enskilt fall. För klienterna i projektet är 
hemtjänsten sedan kostnadsfri.

Text: Hanna Andersson
Foto: Arkivbild
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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

Kom vi går tillsammans - 2016
Under sommaren organiserade vår lettiska samarbetspartner Velki Association det 15e sommarlägret för 
föräldrar med funktionsnedsatta barn. Temat för årets läger var “Kom, vi går tillsammans”. Årets läger, precis 
som många andra innan det, ägde rum på Spares internatskola.

Den unga mamman Alise var på 
sommarlägret tillsammans med sin son 
Filips som har Downs syndrom. Fram 
tlll att Filips lillasyster föddes förstod de 
varandra ganska så bra. Men efter hennes 
födelse förändrades Filips och han blev 
skrikig och bråkig. Han accepterade inte 
den nya situationen och Alise visste inte 
riktigt hur hon skulle hantera honom. 
Hon sökte råd och stöd hos mängder av 
specialister men fick bara en massa förslag 
på olika åtgärder som inte fungerade. En 
specialist rekommenderade massage, 
en annan logoped. Till sist fick hon 
kontakt med en av Velki Associations 
föräldragrupper som tipsade henne om 
sommarlägret i Spare. Hon skrevs upp på 
deltagarlistan och blev antagen.

Alise var skeptisk till att hon skulle få den 
hjälp och det stöd som hon och Filips 
behövde på sommarlägret.
– Från början hade jag inga förväntningar 

på sommarlägret. Platsen var ny och jag fick 
ta hand om och spendera mycket tid med 
Filips som var orolig och inte riktigt kände 
sig trygg i den nya miljön. 
Efter hand kom Alise och Filips in i den 
nya miljön. De trivdes med att kunna 
spendera mycket tid tillsammans. För 
Alise var det befriande att träffa och 
samtala med andra föräldrar som var i 
samma situation som henne.
– Jag hade glömt bort Filips smittande 
skratt, men nu fick jag höra det igen. Det 
var fantastiskt att höra honom skratta. Jag 
förstod hur mycket han uppskattade att 
vi var tillsammans och hur mycket han 
behöver mig.

Barn med Downs syndrom har ofta en 
försenad tal- och språkutveckling. På 
lägret fick Alise lära sig om ickeverbal 
kommunikation. För henne var denna 
kunskap befriande.
– Tänk att jag var tvungen att komma till ett 

sommarläger för att få reda på att ett barn 
som har Downs syndrom kan kommunicera 
bättre med hjälp av kroppsspråk! Nu förstår 
jag och Filips varandra mycket bättre! Jag 
önskar bara att jag hade fått det här rådet 
långt tidigare, då hade jag och Filips kanske 
sluppit många onödiga konflikter.

Alise är full av optimism efter sommarlägret 
och hon är mycket tacksam för att hon 
och Filips fick åka dit och träffa andra 
barn och föräldrar samt få specialisthjälp. 
Framförallt är hon tacksam över alla de 
nya vännerna för resten av livet som hon 
har fått.

Ett stort tack till alla er som gjorde Velki 
Associations sommarläger för föräldrar 
med funktionsnedsatta barn möjligt.

Text: Tamara Shabazova och Mikael Good
Foto: Velki Association 

*Alise och Filips heter egentligen något annat.

Deltagare på det 15e sommarlägret på Spares internatskola. Ivars Velks serverar tårta på jubileumsfesten.
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Judoklubben på barnhemmet i Bulgarien
I en stad i norra Bulgarien stöder Hjärta till Hjärta och vår bulgariska samarbetspartner BAM en judoklubb som 
startats på ett barnhem av judotränaren och pastorn Lubomir som har ett stort hjärta för barn och ungdomar.

Församlingen som pastorn arbetar i har 
besökt barnhemmet vid större högtider och 
delat ut kläder, presenter och arrangerat 
fester för barnen och ungdomarna. Barnen 
på barnhemmet tillhör den romska 
minoriteten och de är föräldralösa eller har 
blivit övergivna av sina föräldrar. Lubomir 
såg att barnen var understimulerade och 
inte hade så mycket att göra på sin fritid. 
När barnhemsbarnen fyller 18 är de 
myndiga och måste lämna barnhemmet 
oavsett om de är mogna för det eller inte. 
Många av dem flyttar till de större städerna. 
De före detta barnhemsbarnen vet inte 
riktigt hur de ska klara sig i samhället och 
blir lätta byten för hallickar och kriminella 
vilket leder till att många unga kvinnor 
hamnar i prostitution och många unga 
män i kriminalitet. 

Tillsammans med Lubomir bestämde vi oss 
för att starta ett projekt där barnhemsbarnen 
fick lära sig samarbeta, vara tillsammans 
och bygga upp sin självkänsla. I och med 
Lubomirs judokunskaper bestämde vi oss 
för att starta en judoklubb på barnhemmet. 
Tillsammans med vår bulgariska 
samarbetspartner tog Lubomir kontakt 
med rektorn på barnhemmet som var 
mycket tillmötesgående och tacksam för 
att vi ville göra något för barnen och han 
ställde gymnastiksalen till vårt förfogande. 
Den var dock mycket nedgången men 
efter en del renovering och finputs är den 
nu en fullt fungerande träningslokal. 

18 barn och ungdomar var med när 
judoklubben startade i april. Nu har det 
gått ett drygt halvår och idag är 37 barn 
och ungdomar med i klubben. Lubomir 
har kontakt med judoklubbar runt om i 
Bulgarien. Under våren och sommaren 
har de varit med på tävlingar i närliggande 
städer. I somras åkte de på judoläger till 
en annan bulgarisk stad. Förutom att 
han är tränare har Lubomir och hans fru 
engagerat sig i barnhemsbarnen och bjudit 
in dem till en social gemenskap som många 
av dem inte upplevt tidigare. Lubomir 

reser i stort sett dagligen till barnhemmet 
och han är mycket engagerad i barnen och 
ungdomarna. I och med sitt engagemang 
har han kommit mycket nära barnen och 
ungdomarna. Men trots att han har sett 
och upplevt mycket blev han mycket 
tagen av en av tonårstjejerna som är med i 
judoklubbens historia. Läs mer i Lubomirs 
brev till våra vänner i BAM här nedan.

Text: Mikael Good 
Foto: BAM

Hej vänner!
Jag skriver till er angående en av ungdomarna på barnhemmet som är med i judoklubben. 
Hon heter Albena och kommer från ett litet samhälle i mellersta Bulgarien. Hon blev bortgift 
när hon bara var elva år och efter en tid skilde hon sig från pojken hon gift sig med. Hon 
flyttade tillbaka till sin mamma som sålde henne till flera olika hallickar i Tyskland, detta 
upprepades flera gånger tills hon fyllde 16 år. Den siste hallicken plågade och slog henne 
mycket. Till slut lyckades hon fly från honom och kom tillbaka till sin mamma i Bulgarien.

Albena var inte välkommen hem till sin mamma, eftersom hon inte tjänade några pengar. 
Hon blev tillsammans med en kille från en grannby, men han tvingade henne att prostituera 
sig. Efter en tid fick polisen tag i henne, och hon kom till ett kriscenter i grannbyn. Därifrån 
blev hon skickad till barnhemmet i norra Bulgarien.

Albena lider av artrit - reumatism och har även köldallergi. Hennes skelett blir snett och hon 
har blödningar i huden. Hennes dröm är att ha ett eget hem, att få gå en kurs i konst och 
teckning, att designa kläder eller att bli frisör.

Med Vänlig hälsning

Lubomir, judotränare 

*Av hänsyn till Lubomir och Albena har vi valt att inte skriva deras riktiga namn. 



Vi finns på Instagram:
@_hearttoheart_

Hjärta till Hjärta gör skillnad för människor 
i mycket utsatta situationer. Under våra 25 
år har exemplen på detta varit många. Barn 
har fått stöd för att gå i skolan. Utbildning 
har varit och är en nyckel till att förändra 
sin framtid och sina möjligheter. Att ha 
ett arbete som ger inkomst men också 
att få utveckla sin kreativitet är viktigt. 
De ekonomiska villkoren för fattiga 
människor är ofta svåra att förstå. Även 
om vår egen historia i vårt land kantats 
av fattigdom, där våra förfäder tvingades 
till stora uppoffringar för att få något att 
leva av, så har vi som lever nu lätt för att 
glömma hur det var.

De mest kreativa gjorde något för att bryta 
sin utveckling. Några emigrerade till USA 
och där kunde de med hårt arbete förändra 
sin framtid för sig och sina barn. Hjärta till 
Hjärta vill vara med och ge hopp om en bättre 
framtid. Vi tror att det är möjligt antingen 
man idag bor i Baltikum eller på Balkan. 
Det finns olika sätt att se på sin situation, 
antingen ger man upp och resignerar eller så 
gör man något för att förändra sin framtid. 

Tiggarna på våra gator är ytterst ett desperat 
sätt att vilja förändra sin situation. Vi tror 
inte att detta är den långsiktiga lösningen på 
en förtvivlad situation.

Hjärta till Hjärta vill vara PROAKTIV. 
Tillsammans kan vi som delar visionen att 
göra skillnad för fattiga människor, skapa en 
bättre framtid. Denna drivkraft försvinner 
inte för att det finns de som vill kritisera 
och dra ner vårt arbete i smutsen. Vi vet att 
vägen till förändring aldrig är lätt. Du som 
är en i raden av våra trogna understödjare 
i vårt arbete, vi kan tillsammans göra så 
mycket mer. Jag räknar med att du är med 
i arbetet, vi ger inte upp. Att vara proaktiv 
innebär att tänka möjligheter i stället för 
svårigheter. Att skapa utveckling i stället 
för att reagera på andras agerande. Jag skrev 
i februari i år om att vi är ”altruister” nu 
vill jag lägga ytterligare en dimension i 
beskrivningen. ”Hjärta till Hjärtas stora 
familj” är proaktiva altruister. Vi vill skapa 
förändring och vi ger inte upp, vi blundar 
inte för svårigheter utan i stället drar vi nytta 
av dem för att bli ännu bättre.

Vi kan göra skillnad

Det finns så mycket som fortfarande är 
ogjort. Vi kan och vi vill göra skillnad!

Jörgen Ljung
Ordförande för Hjärta till Hjärta

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


