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Med stor tacksamhet
Anders Holmefur

Direktor Biståndsorganisationen  
Hjärta till Hjärta 

Förväntningar på ett nytt år

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 • 90-kontrollbankgiro: 900-7857 • 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:  Mikael Good, Hanna Andersson, Anders Holmefur • Tryck: LTAB, Linköping  
Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Se vid artiklar• Omslagsbild: Flicka i Lettland - Bill Schultz

Hjärta till Hjärta firade un-
der 2016 ett fantastiskt 

25-årsjubileum i tacksamhetens 
tecken. Vi summerade de 25 fram-
gångsrika åren, lyssnade till inspir-
erande internationella gäster och 
gladdes med både nya och seniora 
volontärer. Den vitalitet och det 
nytänkande som präglade uppstart-
en av verksamheten leder oss idag 
in i nya sammanhang. Låt mig få 
dela några förväntningar inför ett 
nytt verksamhetsår.

Utveckling i Lettland 
Vår samarbetspartner Velki Asso-
ciation i Lettland, firade sitt 25-
årsjubileum i november förra året. 
Mer än 150 personer möttes till 
föredrag, hyllningstal och festmin-
gel. Ett stort antal föräldrar, institu-
tionspersonal och lärare berättade 
om de banbrytande insatser som 
skett med stöd från Velki Associa-

tion under dessa 25 år. Här fanns 
även utrymme för personliga berät-
telser som berörde oss alla (läs mer 
sida 7-8).
I skrivande stund förbereder Velki 
Association ett seminarium med 
inriktning mot lärare och föräldrar 
till barn med funktionsnedsättning. 
Professor Bo Heljlskov-Elvén kom-
mer att föreläsa om autism och hans 
bok har i dagarna översatts och try-
ckts på lettiska. Seminariet är myck-
et uppskattat och redan fulltecknat 
med 400 deltagare. Vi är tacksam-
ma att Hjärta till Hjärta genom 
Velki Association kan få ge viktiga 
bidrag till utvecklingen inom detta 
angelägna område.
 
Utökad hemtjänst
I början av året mötte vi represen-
tanter för äldreverkamheten som 
bedrivs av vår rumänska systeror-
ganisation Inima catre Inima (Hjär-
ta till Hjärta i Rumänien). Under 
en följd av år har de fått tillfälliga 
och begränsade tillstånd att bedriva 
äldreomsorg och hemtjänst. Men 
under förra våren inträffade det 
oväntade - myndigheterna gav ett 
permanent tillstånd som gäller na-
tionellt!
Genom detta tillstånd får vi nu 
möjlighet att inleda ett hemtjänst-
projekt i länet Bacau. Verksamheten 
kommer att utvecklas i samarbete 
med SOS Barnbyar och lokala or-

ganisationer. Redan i uppstarten har 
vi kunnat hjälpa många äldre som 
drabbats av snö och sträng kyla.
 
Utbildningsinsatser
I Rumänien samarbetar vi också med 
organisationen Somebody Cares som 
funnits i Pauleasca-dalen i 14 år. De-
ras verksamhet för romska barn och 
familjer har ofta mött motstånd av 
lokala myndigheter. Men i december 
förra året hördes helt nya tongångar. 
Borgmästaren hade genom norska 
statens biståndsinsatser fått en nyby-
ggd skola i en avlägsen by, men pga 
byråkratiska bekymmer behövde han 
hjälp genom en lokal fristående or-
ganisation. Därför håller nu ett lokalt 
samarbete på att ta form där Hjärta 
till Hjärta bidrar med rörelsekapi-
talet. Denna utbildningsinsats om-
fattar 150 barn och 30 ungdomar.
Dessa nysatsningar bygger på många 
långa och goda erfarenheter. Därför 
har jag en stor förväntan på de pro-
jektinsatser som nu påbörjats. Med 
stöd av alla Er trogna givare och nya 
gåvogivare tar vi nya steg i arbetet för 
de mest utsatta.
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I mars skickar Hjärta till Hjärta ut avin 
för medlemsavgiften till Dig som se-

dan tidigare varit medlem i föreningen. 
Vi ser gärna att Du avvaktar med att 
betala Din medlemsavgift tills Du har 
fått avin och att Du använder det ocr-
nummer som finns på talongen. Det 
underlättar det administrativa arbetet.   
 
Du som inte  tidigare är medlem  men ön-
skar bli det kan betala in Din medlemsavgift 
via hemsidan med kort eller använda bg 
900-7857 märk inbetalningen “Medlem 
2017”. Avgiften är 200 kronor per år.

Medlem 2017
Albanien

13,8%
Afghanistan

2,6%

Estland
8,6%

Lettland
12,7%

Rumänien
46,5%

Bulgarien
12,5%

Övrigt
3,2%

Diagram och uppgifter: Boije Gustavzohn

Innehåll
 2 Ledaren har ordet

 3 Kallelse till årsmöte 
  Bössinsamlingen

 4 Utökad hemtjänst skapar  
  arbetstillfällen i Rumänien

 5 Albanien: Mötet med Valetta

6-7 Jubileum i Lettland 
  Hälsningar från Lettland 

   8 Team Roma skapar arbete

Fördelning av det totala biståndet 
januari-december 2016

 Kkr  %
Albanien 960 14
Afghanistan 180 3
Estland 595 9
Lettland 884 13
Rumänien 3 224 46
Bulgarien 868 13
Övrigt 223 3

Summa 6 934 100

Totalt bistånd = materiellt och 
ekonomiskt bistånd

Under 2016 samlade Hjärta 
till Hjärta in totalt 96 981 

kronor genom bössinsamlingen. 
De totalt 144 bössorna finns 
utplacerade på 82 platser i sju 
kommuner, i mestadels butiker 
runt om i Östergötlands län. 
Flest finns dock i Linköpings 
kommun. 
Volontären Pelle Lennermark 
ansvarar för att tömma 128 
bössor på 71 platser i de aktuella 
kommunerna. Den butik som 
samlar in mest pengar till Hjärta till Hjärta 
är Hemköp på Storgatan i Linköping – un-
der 2016 blev resultatet 9 000 kr. Stor eloge 
till butikens kunder som är så duktiga på att 
bidra till Hjärta till Hjärtas arbete.

Volontära engagemang
De insamlade gåvorna tas efter tömning 
hand av ytterligare två volontärer Siv Åberg 
och Wivianne Rydh. En dag i veckan är 
de på plats på huvudkontoret i Linköping 
och hjälper till administrativt, bl a räknar 
bösspengar: 
- Det är verkligen roligt att hjälpa till. Inte bara 

för att jag känner att jag gör nytta utan också 
för min egen skull, vi lyfter varandra och så 
är stämningen så härlig här, säger Wivianne.  

Pelle kom att engagera sig som volontär 
då han är vän med en av medarbetarna på 
Hjärta till Hjärta: 
- Det känns bra att ”dra ett strå till stacken” 
för en god sak – Hjärta till Hjärtas verksam-
het, säger Pelle som med stor tillfredställelse 
utför uppgiften. 

Bössinsamlingen 2016 summeras

Wivianne Rydh (t.v) och Siv Åberg (t.h) är ideella medarbetare  
på Hjärta till Hjärta.

Alla medlemmar inbjuds härmed till  
Hjärta till Hjärtas  

ÅRSMÖTE
lördag den 29 april i Ryttargårdskyrkan, Linköping 

16.00 Årmötesförhandlingar 
18.00 Konsert med insamling till förmån för 

Hjärta till Hjärtas arbete 
 

 Medverkar gör bl a gitarristen Fredrik Törnvall & Åkerbokören 
 

(Till konserten hälsas alla varmt välkomna - medlem eller inte. Mer info kommer på webben)

Text och foto: Hanna Andersson
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Stöd Äldreprojektet  
i Rumänien 

BG 900-7857 
SWISH 1231963347 

märk gåvan med 
”Äldreprojektet”

Följ oss här: 
www.facebook.com/

hearttoheart.se

Äldreprojektet med hemtjänsten för äldre 
i Rumänien fyller en viktigt funktion och 
kommundelsnämnden vill ta ett större 
ekonomiskt ansvar för verksamheten. Nu 
tas verksamheten till nytt län i syfte att 
också skapa arbetstillfällen.

Direkt efter att lagen om att äldre 
personer har rätt att få hemtjänst i 

Rumänien startade rumänska Hjärta till 
Hjärta hemtjänstverk-
samheten i Bukarest 
2001. Hemtjänst erb-
juds utifrån vårdtagar-
nas behov och tjänsten 
är kostnadsfri. De äldre 
är fattiga, ensamma 
och i stort behov av 
omvårdnad. Person-
alen gör ett fantastiskt 
arbete för de äldre.  

Utan givare ingen 
hemtjänst
Rumänien är ett land 
med stora sociala behov 
och samhällets resurser 
är begränsade. Det till 
trots ser vi allt fler teck-
en i Rumänien på att landets myndigheter 
och politiker vill ta ansvar för landets 
medborgare. En tid efter det att hemtjän-
sten startat i Bukarest fick det rumänska 

Hjärta till Hjärta ett visst stöd ekonomiskt 
till verksamheten från det rumänska Social-
departementet men utan stöd från Hjärta 
till Hjärtas givare hade hemtjänstprojektet 
inte kunnat fortsätta. 

Kommunen vill ta större ansvar
Den kommundelsnämnd i Bukarest i vilken 
verksamheten bedrivs har nyligen gett en 
invit till det rumänska Hjärta till Hjärta. 

Kommundelsnäm-
nden vill ta ett större 
ekonomiskt ansvar för 
verksamheten. Det 
är mycket positivt. 
Om löftet om stöd 
verkligen kommer 
att infrias vill Hjärta 
till Hjärta utveckla, 
förbättra och utöka 
verksamheten i sta-
den. Många äldre 
lider ofattbart my-
cket nöd och lever i 
en mycket utsatt situ-
ation. Äldre som vår-
dats på sjukhus och 
som får komma hem, 
lämnas idag åt sitt 

öde. Hemtjänsten behöver förstärkas med 
rehabilitering och sjukgymnastik för äldre 
som återvänt hem.
 

Hemtjänstbehov & nya ar-
betstillfällen
Hjärta till Hjärta har under de 
senaste åren ökat insatserna för 
fattigdomsbekämpning och ink-
ludering av den romska minor-
iteten i bland annat Bulgarien 
och Rumänien. En av huvudor-
sakerna till fattigdomsmigratio-

nen och tiggeriet vi ser är bristen på arbete 
och försörjning hemma. På samma gång är 
behoven av omsorg för äldre i hemländerna 
enorma och ökande. 
Hjärta till Hjärta har beslutat att under 
2017 starta ett hemtjänstprojekt för äldre 
i länet Bacau. Behovet av hjälp till fattiga 
äldre på landsbygden här är stort. Målsät-
tningarna med projektet är:

Att ge hemtjänst till äldre i länet •	
Bacau.
Att skapa arbetstillfällen för socioe-•	
konomiskt utsatta personer som lever 
i utanförskap och fattigdom, poten-
tiella fattigdomsmigranter samt hem-
vändande fattigdomsmigranter.

Hemtjänsten just nu: 
- Fem anställda, en socialarbetare och fyra 
vårdare. 
- 37 vårdtagare varav 5 personer är helt 
sängburna
- Medianåldern bland vårdtagarna är 82 år.

Utökad hemtjänst skapar arbetstillfällen

Text: Rickard Klerfors  
Foto: Rumänska Hjärta till Hjärta

HÄR HITTAR DU MÄRKESKLÄDER 
TILL HELA FAMILJEN

VI LÄMNAR 20% PÅ KLÄDER & SKOR

MÅNDAG-FREDAG 10.00-18.00
LÖRDAG 9.30-15.00
SÖNDAG 11.00-15.00

Shoppa för en god sak 
- shoppa Second Hand

  
www.hjartatillhjarta.se/second-hand

“Till den svenska organisationen  
”Hjärta till Hjärta”

Jag heter Elionora. Jag är pension-
erad lärare, änka och har inte någon 
familj.
Jag har fått hjälp genom Er under 8 
års tid. 
Jag är 77 år gammal och sjuklig. Jag 
hyser stort respekt för och stor tack-
samhet till hemtjänstpersonalen. De 
är verkligen en riktig hjälp för mig i 
den situation som jag befinner mig i.
Tack för att Ni finns. Jag önskar att Ni 
fortsättnignsvis lyckas att göra än mer 
väl för fler medmänniskor!
Elionora, 5.01.2017“
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Skratt, glädje och värme fyller rummet 
där vi sitter. Vi är ett 20-tal personer sam-
lade runt ett långbord. Pizzakartonger 
cirkulerar och vi intar lunch mitt i de 
sista förberedelserna inför invigningen 
av Qendra Fara Miresie (Centret God-
hetens Frö) i Albanien. En av kvinnorna 
i sällskapet är Valetta. Hon hjälper till 
praktiskt på centret, en serviceinriktad 
kvinna. Vid vårt första möte kan vi inte 
ens ana hennes historia. 

För fyra år sedan hamnade Valettas man 
i slagsmål med en kusin. Skadorna var 

så pass allvarliga att kusinen dog. Vid hän-
delsen bodde offrets familj utomlands men 
återvände då till Albanien. När de kom 
tillbaka blev Valettas man så rädd att han 
flydde vind för våg utomlands pga vad han 
gjort. Valetta och de två barnen kunde inte 
heller bo kvar, de fick hastigt lämna allt och 
flytta till barnens mormor – en blind kvinna 
som pga sin funktionsnedsättning är väldigt 
fattig. Där kunde de inte stanna utan de 
flyttade in hos Valettas syster och man. Men 
för drygt ett år sedan flyttade deras son med 
fru in hos dem och Valetta och barnen var 
tvungna att bryta upp och lämna hemmet. 
De flyttade in i en närliggande ”hydda”. 
Utan pengar och inga ägodelar. De letade 
efter mat för dagen i byarna runt omkring. I 
soptunnor. I diken. Att se sina barn gråta av 
hunger och själv svälta blev för mycket för 
Valetta. Situationen, pressen och stressen 
bröt ner henne fullständigt. Allt var ett stort 
mörker. Enda utvägen var att dö. Valetta 
försökte begå självmord en gång. 
En dag sittandes på gatan samlade Valetta 
sina sista krafter och skrek ut all sin nöd: 
- Hjälp mig, jag vill dö!
En medarbetare från centret hörde henne, 
gick fram och pratade med henne. Hon 
och barnen var så svaga. De hade inte ätit 
på flera dagar. Valetta och barnen fick följa 

med till centret som då var en renovering-
splats. De fick duscha, rena kläder och mat. 
En man i organisationen upplät en bostad 
åt den lilla familjen, där bor de än idag. 
Valetta hjälper nu till på centret och or-
ganisationen stöttar dem med kläder, mat, 
medicin mm tills hon kan stå på egna ben.  
 
Tacksamhet & värme
I februari har det gått åtta månader sedan 
centret fick bli räddningen för kvinna noch 
hennes barn. När vi träffades i slutet av 
oktober hade barnen åter mycket energi, de 
lekte och stojade. Mamma Valetta mådde 
efter omständigheterna bra, hon hade åter-
fått färgen på kinderna och leendet på läp-
parna. Vi kunde inte prata med varandra 
med ord men i hennes ögon och hur hon 
kramade min hand, omfamnade mig och 
pussade min kind vet jag att tacksamheten är 
så oändlig och stor. Även om det är tufft har 
hon livet i behåll och lever bland människor 
som älskar henne och barnen för dem de är.  
En plats där godhetens frö sås
Rehab-centret är en social verksamhet för 
människor med olika behov. Här finns man 
till för varandra. Kan man hjälpa någon så 
gör man det. Under 2016 hjälpte centret 

120 personer med sjukgymnastik. Man har 
startat undervisning för barn med funktion-
snedsättningar. Därutöver hjälper man varje 
månad fattiga familjer och ett antal änkor 
med mat och dylikt. De ger stöd till familjer 
där någon hamnat i fängelse. Man gör 
akutinsatser vid översvämningar och sträng 
kyla. De har ordnat julfester för utsatta barn 
och stöttat en landsbygdsskola med möbler 
och porslin. Man har hörsammat rop på 
hjälp där Valetta och hennes två små barn 
är ett exempel. 
Med villiga och öppna hjärtan så kan man 
göra storverk. Så Frön av Godhet som sedan 
gror och växer, fröar av sig och sprids vidare. 
Qendra Fara Miresie. Det är vackert.

Valetta ropade på hjälp och fann den genom en av organisationerna vi samarbetar med. Här tillsammans med en 
grupp fantastiska kvinnor som på olika sätt också är engagerade i centret.

* Av hänsyn till personens integritet är namnet fingerat.
Text: Hanna Andersson 
Foto: Conny Bergqvist

Albanien: Mötet med Valetta

Stöd centret i Albanien 
BG 900-7857 

SWISH 1231963347 

märk gåvan med ”CBR”

Under höstens 
resa i Alban-

ien besökte vi en 
liten fattig byskola 
i bergen. Vi visades 
runt i lokalerna. 
Skolundervisnin-
gen skedde i ett 
klassrum. Övriga 
två klassrum hade 
endast gropiga 
jordgolv och var i 
princip obrukbara. I 

Förbättrad miljö på landsbygdsskola i Albanien
hallen låg det lådor med stenplattor som de 
fått för att kunna rusta upp rummen med, 
men tyvärr hade skolan ingen ekonomi att 
låta någon lägga golvet. Hjärta till Hjärta 
beslutade att bidra till en bättre och mer 
hälsosam miljö för barnen och personalen 
genom att betala för jobbet. Nu är arbetet 
klart och det blev t o m pengar över. Pen-
garna användes till att köpa nödvändiga 
skolböcker till de tre allra fattigaste eleverna 
på skolan. 

Före och efter golvläggningen i en av skolsalarna i den lilla landsbygdsskolan i norra 
Albanien. Text: Hanna Andersson Foto: Vera Molla
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Stöd Velkis 
arbete i Lettland
BG 900-7857 

SWISH 1231963347 
märk gåvan med 

”Stödgrupp Lettland”

Se att hjälpen 
når fram! 

Under 2017 planerar vi för ett antal 
resor till våra projektländer. En unik 

möjlighet att få se och uppleva arbetet 
på nära håll. Möta människor som får 
del av hjälpen och få en inblick i den 

nöd som finns nära oss. 
 

Löpande uppdaterar vi informationen 
om resor på vår hemsida.  

Håll utkik och välkommen med!

www.hjartatillhjarta.se

Konsert för Hjärta till Hjärta 29 april  
se sida 3

En av Hjärta till Hjärtas samarbetspart-
ners i Lettland har jubilerat. De har 
jobbat och jobbar än idag för barn med 
funktionshinder och deras familjer samt 
på andra sätt utsatta och fattiga familjer. 
Ett arbete värt att uppmärksamma.  

Under temat “Togeth-
er we are strong”   

inbjöd Hjärta till Hjärtas 
lettiska samarbetspart-
ner Velki Association 
till sitt 25-årsjubileum.  
Hjärta till Hjärta repre-
senterades av Vivi-Ann 
Ahlström, Lettlandsans-
varig, tillsammans med 
maken Lars-Olov Karls-
son och direktor Anders 
Holmefur. 
Velki Association hade 
inbjudit samarbetspart-
ners från utlandet liksom 
representanter för olika institutioner och 
verksamheter i Lettland. Från utlandet kom 
även Hoppets Stjärna Sverige, Star of Hope 
Norge, samt Hoppets Stjärna Finland. 
 
Innerligt och äkta
Programmet innehöll tal och presenter till 
Ivars och Liana Velks samt deras medarbe-
tare, exempelvis psykologen Ilse som be-
söker familjestödsgrupperna och föräldern 
Agita. Agita berättade om sin situation och 
hennes son som föddes med grav funktion-
snedsättning och gick bort vid 13 års ålder. 
Många föräldrar och representanter uttry-
ckte också stor tacksamhet till Hjärta till 
Hjärta för insatser under alla år.
Jag önskar att Ni alla hade fått uppleva 
den glädje, kärlek och omsorg som präg-
lade festligheterna. Vi fick verkligen höra 

Velki Associaton firade 25-årsjubileum i Riga

vilken skillnad insatserna har betytt för 
familjer, skolor, funktionshindrade barn 
och ungdomar, familjer och institutioner.  
 
Anna inspirerade
Hjärta till Hjärtas Vivi-Ann Ahlström höll 

tal och berättade om 
Hjärta till Hjärtas in-
satser och gav också 
utrymme för foster-
dottern Anna Broka 
att tala. Anna har växt 
upp hos Olle och Vivi-
Ann under somrar och 
skollov. Anna är nu-
mera drygt 30 år gam-
mal och trebarnsmor. 
Anna berättade om sin 
barndom präglad av 
missbruk, fattigdom 
och misär. När hon var 
6 år stod hon ute på en 

äng och tittade upp på 
flygplanen på himlen och drömde om att 
flyga bort till en annan värld. Några år sen-
are mötte hon sommarföräldrarna Vivi och 
Olle och en varm och djup vänskap upp-
stod. Nu stod Anna i konferensen och höll 
ett engagerat tal om barns rättigheter i Let-
tland. Hennes argumentation gällde barns 
bristande rättigheter. Budskapet möttes av 
stående bifall och inget öga var torrt när 
hon beskrev sin kärlek och tacksamhet till 
sina svenska föräldrar. 
Bland övriga medverkanden kan nämnas Li-
nard Rozental - Riga Lutheran Church som 
arbetar som kaplan vid en institution för 
handikappade barn, Johannes Danielsson -  
andre sekreterare vid Svenska ambassaden, 
Jurmala Musikskoleorkester, Indra Majore-
Dushele - dans- och rörelseterapeut och Ami 
Stobenius - socialchef från Såtenäs kommun. 

Jubileet avslutades med middag och mingel 
där glädje och tacksamhet återspeglade del-
tagarnas berättelser. 

Fint erkännande
För en insats i Lettland som betytt så my-
cket för så många under 25 år, så känner jag 
som direktor stolthet och en tacksamhet för 
det arbete som medarbetare vid Hjärta till 
Hjärta nedlagt. Ett särskilt erkännande till 
Sixten Widerstedt och Vivi-Ann Ahlström.
Jag vill avsluta med att instämma i ett citat 
från ett tacktal som kom från teamet vid 
Rudsati Specialskola:
“På lettiska språket kommer ”Thank You” 
från uttrycket ”God help”. Varje gång vi säger 
Thank You, menar vi att vi önskar hjälp från 
Gud i allt Du gör och överallt Du går. Vi 
vill säga ett enormt THANK YOU för Er os-
jälviskhet, Er vänlighet och Era generösa hjär-
tan, THANK YOU!”

Läs också om Velki Associations arbete och 
deras hälsning till Dig som på olika sätt är 
engagerad i Hjärta till Hjärtas verksamhet 
på sida 7 - Dear Friend.

I samband med Velki Associations årliga konferens, senast med namnet “Tillsammans är vi starka”, passade or-
ganisationen på att jubileumsfira. Här ser vi från vänster Lars-Olov Karlsson, Vivi-Ann Ahlström, Ivars Velks, Liana 
Velka och Anders Holmefur.

Text: Anders Holmefur 
Foto: Velki Association

Anna Broka talade under konferensen om 
barns rättigheter i Lettland. 
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“Vi stickar - ni skickar”

* Av hänsyn till personernas integritet är namnen fingerade. 
Text: Dana Schultz (översättning Anders Holmefur)

Foto: Pakapieni

Den unga gravida kvinnan Inez kom till 
mödrahemmet i början av 2016 och 

hon var mycket besviken. Personalen frå-
gade henne saker, men hennes svar var alltid:  
- Jag bryr mej inte! 
Inez växte upp på ett barnhem och ville ha 
särskilda privilegier.  Hennes misstänksam-
het var stor, men efter en tid på mödrahem-
met började hennes tilltro att växa. Person-
alen visade henne stor kärlek och Inez kände 
att hon vågade lita på personalen. Efter en 
tid var förändringen total och Inez blev ett 
levande bevis på det som är mödrahemmets 
själ. 
Inez födde en liten pojke som fick namnet 
Edison. Inez är en fantastisk mamma för po-
jken då hon strålar av lycka och harmoni. 
Inez lämnade mödrahemmet på sin 18-
årsdag. Hon återvände till gymnasiestudier 
med inriktning på att bli en kock.
Personalen på mödrahemmet skriver: 
“Vi kommer att sakna hennes goda pizzor, 
men mest av allt saknar vi Inez  själv och 
hennes pojke Edison!”“Tack kära vänner på Hjärta till Hjärta. 

Tack för Era gåvor som vi kan dela ut till 
många familjer. Flera fattiga familjer hör av 
sig till oss och får komma för att hämta gåvor.
Familjen Abrams hörde av sig till oss. Det 
var första gången vi kom i kontakt med dem 
och de blev mycket överraskade över gåvorna. 
De kunde inte förstå att det fanns svenskar 
som visade sådan omsorg om dem. Vi kunde 
ge dem stickade tröjor, skor, leksaker och 
kläder - alltsammans från Er på Hjärta till 
Hjärta. En julkalender med chokladbitar 
var särskilt uppskattad av barnen...” Och 
berättelsen om familjen Abrams fortsätter.   
 
När jag (undertecknad) fick mailet från 
vår samarbetspartner Pakapieni och 
Dana Schultz i Lettland, så vidareb-
efordrade jag det till en stick- och söm-
nadsgrupp i Linköpingstrakten. Jag skrev:   
“Här kommer bilder som visar att Era stick-

Dear Friend;
 

Den mest värdefulla tillgång vi har är människor. Deras personliga erfarenheter 
och värderingar, deras vänner, inspirerande personligheter och drömmar för 
framtiden. Velki Association är tacksamma till Er Hjärta till Hjärta och alla 
givare för att Ni står tillsammans med oss! Endast genom att samarbeta kan 
vi hoppas på att bygga en framtid för lettiska barn. “Tillsammans är vi starka”, 
det är ett välkänt motto. Och detta är inte endast en slogan, bevisen för denna 
sanning är det vi åstadkommer tillsammans.
 

Under det första decenniet av vår verksamhet fick hundratals lettiska barn som 
levde på institutioner utan föräldrakontakt, en upplevelse av familjeliv under nå-
gra sommarveckor i Sverige. Dessa sommarbarn har nu växt upp och många har 
bildat egna familjer. För dem är kontakten med sommarföräldrarna i Sverige 
fortfarande de vackraste barndomsupplevelserna.

Under tidigt 1990-tal uppmärksammades barn och ungdomar med särskil-
da behov. Med stöd av svenska experter utvecklades arbetscentra och service-
boenden. För 20 år sedan öppnades det första serviceboendet. Tyvärr har det 
lettiska samhället ännu inte förstått behovet av dessa resurser.
Vår erfarenhet är att när ett barn får uppleva kärlek och omsorg, så påverkas 
barnets utveckling. Med stöd av flera organisationer och kyrkor i Norden star-
tade Velki Assoication för 16 år sedan sommarläger för föräldrar med barn med 
funktionsnedsättning. I dessa sommarläger fick föräldrarna lära sig av varandras 
erfarenheter. Det blev startskottet på nätverket för våra föräldrastödsgrupper. 
För närvarande samlas 15 grupper varje månad under ledning av en psykolog 
som gör besök i grupperna, liksom enskilda konsultationer och uppföljningar. 
Arbetet har utvecklats från stor kvantitet till stor kvalitet.
 

Med tacksamhet kan vi se tillbaka på ett framgångsrikt samarbete men nu vill vi se 
framåt. Statistiken visar att Lettland idag sjunker djupare i fattigdom. 31 % eller 
606 000 invånare lever i fattigdomsnivå och riskerar social utslagning. Detta ink-
luderar även de som jobbar med minimilöner på 2 600 SEK per månad efter skatt. 
I Lettland är det en mycket stor inkomstklyfta mellan de rika och de fattigaste. 
Fattigdomen är just nu ett överhängande problem, som de fattiga inte är orsak till.  

Velki Association ser som sitt uppdrag att i samarbete med alla sina samarbet-
spartners möta dessa samhällsutmaningar. Tillsammans är vi starka!
/Liana & Ivars, Velki Association

Från mödrahemmet, Lettland:  
Inez berättelse

Stickcaféet i St Hans kyrka i Linköping är 
en grupp som stickar, syr och virkar för 

att sedan skänka alstren till Hjärta till Hjärta 

* Av hänsyn till familjens integritet är namnet fingerat.
Text: Anders Holmefur Foto: Pakapieni, Lettland

ade tröjor har överlämnats till 
familjen Abrams. De är över-
raskade, glada och tackar Er 
väldigt mycket.” 
När denna hälsning nådde 
gruppen blev det många tårög-
da men glada reaktioner av 
tacksamhet.

Tack för hjälpen!

för distribution till be-
hövande i biståndsländerna. 
Gruppen har träffats sedan 
2009. 
- Det är så roligt och 
viktigt socialt, säger Berit 
en av kvinnorna i gruppen.  
Alla är överens om att det 
känns bra att göra nytta och 
veta att sakerna kommer 
fram. Bara under januari i 
år har de stickat 36 tröjor. 

Det är utöver massor med sockar, filtar etc. 
Flitens lampa lyser. Det gillar vi!  
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TACK för att du gav barnen en riktig jul ♥

Team Roma skapar jobb

Julkampanjen 2016 slog alla rekord! Helt fantastiskt!  
Ett stort varmt tack från alla de 1000-tals barn och familjer i Albanien, Bulgarien, Lettland, 

Rumänien och Ryssland som tack vare Din gåva har fått möjlighet att känna lite julstämning, få en 
julklapp, äta sig mätt, uppleva en julfest, klä sig varmt, leka, skratta och stoja. 

Tack för förtroendet och för att Du gjorde det möjligt för oss att sprida julglädje där fattigdom 
råder. 

”Hej! 
Jag heter Gunnel och är volontär på 
Hjärta till Hjärta. Varje tisdag hjälper 
jag Rosa i Rumänien att läsa och 
skriva. Det är så jag känner när jag 
prismärker textilier som skänkts till 
oss. Min insats ger hopp om en bättre 
framtid. Det är roligt att vara volontär. 
Det ger glädje och tillfredsställelse. Nu 
behöver vi bli fler som hjälper till”

Gör som Gunnel, bli volontär på någon av 
våra enheter i Linköping, Motala, Mjölby 
eller Kisa. Ta chansen och se möjligheten 
att göra världen lite ljusare. Gör en insats 
samtidigt som Du blir en viktig del i en 
social gemenskap. 
Maila en rad eller två om Dig själv till 
info@hearttoheart.se, ring 013-12 46 11. 
Vi hörs och ses! 

Inom projekt Team Roma i Bulgarien 
stödjer vi ett arbetsskapande projekt. 
Anya är en av deltagarna som genomgått 
en arbetsmarknadsutbildning.
  

Ett av arbetsområdena inom Team Roma 
är Försörjning – att skapa förutsättnin-

gar och möjligheter för människor att lära 
sig ett yrke som kan leda till försörjning. Ett 
sådant projekt är arbetsmarknadsutbildnin-
gar inom hotell- och restaurang, butik samt 
vård och omsorg i Bulgarien. Först erbjuds 
en tids utbildning inom området och sedan 
ingår en nio månaders anställning hos en ar-
betsgivare där tanken är att de ska kunna få 
fortsatt anställning eller söka sig annat arbete 
när projektet är avslutat. Under sin eventuella 
arbetslöshet har de då rätt att få stöd genom 
det bulgariska socialförsäkringssystemet.  

Anya fick chansen
En kvinna, vi kan kalla henne Anya, skrev 

ett brev till oss. Ett brev av 
tacksamhet för vad Hjärta 
till Hjärta tillsammans 
med er givare gjort för 
henne:
”... Jag heter Anya och jag 
vill tacka så jättemycket 
för allt som ni har gjort 
för mig och min familj. Ni 
såg till att jag fick plats i 
hotell- och restaurangut-
bildningsprogrammet. Efter 
utbildningen anställdes jag 
och jobbade i nio månader 

i en liten hotellrestaurang 
i närheten av där jag bor, 

tack vare ekonomiskt stöd från er. Den här 
möjligheten att få fast arbete i nio månader 
gav mig nödvändiga kvalifikationer och goda 
erfarenheter. Det gav mig mod att inse att jag 
kan utvecklas i livet och som människa. Min 
familj är tacksam för att jag genom  detta fick 
en säkrad fast inkomst.
Efter nio månader är jag nu kvalificerad för 
att arbeta i andra restauranger här i regio-
nen och också sommartid söka mig till Svarta 
havets semesterorter.”
 
Anya är en av många människor som vi 
tillsammans är med och stöttar och skapar 
förutsättningar för genom projekt Team 
Roma i Rumänien och Bulgarien. 

Anya tillsammans med våra samarbetspartner från Bulgarian Aid Mission 
Stefan Stefanov och Hari Yatchev.  

* Av hänsyn till personens integritet är namnet fingerat.
Text: Hanna Andersson

Foto: BAM (Bulgarian Aid Mission)


