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Anders Holmefur
Direktor Biståndsorganisationen  

Hjärta till Hjärta 

Tacksamhet - vårt livsvillkor

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: Hanna Andersson, Anders Holmefur • Tryck: LTAB, Linköping  

Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Hjärta till Hjärta mfl • Omslagsbild: Ida Gyulai. Vallastaden i Kvällsljus. Vy mot Kunskapslänken från Paradisparken.

Vi vill bli fler! Du behövs. Välkommen som volontär. e-post: info@hearttoheart.se växel: 013-12 46 11

Hjärta till Hjärta är tacksamhet 
från början till slut, själva livsvil-
lkoret för vår verksamhet. Luften 
vi andas, bränslet som driver oss 
framåt och regnet som vattnar vår 
jord stavas tacksamhet. Låt mig 
förklara med en upplevelse från 
Thailand.

Som ung student fick jag möj-
lighet att jobba som volontär i 

Thailand under 6 månader. I kvar-
teret där jag bodde i Bangkok fanns 
några små affärer, ett nybyggt hotell 
och en idyll där de flesta kände igen 
varandra. Fyrtio år senare har områ-
det förvandlats till bankkvarter med 
hotell i skyskrapor.
Varje morgon vaknade jag vid 
6-tiden av en liten diskret klocka 
som klämtade ute på gatan. En ung 
buddhistmunk gick sin vanliga run-
da och med ringklockan i handen 
påminde han om sin ankomst. Och 
många i kvarteret gav honom mat, 
kläder och presenter. Under den saf-

fransgula manteln bar han en gryta där 
maten placerades. Samma företeelse 
varje morgon. Och vid större familje-
högtider gick familjen till 
buddhisttemplet för att ge 
större gåvor.
Det intressanta var att 
munken aldrig tackade för 
gåvorna. Enligt buddhis-
tiskt synsätt var det munkens 
självklara rättighet att få dessa gåvor. 
Istället var det givaren som tackade för 
förmånen att få ge!  

Dagliga mirakler & överraskningar
I Hjärta till Hjärta är det helt tvärt 
om! Tacksamheten ligger i att få ta 
emot. Tacksamheten kommer av att 
varje dag är ett helt oskrivet blad och 
alla de gåvor som skänks är mirakler 
och överraskningar. Jag ser ut genom 
fönstret på det ihållande regnet. En bil 
svänger in och två volontärer skyndar 
in för att jobba. En kommer cyklande, 
två kommer gående och så fylls skaran 
på. Och en stor tacksamhet fyller mitt 
sinne: Tänk att så många volontärer 
kommer troget och frivilligt för att 
jobba på Hjärta till Hjärta. Tacksam-
het!
I förra veckan gick skruvdragaren 
sönder och vi behövde köpa en 
ny. Den används dagligen för att 
skruva isär möbler och att repa-
rera saker. Jag var beredd att till-
styrka inköp av en ny skruvdragare 
men min kollega sa blankt nej!  
- Det kommer in så många värdefulla 
skänkta varor så säkert kommer vi att 
få en skruvdragare, var hans åsikt byggd 
på mångårig erfarenhet.
Dagen därpå kommer lageransvarig 
med ett leende och en nästan ny skru-

vdragare av finaste märke i handen! 
Det är spännande att jobba på Hjär-
ta till Hjärta där mirakler och över-

raskningar sker dagligen!

Varje dag fylls med 
tacksamhet
Så blir varje dag på Hjärta 

till Hjärta fylld av tack-
samhet. Volontärer och andra 

medarbetare som kommer, skänkta 
varor som flödar in och generösa 
gåvor som skickas till oss - alltsam-
mans fyller oss med tacksamhet. 
I ett bibliskt perspektiv kan vi se 
att tacksamhet är det kännetecken 
som följer Guds folk. Och samma 
livshållning besjunger Arja Saijonmaa: 
- Jag vill tacka livet som har gett mig 
så mycket!  
Tacksamhet är det livsvillkor som är 
förutsättningen för Hjärta till Hjärtas 
arbete. Och tacksamhet är vårt kän-
netecken - dagligen!

“Tacksamheten 
ligger i att få 

ta emot.”
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“- Titta, 
där kommer ett 

likbärarlik och bär 
på ett lik.” 

Citat från de skrattande 
tyska vakterna i 

Auschwitz

Hjärta till Hjärta 
- En inspirerande historia med rötter i andra världskriget

  
 

Waclaw Rosowski är mannen vars livs-
historia och engagemang har inspirerat 
till Hjärta till Hjärtas grundande. I Sve-
rige mötte han Karin & Sixten Widerstedt 
och tillsammans började de ett uppdrag 
som pågår än idag - att hjälpa människor 
i nöd. 

Waclaw föddes i Lublin, Polen 1910. 
1915 tvingades familjen fly till Ryss-

land då österrikiska trupper erövrade staden. 
Ryssland var väldigt fattigt och Waclaw har 
berättat att många människor inte hade råd 
med skor utan gick barfota även vintertid. 
1921 flyttade Waclaw och hans mamma 
tillbaka till Lublin. Pappan mördades av bol-
sjevikerna i det polsk-sovjetiska kriget när 
Waclaw endast var nio år gammal. Efterkrigs-
tiden i Polen innebar svåra år men sakta fick 
den lilla familjen det bättre då de livnärde sig 
på att tillverka tvål.

5 år i koncentrationsläger 
1 september 1939 anfölls Polen av nazitysk-
land vilket blev starten för andra världskriget. 
Polen kapitulerade inför övermakten den 27 
september. Svåra tider av förföljelse tar vid. 
Waclaw och hans fästmö var kristna och 
kunde inte längre tiga om det som hände. De 
protesterade mot nazisternas övervåld och de 
båda blev fångade och fängslade av Gestapo. 
I fem år satt Waclaw i koncentrationsläger 
– Auschwitz och Sachenhausen. Det var fas-
ansfulla år. Han såg och upplevde helvetiska 
saker som att till exempel helt utmärglad bära 
sina döda vänners kroppar till massgravarna 
– vara likbärarlik. När Waclaw trodde att han 

skulle dö fick han veta att nazisterna sökte en 
tolk. Waclaw var duktig på språk så han sam-
lade sina sista krafter och kröp till kontoret. 
Där erbjöd han sig att tolka. Ingen annan 
fanns att tillgå så Waclaw fick genast mat och 
efter ett par dagars återhämtning började han 
arbeta som tolk. Tolkuppdragen blev hans 
livlina. 

Befrielsen
Något av det värsta han och hans medfång-
ar blev utsatta för var när de under vin-
tern 1945 tvingades iväg på en lång 
dödsmarsch i riktning mot läger i 
Tyskland. Tusentals människor av-
led av svält och utmattning eller 
sköts till döds för att de var för svaga 
för att orka gå mer. Waclaw hamnade i 
Sachenhausen. Bara efter ett par månader 
beordrade kommendanten Kaindl att de 38 
000 fångarna som kunde ta sig fram för egen 
maskin skulle tvångsförflyttas till annan del av 
Tyskland. Waclaw och hans medfångar gick 
mot Lübeck. Den 3 maj 1945 befriades de av 
västallierade soldater. Waclaw kom till Sverige 
10 juli 1945 tack vare Folke Bernadottes vita 
bussar. I Linköping arbetade han sedan som 
finmekaniker och alla pengar som blev över 
efter att ha betalat för det mest nödvändiga 
gick till att köpa varor som han sedan skick-
ade - 10 kg i taget - till sina fattiga och utsatta 
landsmän i Polen. Fästmön återsåg han aldrig. 

En ny historia tar sin början
1961 blev Waclaw bjuden på middag hos ett 
par vid namn Sixten och Karin Widerstedt. 
Det blev starten på en livslång vänskap. Paret 
inspirerades av Waclaws historia och 
engagemang för de fattiga. De bör-
jade engagera sig i hans arbete. Från 
1961 till 1981 hjälpte de och deras 
vänner till med att fylla hjälppaketen. 
1981 höll det kommunistiska styret 
Östeuropa i ett järngrepp. Länderna 
var stängda mot omvärlden. Polacken 
Lech Walesas frihetskamp öppnade 
för kontakt med Polen. För svenskar 
blev landet visumfritt 1981 och man 
kunde börja med hjälpsändningar. 
De tre vännerna tillhörde samma för-
samling i Vikingstad - Missionsför-
samlingen. När det blev enklare att få 
visum till Polen undrade Waclaw om de inte 
kunde be om en extrakollekt för en hjälp-
sändning till hans hemförsamling i Lublin. 
Det blev två kollekter. Waclaw själv vågade 
inte återvända så han bad Sixten och Karin 
att åka. Efter första resan visste de båda att 

det var det här de skulle göra. Paret Widerstedt 
slutade sina respektive anställningar för att ägna 
sig helt åt bistånd. Så var Hjärta till Hjärtas ar-
bete igång. Mellan 1981 och 1990 reste de en 
gång i månaden till Polen. Verksamheten växte 
och parets vardagsrum blev för litet för allt som 
folk skänkte. 1991 bildades föreningen Hjärta 
till Hjärta och verksamheten har sedan bara 
fortsatt att växa. Idag förmedlar organisationen 
bistånd till ett värde av cirka 6 miljoner kronor 

per år till sociala projekt i bland an-
nat Albanien, Lettland, Rumänien 

och Bulgarien så att utsatta män-
niskor får stöd och hjälp till ett 
mer värdigt liv.

Mångas engagemang leder 
till tillväxt

Det är långt ifrån bara makarna Wider-
stedt som har bidragit och bidrar till Hjärta till 
Hjärta verk. Många är de människor som genom 
åren engagerat sig i verksamheten på olika sätt 
och så fortsätter det. Alla lika viktiga. Alla med 
en plats att fylla. Idag har Hjärta till Hjärta till 
exempel cirka 350 medarbetare och tusentals 
givare av både pengagåvor och materiella ting. 
Organisationen driver fem Second Hand-butik-
er runt om i Östergötland där det senaste till-
skottet är butiken i Vallastaden, Linköping. Vi 
bedriver även insamling av ekonomiska medel 
till biståndsarbetet via så kallat 90-konto.

Sixten, 89 år och Karin, 86 år tar det nu lite 
lugnare med all rätt. Men hjärtat har de fort-
farande i Hjärta till Hjärta och de följer arbetet 
med glädje. 
- Hjärta till Hjärta är i nya goda händer! Så 

mycket gott Karin och jag har fått vara med om 
och så många kramar vi har fått. Vi har fått 
göra det vi skulle, säger Sixten.

Waclaw Rosowski överlevde två koncentrationsläger, kom till 
Sverige och ägnade sedan hela livet fram till sin död 1993, åt 
att försöka hjälpa sina utsatta landsmän i Polen.  

Grundarna av Hjärta till Hjärta - Karin och Sixten Widerstedt tog emot stafettpin-
nen att berätta för omvärlden om Waclaws upplevelser likväl som fångdränkten 
ovan. Här ser vi dem tilsammans med direktor Anders Holmefur.



4

Hjärta till Hjärta öppnar en ny Second 
Hand-butik i Vallastaden, Linköping i 
samarbete med byggbolaget Skanska. 
Butiken kommer att drivas som en 
filial till huvudbutiken på Tornby och 
profileras med ett utvalt sortiment.

Stadsdelen Vallastaden växer fram i re-
kordfart i Linköping med 1 000 nya 

bostäder av 40 olika aktörer. Skanska har 
byggt ett kvarter som omfattar 48 lägen-
heter. Under september hålls ett Boexpo 
vilket riktar en stor uppmärksamhet till 
området och present-eras på följande sätt: 

”Boende och livsstil 
är stora intressen för 
många av oss, så visst 
låter det lockande att 
få kliva rakt in i 70 
bostäder. Under ex-
pot får du dessutom 
åtskilliga konkreta 
exempel på hur vi 
kommer att bo och 
leva i framtiden. Du 
som gillar inredning, 
arkitektur, livsstil el-
ler miljö lär hitta dina 
favoriter.”
Vallastadens profil ska vara en mångfald 
av boendelösningar. Området innehåller 
täta kvarter och vill främja sociala nätverk 
för mötesplatser. Ett 40-tal byggherrar har 
skapat många olika lösningar i större och 
mindre boenden:
- Vi hoppas att våra lösningar vinner folks ge-
hör och skapar de effekter vi vill uppnå menar 
projektledningen på Skanska och fortsätter:

- Vi har byggt 48 lägenheter med 1 till 4 
rum och kök. Miljö och människor står i 
centrum. Materialvalen styrs av Svanen 
miljökrav. Vi har installerat solceller och 
har batterilagring för solenergin. Byggna-
tionen ger även utrymme för ekologisk 
mångfald. På det högsta huset har vi byg-

gt en takterrass som kommer att bli trivsam 
för alla boende. 
Skanska hoppas att samarbetet med Hjärta 
till Hjärta ska förstärka de sociala värdena 
med boendet. Återvinning och återbruk är 
viktiga teman inför morgondagens sam-
hälle, likaså vill vi se möjligheter för män-
niskor som står utanför arbetsmarknaden 
att få meningsfull sysselsättning.

Hjärta till Hjärta Second Hand 
- unik möjlighet & positiva effekter
- Samarbetet med Skanska ger oss en unik 
möjlighet att profilera Hjärta till Hjärta i en 
ny miljö. Vi är den enda Second Hand-ak-
tören som bjudits in i detta framtidsprojekt. 
Vår Second Hand-butik är ett uttryck för att 

Unikt samarbete med Skanska i Vallastaden

• VALLASTADEN • VALLASTADEN • VALLASTADEN

Bo- & Samhällsexpo 
2017

 2-24 september 
i Vallastaden, Linköping 

Öppettider: 
måndag-fredag 10-19
lördag-söndag 10-17

För mer information & biljetter 
se www.vallastaden2017.se 

 

Projektledare Fredrik Hennings, Skanska, i mitten, diskuterar detaljer kring butiksbyggnationen 
med Peter Methander till höger och Anders Holmefur till vänster. 

Det är mycket 
mätning och 
andra förbered-
elser som ska 
göras när det 
förbereds för 
en ny butik. Här 
är det Hjärta till 
Hjärtas Hanna 
Andersson som 
är i farten. 

Foto: Vallastaden 2017, Okidoki Arkitekter

Bo- & Samhällsexpo 2017
2-24 september

i Vallastaden, Linköping

Öppettider:
måndag-fredag 10-19
lördag-söndag 10-17

För mer information & biljetter 
se www.vallastaden2017.se
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återbruk och åternytta är viktiga framtids-
frågor, säger Peter Methander som är butiks-
utvecklare på Hjärta till Hjärta.
Vi får möta en helt ny kundkategori i Val-
lastaden som även ger effekt på vår stora 
butik på Tornby. Med en liten butiksyta 
och ett särskilt urval av vårt sortiment tror 
vi att många kommer att lockas till vår hu-
vudbutik. Hjärta till Hjärtas butik kom-
mer att bli en tillgång för hela Vallastaden.
 
Öppnar för spännande samarbeten
Lägenhetsinnehavarna i Skanskas kvarter 

är organiserade i bostadsrättsföreningen 
Inspirationen och butiken är placerad mitt 
emot Paradiset, ett område som kommer 
att rymma odlingslotter för de boende.
- Hjärta till Hjärtas Second Hand-butik 
granne med paradiset låter som en fin idé, 
menar direktor Anders Holmefur. 
Butiken öppnar för ett spännande samar-
bete med såväl enskilda kunder som större 
samhällsaktörer. Vi kommer också att 
pröva nya modeller för samverkan med 
bostadsrättsföreningen som kommer att 
ge ringar på vattnet: 
- Vi ser etableringen i Vallastaden som mer 

än bara en butiksetablering. Det fungerar 
också som en sorts tankeställare och fram-
tidsspaning, aslutar Anders Holmefur.
Bomässan genomförs 2-24 september. Bu-
tiksavtalet är skrivet på två år och kommer 
därefter att utvärderas.

• VALLASTADEN • VALLASTADEN • VALLASTADEN

Du hittar våra fyra fullsortimentsbutiker här:

tis, ons, tors 12-18
lör 10-14

tis, ons, tors 12-18
lör 10-14

tis 15-18
fre 10-13
sista lördagen i 
månaden 10-13

Hjärta till Hjärta Second Hand
- Shoppa för en god sak!

Mjölby:
Svänggatan 5
0142-186 60

Kisa:
Sjögatan 11
0494-100 04

Linköping:
Attorpsgatan 10 
013-12 46 11

Hjärta till Hjärtas lilla konceptbutik i Vallastaden, 
Linköping: 
Kunskapslänken 100
(2-24 september öppet mån-fre 10-19, lör-sön 10-17. Entrébiljett 
behövs för att komma in på området. Öppettider efter expot 
kommer att anslås på www.hjartatillhjarta.se)

Motala:
Verkstadsvägen 79
0141-524 10

tis, ons, tors 12-18
lör 10-14

Karta: från Expobolagets utbildningsmaterial

Hjärta till Hjärta är i allra högsta grad 
representerade under Bo- och Sam-
hällsexpo 2017. Volontärer agerar värd-
ar och värdinnor i hemutställningar och 
en liten butik öppnar i kvarteret Inspi-
rationen under expot. 

Om Du besöker Sveriges hittills stör-
sta bomässa; Bo- & Samhällsexpo 

2017 har Du möjlighet att se totalt 70 
hemutställningar byggda av 40 olika ak-
törer I Skanskas två hemutställningar 
(märkta med nummer 32 på den karta 
som finns över expoområdet, se www.val-
lastaden2017.se) kommer Du att möta 
volontärer från Hjärta till Hjärta. Tillsam-
mans med personal från Skanska finns vi 
på plats som värdar och värdinnor. 

Hemutställningarnas teman
Lägenheterna speglar två teman och kon-
cept. Resurseffektivitet är namnet på den 
ena. Här är lägenheten inredd för max 50 
000 kronor med återbrukad inredning 
från second hand, blocket, loppis etc. In-
redningen har sedan målats och fräschats 
upp för att skapa en modern och stilren 
känsla. Hemutställningen vill man ska in-
spirera besökaren till att inreda modernt, 
kostnadseffektivt  och hundra procent 

hållbart utan att be-
höver köpa nytt.
Den andra lägenheten 
Referensen inreds 
med moderna mö-
bler och dekor för att 
skapa en inspirerande 
miljö - känslan blir 
stilren, trendig och 
kontrastfull. Här finns 
också miljösmarta tips 
och inbyggda funk-
tioner som ingår i ett 
nytt hem. Fokus ligger 
på resurseffektivitet och hur hem från 
Skanska tillgodoser detta. I lägenheten 
finns vitvaror från Siemens Home Con-
nect som möjliggör smarta och moderna 
funktioner. 

Second Hand - en resurs
I samma hus hittar Du också Hjärta till 
Hjärtas nya lilla tillskott - en Second 
Hand på 42 m² i bottenplan. Butiken blir 
en spännande resurs för de boende i kvar-
teret Inspirationen, liksom för Vallastaden 
och Linköping. Under expot kommer här 
att finnas kaffe till försäljning. 
Hösten blir en spännande tid med utveck-
ling av arbetet runt butiken i Vallastaden 

och de boende där. Undan för undan 
kommer vi fortsätta att ge information om 
vad som händer i det här unika samarbe-
tet genom våra olika informationskanaler. 
Väl mött på Kunskapslänken 100!

Bo- och Samhällsexpo 2017 har Hjärtat på plats 
- Skanskas hemutställningar lyfter miljö & återbruk

Kartan visar hela expoområdet. Vid pilen hittar Du kvarteret Inspirationen med Skanskas 
två hemutställningar samt Hjärta till Hjärtas nya lilla butik (tyvärr oskarp bild).
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AFGHANISTAN
- By- och hälsoutveckling  som omfat-
tar förebyggande hälsovård, vatten och 
samitet, utbildning inom odling och 
djurhållning samt alfabetiseringsklasser. 

ALBANIEN
- Familjehem/Barnens Hus för utsatta 
barn. 
- ABC är skolprojektet för barn från fat-
tiga miljöer. 
- CBR hjälper barn, unga och vuxna med 
sjukgymnastik och annan rehabilitering.

. 
 

BULGARIEN
- Team Roma är samlingsnamnet för pro-
jekt som syftar till att förändra orsakerna 
till utanförskap och fattigdom framförallt 
bland romer. De fyra fokusområdena är 
Utbildning, Hälsa, Försörjning och Struk-
turomvandlande insatser (ägande & ident-
itet). Exempel på projekt som ingår är 
Roma Mediator som omfattar utbildning 
med syfte att leda till arbete, Take me to 
school som genomför utbildningsinsatser 
för barn och ungdomar. 

LETTLAND
- Familjestöd - allmänt eller personligt - 
innebär att fattiga och utsatta familjer får 
hjälp och stöd att klara av vardagen.
- Föräldrastödgrupper är till för föräldrar 
eller vårdnadshavare till barn med svåra 
fysiska och/eller psykiska funktionsned-
sättningar. Grupperna leds av en psykolog 
och det är ett tillfälle att träffa andra i 
liknande situation, man stimuleras och 
motiveras till att engagera sig än mer i det 
egna barnets utveckling. 
- Utbildningsstöd för ungdomar i gym-

Vad arbetar Hjärta till Hjärta med? - Ett axplock av biståndsinsatser 2017

Under sommaren invigdes grönsakspro-
jektet. Ett projekt inom Försörjnings-
grenen i Team Roma. Många betydande 
röster kom till tals och framtiden ser nu 
ljusare ut för grönsaksodlarna och in-
vånarna i området. 

I juli invigdes grönsaksprojektet i Gradinari 
där två producentkooperativ har bildats, 

ett temperatur- och fuktighetskontrollerat 
lager har iordningställts och en produk-
tionslinje för bearbetning (konservering) av 
grönsakerna har införskaffats. 

Bakgrund till projektet
Rumänien är ett land med många mot-
sägelser. Landet är väldigt rikt med bördiga 
jordar och många naturtillgångar. Sam-
tidigt lever 25,2 % av landets befolkning 
under landets fattigdomsgräns. Merparten 
av landets livsmedelsförsörjning tillgodoses 
genom import samtidigt som stora arealer 
bördig jordbruksmark inte brukas. Den 
rumänska bonden har oftast en ganska liten 
areal att bruka (2-5 hektar) och för en en-
skild bonde är det svårt, nästintill omöjligt, 
att sälja sina produkter till livsmedelskedjor 
och distributörer. Hittills har här varje grön-

saksodlare själv 
fått försöka sälja 
sin produktion. 
En del har trans-
porterat och sålt 
sina grönsaker på 
olika marknader 
men de allra flesta 
har helt enkelt för 
sökt sälja grönsak-
erna utmed vägen. 
Varje höst sedan 
2014 har vi från 
Hjärta till Hjärta 
sett tonvis med 
grönsaker som 

ruttnat bort eftersom man inte lyckats sälja 
dem. Samtidigt är livsmedlen dyra för lan-
dets stadsbefolkning. Genom att grönsaks-
producenterna samarbetar och organiserar 
sig finns förutsättning att på 
ett rationellt sätt få avsättning 
för det odlade. En parallell vi 
kan dra från Sverige är alla de 
mejeriföreningar som starta-
des i vårt land under perioden 
1850-1950. 

Invigning av projekt
Många fanns på plats vid in-
vigningen av det här viktiga 
projektet. En av dem var 
Gradinaris borgmästare 
Mihai Ioana. Han tror på 
projektet och säger sig ha för 
avsikt att i första fasen skapa 25 arbetstillfäl-
len och därefter hoppas han på expansion:
- Det här är ett stöd för vanliga medborgare, 
för grönsaksodlarna, eftersom vi kommer att 
förädla grönsakerna som man inte tidigare 
kunde sälja på gatan. En annan mycket viktig 
aspekt är att arbetstillfällen kommer att ska-
pas som i sin tur leder till utveckling av sam-
hället här.”

Den schweiziske ambassadören i Rumän-
ien, Urs Herren, deltog också han med stor 
glädje. Urs poängterade att projektet är 
fördelaktigt för jordbrukarna och för deras 
familjer. De medel som kommer in invest-
eras i barnens utbildning och familjemed-
lemmarnas hälsa: 
- Det här är ett initiativ som skapar jobb och 
genererar inkomst här i samhället. Samtidigt 
skapas produkter med högre kvalitet.”
Jörgen Ljung, Hjärta till Hjärtas styrelse-
ordförande, fick ordet vid invigningen och 
lyfte fram vikten av samarbetet mellan olika 
aktörer som syftar till att göra livet bättre 
för många i området:
- Samarbetet inom kooperativet av grönsaks-
odlare, mellan organisationer i Rumänien och 
inom EU är ett viktigt steg i utvecklingen mot 
något bättre. Ett första steg har tagits, nästa 
blir ett samarbete för att förädla råvarorna 

och skapa en hållbar utveckling.
Vid invigningen deltog även grönsaksod-
lare, Cerasela Banica som representant från 
den sociala fonden för romernas inkludering 
inom det schweiziska-rumänska samarbet-
sprogrammet och Emil Marinescu, direktor 
för jordbruksdirektoratet i länet Olt.

Glädjedag då projektet invigdes! I samarbete med partnerorganisationen FDES och Gradinaris kommun 
har Hjärta till Hjärta bidragit med egeninsatsen till projektet för kommunens grönsaksodlare. 90 procent 
av projektkostnaden finansieras genom schweiziska biståndsmedel.

Vanligast är att varje odlare, var för sig, försöker stå vid vägen och sälja sina grön-
saker till förbipasserande. 

Text: Rickard Klerfors & Luiza Timuc 
Textbearbetning: Hanna Andersson

Foto: Hjärta till Hjärta

Team Roma: Anläggning möjliggör grönsaksförädling
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Det finns stora behov av stödundervisning och utbildning i de länder 
där vi verkar. Det är fantastiskt när vi hör och ser barn som ansluter 

och klarar av skolan tack vare stödet de får. Men det gör sig inte av sig 
självt. Det behövs engagerade människor som brinner för att barn och 
unga ska klara skolan, skaffa sig en utbildning och verktyg att förändra 
sin livssituation. Robert är en av de personerna. Han arbetar i ett av de 
skolprojekt som vi stödjer i Rumänien. Han är föreståndare och organis-
erar stödundervisningen med både lärare och barn. Men det är inte allt. 
Han agerar också chaufför, det vill säga att han varje dag åker flera vändor 
i den besvärliga terrängen för att plocka upp både barn och medarbe-
tare och sedan är det samma visa när dagen är slut. När det är många 
barn i stödundervisningen så hjälper Robert också till i undervisningen.  
- Jag möter barn varje dag och jag ser äldre barn som inte kan läsa, skriva 
sitt namn, de vet inte när de har födelsedag och så vidare. Bristen på 
utbildning är ett stort problem, skriver Robert som ser ett stort behov av 
verksamheten. 
Därför syns och hörs det tydligt att det är en stor glädje och motivation 
när barnen lär sig mer och mer. Vara med när någon lär sig skriva, eller när 
någon annan lär sig att läsa sina första meningar: 

Utbildning 2017 - stöd barn & ungas utbildning

För 590 kr/månad* 
får ett barn i Rumänien  
läxhjälp & ett mål mat.

Stöd kampanjen 
“Utbildning 2017”
swish: 123 196 33 47

90-bgkonto: 900-7857

För 590 kr/månad*
får ett barn i Rumänien

UTBILDNING
- en väg ut ur 

fattigdom

www.hearttoheart.se  90-bgkonto: 900-7857

Tack för Din gåva.
*genomsnittlig kostnad

 - Jag ser hur deras personligheter förändras i och med 
lärandet och det är stort, avslutar Robert. 

nasieåldern då många av ekonomiska skäl 
inte kan gå en gymnasieutbildning. 

RUMÄNIEN
- Team Roma är samlingsnamnet för pro-
jekt som syftar till att förändra orsakerna 
till utanförskap och fattigdom framförallt 
bland romer. De fyra fokusområdena 
är Utbildning, Hälsa, Försörjning och 
Strukturomvandlande insatser (ägande & 
identitet). Exempel på projekt är skolpro-
jekt, hemtjänstverksamhet, grönsaks- & 
hantverksprojekt. 

- Äldreprojektet där ensamma och sjuka 
äldre får hjälp genom hemtjänst. Omvård-
naden är mycket viktig men insatserna 
fyller också en stor social funktion då de 
flesta är helt utlämnade och saknar an-
höriga. 

RYSSLAND
- Christmas Angel Tree där syftet är att 
återknyta kontakten och upprätta rela-
tioner mellan fängslade föräldrar och deras 
barn.

SVERIGE
- Sociala insatser i Hjärta till Hjärtas Sveri-
geverksamhet för att motverka utanförskap 
och jobba för integrering. Vi vill skapa 
förutsättningar för en nystart. Behovet av 
stöd för sociala insatser i Sverige har ökat 
eftersom det offentliga minskat sitt stöd till 
ideella organisationer. 

Förbättrade förutsättningar för odling

Hjärta till Hjärta stöder ett byutveck-
lingsprojekt i två avlägsna provinser i 

Afghanistan genom Evangeliska Frikyrkan 
(EFK). I en by har EFK:s projektpartner 
på plats byggt ett växthus tillsammans med 
byborna för att visa hur man på så sätt 

förbättrar förutsättningarna för 
odling av grönsaker. Hela byn 
engagerade sig. Alla ville vara 
med och arbeta. En av invånarna, 
vi kan kalla honom Amin, tyckte 
att det blev för mycket folk om 
alla skulle trängas i samma växt-
hus så han sa:
 - Kan ni inte komma och hjälpa 
mig med min odling hemma? 
Mannen fick genom den lokala 
organisationen hjälp att köpa 

plast till att bygga ett eget växthus. 
De visade honom hur man ska by-

gga och tänka kring odling. Nu kan Amin 
odla tomater, gurka, lök och sallad till sin 
familj och han har även inspirerat andra 
familjer att bygga egna växthus. Kan han så 
kan vi. Grönsaksodling är viktigt för män-
niskorna här då kosten tenderar att bli allt 

Ett 10 000-tals människor har under det senaste året berörts av arbetet som 
bland annat har omfattat växthusodling och utbildning i hur man renar vatten 
och lagar näringsrik mat till sina barn. 

för ensidig utan den med näringsbristsjuk-
domar till följd. 

I pipeline
Fortsatt kommer man i projektet att fokusera 
mycket på vatten, sanitet, och hygien precis 
som tidigare. Sett till utvecklingsindikatorer 
ligger Afghanistan väldigt långt efter så det 
kommer fortsatt att ta tid att åstadkomma en 
varaktig förändring. Man vill också utveckla 
jordbruksarbetet än mer. En stor del handlar 
då om att utöka försöken med veteodling. 
Förra året blev en stor del av vetet i ett ak-
tuellt område förstört av frost men nu har 
man hittat en vetesort som ska vara tåligare 
och förhoppningsvis överleva klimatet på 
platsen. Förhoppningen är att det här ska 
distribueras till befolkningen under året.

Ett 10 000-tals människor har under det senaste året berörts av arbetet 
då man bl a har byggt toaletter, gett utbildning i hur man renar vatten och 
lagar näringsrik mat till sina barn. 

Textbearbetning: Hanna Andersson 
Foto: EFK
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Se att hjälpen når fram 
- följ med på resa!

Bulgarien v 47 2017 
Rumänien v 40 2017
Lettland april 2018

Se mer på www.hearttoheart.se 

Foto: Velki Associaton

Översättning & textbearbetning: Hanna Andersson

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

Fyllda med ny kunskap, uppmuntran och 
roliga minnen lämnade tio föräldrar och 
tio barn sommarens sista läger i Spare, 
Lettland. 

Lite unikt för just det här lägret var att tre 
pappor deltog med sina barn. Tidigare 

har enbart enstaka män varit med.
Det började med att lägrets arrangörer, Velki 
Assoication fick två ansökningar från fäder. 
För flickan Kates familj blev det en uppmun-
tran till att ändra sina planer. Kates mamma 
hade ansökt om att vara dotterns ledsagare. 
Kate har en väldigt komplicerad diagnos så 
hon behöver specialvård och hjälp 24 tim-
mar om dygnet. När Kates pappa hörde att 
fler fäder skulle vara med var han snabb med 
att ändra sina jobbplaner och åka dit med 
Kate. Det var ingenting han ångrade. Det 
blev en bra vecka på många sätt och vis. 
 
Stunder av lycka
Lägrets sista dag kom stödgruppsledaren 
Agita på besök. Agita har själv varit med på 
läger, fått support och stöd genom föräldra-
grupperna då hennes son föddes med grav 
funktionsnedsättning. Han gick tyvärr bort 
2013. Agita hade med sig sin gitarr. Hon 
sjöng och spelade tillsammans med lägerdel-
tagarna. Snart blev skolgårdens asfalterade 
plan ett dansgolv! Herrarna bjöd upp kvin-
norna, pojkarna bjöd upp flickorna. Kate var 
den mest entusiastiska. Hennes ögon glit-
trade när hon hörde musiken. Kates pappa 
lyfte upp henne ur rullstolen och de dansade 
vals och polka, omvartannat. Kates ansikte 
lyste som solen. Helt trygg i pappas famn – 

En, två, tre... En två tre… allt medan dag 
blev till natt. 

Goda fäder behöver uppmärksammas
Allt för länge har lettiska fäder haft rollen, 
eller stämpeln som enbart försörjare eller 
som ”bad guys” – det vill säga exempelvis 
som någon som inte bryr sig, skadar eller 
överger sin familj. De är lika kapabla att ta 
hand om ett barn som en mor. Det kom-
mer verkligen fram vid ett sådant här läger-
tillfälle. Velki Associaton skriver till oss att 
det är en glädje att se vad pappor betyder 
och gör. De är helt vanliga fäder som kan 
hantera behoven hos ett barn med allvarliga 
funktionsnedsättningar. Det behöver up-
pmärksammas. Vi vet och hoppas att fler 

inspireras till att våga komma med i både 
supportgrupper och på nästa omgång av 
sommarläger. Det vore något fantastiskt att 
få se i samband med att Lettland firar 100 
år av självständighet. 

Utöver många gemensamma roliga aktiviteter har specialpedagoger arbetat med barnen och de vuxna har haft separata seminarier 
och samtal på sitt håll.

Dansfest avslutade sommarläger

Tack för att Du som givare till Hjärta till 
Hjärta bidrar så att det här värdefulla och 

viktiga arbetet är möjligt.

Stöd arbetet med 
familjestödgrupper i 

Lettland
BG 900-7857 

SWISH 1231963347
märk gåvan med 

”Stödgrupp Lettland”


