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Bered en väg

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: Karin & Sixten Widerstedt - Mikael Good

Ännu en gång är jag på väg ut i 
väglöst land. Från motorväg till 

översvämmad flodbädd, från nyan-
lagd asfalt till dolda gyttjehål där 
vi riskerar att fastna. Jag åker med 
Florin som är uppväxt i området 
och leder biståndsorganisationen 
Somebody Cares. Målet för resan är 
den avlägsna byn Tufanu i sydvästra 
Rumänien. Som illegal bosättning 
för romer finns den inte ens på 
kartan. 
Sedan ett år tillbaka transporterar 
Florins personal lärarna till kommun-
ens skola och vårt läxhjälpsprojekt i 
den avlägsna byn. Tidigare fungerade 
skolan bara om lärarna kunde gå till 
fots de 7 km till byn…

Skapa vägar & möjligheter
Bered en väg? Jag funderar mycket 
på Hjärta till Hjärtas roll i dagens 
biståndsarbete. Jag tror att det är vår 
roll att skapa vägar och möjligheter 
för insatser som kan utvecklas till-
sammans med goda lokala samar-
betspartners.
I detta fall är det ju uppenbart att 

en ordentlig väg måste till för att 
skapa vettiga förutsättningar för in-
vånarna här. Men hur ska det gå till 
med kommunledande personer som 
sitter häktade för korruption och 
maktmissbruk? Eller förtroendevalda 
personer som bara är helt ointresserade 
att hjälpa romer i sin kommun efter-
som risken är stor att man inte blir 
omvald! 
Hjärta till Hjärta bereder väg och 
skapar möjligheter för sociala insatser 
genom legala kontrakt, licenser och 
underskrivna avtal. Insatser som i 
två fall nyligen förhindrats att starta 
på grund av nyvald politisk ledning 

med helt andra prioriteringar. Eller 
som måste avbrytas av samma skäl. 
Detta är två bekymmer som jag dis-
kuterat vid mitt senaste snabbesök i 
Rumänien. 

Vägbyggen
Med ännu större glädje möter jag 
föräldrar och barn i skolan: 
- Jag är så tacksam att mina barnbarn 
får hjälp med läxor och får bra mat varje 
skoldag, berättar mormodern som kom-
mit för att hämta barnen. 
Barnen visar med glädje upp sina färg-
glada teckningar och den stolta mor-
modern strålar ikapp.
Här möter jag ett intressant ”vägbygge”, 
med vägar till kunskap, glädje och fram-
tidsmöjligheter i gott samarbete med 
lokala partners. 
I rapporten från Lettland ser vi 
liknande ”vägbygge”, se sida 4. Hjärta 
till Hjärta har under många års utveck-
lingsarbete skapat föräldrastödsgrupper 
som blivit en erkänd insats. Föräldrar 
och personal vid dagcentra möttes i en 
konferens och fick lyssna till kvalificerade 
föredrag i känsliga frågor. Ledaren för 

Glada Hudik-teatern smittade alla 
med sitt engagemang. Dessa årliga 
konferenser som arrangeras av vår sa-
marbetspartner är goda föresatser till 
vägbygge för föräldrar som hittills en-
dast påbörjat sina resa.
- Jag vill sätta mina fötter på en rätt och 
riktig väg och bara börja gå, säger Yasir. 
Han är en av deltagarna i vårt integra-
tionsprojekt som nyligen startat och 
är ett framgångsrikt exempel på det vi 
kan kalla vägbygge. Yasir kom som fly-
kting till Sverige för drygt 2 år sedan 
och längtar efter att återförenas med 
sin fru och tre söner. För honom och 
personer i liknande situation erbjuder 
vi en väg framåt. Läs mer om detta på 
sida 5. 
Jag ser Hjärta till Hjärtas roll som 
vägbyggare i direkta insatser i 
biståndsprojekt liksom diakonala in-
satser i Sverige. Din insats hjälper oss 
att skapa fler vägar och möjligheter 
till utveckling. 
Tillsammans gör vi det möjligt! 

Stöd Hjärta till Hjärta. Din gåva behövs. 90-bg 900-7857 SWISH 123 196 33 47 
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Sixten Widerstedt 90 år! 
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Skänk av Din tid
- Bli volontär!

Uppgifterna är många för att vi ska kunna fortsätta vårt biståndsarbete - Du 
behövs. Vi söker volontärer till alla våra enheter. Hör av Dig till 013-12 46 11 
eller skriv ett mail till info@hearttoheart.se

sortera prylar

sortera kläder

lasta bistånd café försäljning 
möbler

kundservice i butik

boksortering

tavelhantering

Vill Du eller Din församling också anordna en Minns Du sången-konsert?  
Kontakta info@hearttoheart.se

foto: Mikael Good & Hanna Andersson

Landshövding Elisabeth Nilsson var en av talarna vid firandet 
av Sixten. 

Ett 100-tal gratulanter mötte upp på Hjärta till Hjärta Second Hand i 
Linköping för att fira med jubilaren.

 

I samband med Sixten Widerstedts 90-årsdag lät Hjärta 
till Hjärta publicera en skrift som fångar glimtar från 

Sixten och Karins liv. Boken är sammanställd av Mikael 
Good. Skriften finns till försäljning i våra butiker och vid 
Hjärta till Hjärtas huvudkontor. Den går också att beställa: 
info@hearttoheart.se. eller 013-12 46 11

Guds redskap 
- En bok om Hjärta till Hjärtas 
grundare Sixten & Karin Widerstedt

sortera leksaker

Den 20 januari fyllde Sixten Widerstedt 90 år. Sixten som tillsammans med sin hustru 
Karin grundade Hjärta till Hjärta. Det firades med ett öppet hus i Linköping med 

familj, medarbetare i föreningen, gamla och nyare vänner och bekantskaper. Dessutom, en-
ligt jubilarens önskan, firades födelsedagen med en insamling till Hjärta till Hjärtas arbete 
för romska barns utbildning. Grattis Sixten! 

25/2 kl 17 Pingstkyrkan, Bredaryd 

Välgörenhetskonsert 
till förmån för Hjärta till Hjärta:

Medverkande: kör, musiker, solister, Anders Jaktlund, Annika Widerstedt, 
Petter Edin, Jörgen Ljung & Christer Tornberg 

fri entré med insamling

Alla medlemmar inbjuds härmed till  
Hjärta till Hjärtas  

ÅRSMÖTE
lördag den 21 april Baptistkyrkan, Motala

 

16.00 Årmötesförhandlingar 
18.00 Konsert med Ingemar Olsson  

 

(Till konserten hälsas alla varmt välkomna - medlem eller inte - se annons sida 7) 
 

Har Du inte betalat in Din medlemskapsavgift för 2018 gör det via bg 900-7857 
märk “medlemsavgift 2018”.

Följ oss här: 
www.facebook.com/

hearttoheart.se
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Föräldrastödsgrupper:
- “Change the attitude and the future will change” 

Text: Vivi-Ann Ahlström, Lettlandsansvarig
foto: Tamara Sabazova, Velki Assoicaton

Pär Johansson från Glada Hudik-teatern tillsammans med tolken Renate Meija 
talade engagerat om sitt arbete och att ta tillvara på ungomarnas egna möjlig-
heter. 

Åter igen fick jag glädjen att medverka på 
vår samarbetspartner Velki Associatons 

konferens i Riga, Lettland. Konferensen är 
ett avslut på årets arbete med föräldragrup-
perna och sommarlägren som pågått under 
året. Hit bjuds också lärare och andra per-
soner som arbetar med och visar ett intresse 
för utvecklingen av de funktionshindrades liv i 
samhället. Här får föräldrar en möjlighet att 
träffa varandra och diskutera hur omsorgen 
om de funktionshindrades situation ser ut 
i respektive kommuner, få information om 
insatser och också en inblick i hur omsorgen 
fungerar i andra länder. Från Sverige finns 
alltid någon representant med som delar med 
sig av sitt speciella område. I år låg fokus på 
daglig verksamhet och sexualitet. Två om-
råden som känns mycket viktiga för de funk-
tionshindrade men också för deras anhöriga. 
 
Känslor & Sexualitet - tabubelagt ämne 
i fokus
Lördagen inleddes av Ami Stobenius som 
talade om känslor och sexualitet. Ett ämne 
som är tabu här i Lettland och som alltid 
väcker många frågor och känslor. Ami ta-
lade om allas behov av närhet och beröring 
och att vi alla har samma längtan och käns-
lor. Det är inget ett funktionshinder sätter 
stopp för. Det blev många frågor att besvara 
och vissa föräldrar hade svårt att förstå hur 
vi kan vara så öppna med dessa frågor, fram-
förallt med våra funktionshindrade. Det är 
ett ämne som alltid kommer upp när jag har 
föräldrautbildning på sommarlägren i Let-

tland. Det är därför extra viktigt att 
få höra om det i det här forumet. 
Då kan man sedan fortsätta att 
diskutera i den egna föräldra-
gruppen på hemmaplan. 
 
Utbyten & upp-
muntran 
Nästa man på plan 
var Pär Johans-
son från Glada 
Hudik-teatern. Jag 
tror många känner 
honom som mannen 

bakom en grupp utveck-
lingsstörda ungdomar och vux-

na som gjort både film och teater i Sverige 
och utomlands. Vi tittade på filmen ”Hur 
många lingon finns i världen”. Innan det 
pratade Pär om 
bakgrunden till 
filmen, sitt eget ar-
bete på dagcenter 
och möjligheten 
att utveckla och 
ta till vara ung-
domars egna möj-
ligheter. Efter fil-
men diskuterade 
vi hur dagligverk-
samhet se ut hos 
oss i Sverige och 
hur det kan finnas 
en möjlighet att utveckla den här verksam-
heten i Lettland. I Lettland finns inte den 
möjligheten till daglig verksamhet och mån-
ga föräldrar vet inte alls vad som ska hända 
deras ungdomar när skolan slutar. Den här 
programpunkten ledde därför till mycket 
- både gråt och skratt. Många fick med sig 
tankar och idéer som man sedan kan försöka 
förverkliga på hemmaplan. I Lettland finns 
dagcenter på många ställen men långt ifrån 
alla får en plats där och det finns mycket som 
behöver utvecklas när det gäller arbete och 
möjligheter för de funktionshindrade. Pärs 
enorma entusiasm och glädje över sitt arbete 
med funktionshindrade gjorde ett stort in-
tryck på alla närvarande och det är viktigt att 
få höra om alla människors lika värde och 
möjligheter, speciellt för föräldrarna i Let-

tland där funktionshindrades liv och möj-
ligheter alltid legat sist på prioriteringslistan.  
På söndagen föreläste Latvian family plan-

ning and Reproductive Helth Organ-
isation, en grupp från Lettland 

som länge arbetat med sexu-
alupplysning i skolor och 
andra institutioner. Delta-
garna fick arbeta i grupper 
med frågor som kom upp 
under dagen och sådant 

som man själv undrat över. 
 

Ork att kämpa
Hela konferensen är inte bara 

information och lärdom, det är också fest 
och rekreation. På lördagskvällen fanns det 
god mat, underhållning och möjlighet att 
umgås. Deltagarna som kommer från olika 

delar av Lettland får bussresa om så behövs 
och hotellvistelse. För många den enda ”se-
mestern” på året och också enda chansen att 
få bo på hotell och träffa många i samma 
situation. Det ger styrka att orka kämpa för 
den viktigaste saken i livet ”Mitt barns möj-
ligheter till ett gott liv”.
Därför känner jag att det här projektet som 
Hjärta till Hjärta är med och driver är så 
viktigt och visar att det finns möjlighet 
att utveckla och bygga ett bättre liv för de 
funktionshindrade i Lettland.

I Lettland stödjer Hjärta till Hjärta föräldrastödgrupper för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. På 13 platser i landet finns 14 sup-
portgrupper etablerade. Behovet är stort och fler vill ständigt ansluta. Ilze Lielpetere är psykolog och arbetar med grupperna:
“När man som förälder får träffa människor i liknande situation och får lyssna till olika erfarenheter blir det en stor lättnad – jag är inte 
ensam om att uppleva de här problemen eller att vara i den här situationen. Delade upplevelser och lösningar ger motivation - det går 
att göra förändringar. Gruppen blir också ett forum att sprida information och kunskap om funktionsnedsättningar, rättigheter och sky-
ldigheter, hjälpmedel med mera. Oftast är föräldrarna själva så upptagna med att klara av det vardagliga livet att de långt ifrån själva 
mäktar med att söka svar på t ex internet. Det är några av anledningarna till att föräldrastödgrupperna finns och behövs. ” Varje år in-
bjuds till en konferens som en del i arbetet. Titeln ovan var namnet på den senaste konferensen med fokus på två viktiga ämnen - daglig 
verksamhet och sexualitet.

“... Det är 
viktigt att få höra om 

alla människors lika värde 
och möjligheter, speciellt för 
föräldrarna i Lettland där 
funktionshindrades liv och 

möjligheter alltid legat 
sist på prioriter-

ingslistan.”

Ge barnen en riktig jul 
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- “Change the attitude and the future will change” 
Nytt projekt på “Hjärtat”:  

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta 
har alltid varit engagerad för flyktingar 

och asylsökande. Organisationen och alla 
biståndsinsatser började med flyktingen 
och koncentrationslägerfången Waclaw 
Rosowskis engagemang. 
Asylsökande får ofta vänta länge på beslut 
utan att ha något att syssla med. Under förra 
året ansökte och beviljades Hjärta till Hjärta 
medel för att göra tidiga insatser för asyl-
sökande (TIA). Under november startades 
verksamheten i Linköping och under våren 

hoppas vi kunna starta liknande verksamheter 
i Motala och Mjölby. Deltagarna tränar sig 
i svenska. En del av deltagarna i Linköping 
är också volontärer i second hand-butiken.  
Hjärta till Hjärta ger information om hur 
Sverige och den svenska arbetsmarknaden 
fungerar. Vi ger också stöd och råd till del-
tagarna. TIA-verksamheten samarbetar med 
bland andra Arbetsförmedlingen och Sven-
ska Kyrkans Diakonicentrum.

Jag träffar Yasir på mitt kontor på Hjär-
ta till Hjärta. Han tar en paus i dagens 

svenskapass i TIA-projektet för att prata en 
stund med mig: 
- Det här är också träning, jag behöver prata 
mycket svenska, skrattar Yasir som gärna ställer 
upp på en pratstund med mig för Er läsares 
räkning. 
42-årige Yasir berättar öppet om flykten för 
2 år och 2 månader sedan, även om det är 
svårt. Han tvingades av politiska skäl lämna 
ett Irak i fullt krig. Det blev alldeles för far-
ligt att stanna kvar. Det tog Yasir 10 dagar 
att ta sig från Irak till Sverige. Första anhalt 
var Turkiet. Därifrån en omskakande och 
mycket svår båtfärd tillsammans med 120 
andra personer ombord till Grekland. Han 
tog sig vidare med tåg och buss upp genom 
Europa för att slutligen hamna i Sverige. 
Han flydde ensam. Hans fru och tre söner 
(12 år, 11 år och 5 år) är kvar i Turkiet. Yasir 
har sökt asyl i Sverige. I maj 2017 gjorde 
han sin intervju hos Migrationsverket. Nu 
är det tuff väntan på besked. Att återvända 
till Irak är inte möjligt för Yasir. 
- Det är svårt med väntan. Och så saknar jag 
min familj så mycket, säger Yasir. 
 
Yasir är driven. Han söker möjligheter att 
lära sig svenska. Han har gått flera kurser på 
bl a Gårdshuset och Liljeholmens folkhög-
skola. Han deltar och har deltagit i språk-
caféer och tränar svenska både med andra 
invandrare men också med svenskar. Ett tag 
hade han praktik i en Second Hand-butik i 
Skäggetorp. Men det var på ett språkcafé i 
Ryttargårdskyrkan som han träffade Hjärta 
till Hjärtas Rickard Klerfors. Rickard var 
där för att presentera TIA-projektet som 
skulle starta. Och på den vägen är det. Fem 
eftermiddagar i veckan kommer Yasir till At-
torpsgatan för att tillsammans med nya och 
gamla vänner träna och studera svenska:
- Det är jättebra men jag vill göra mer! Trots 
att jag tränar mycket svenska skulle jag vilja 

ha ett jobb, säger Yasir. 
I Irak arbetade Yasir som lärare i Design och 
Konst (vuxenutbildning) men även statligt 
som bl a redigerare. Han är utbildad vid Bag-
dads universitet med examen i Fine Arts. Nu 
söker han flitigt arbete i Sverige. Det skulle 
förenkla livet:
- Med en inkomst betalar jag skatt. Har jag 
en inkomst kan jag också hitta en bostad, säger 
Yasir. 

När han rangordnar sina mål ligger förstås 
uppehållstillstånd som nummer ett och att få 
återförenas med familjen tätt därefter. Han 
vill då komma igång med att studera på SFI 
för att få den grammatiska delen av det sven-
ska språket och så förstås få ett arbete så att 
han kan betala skatt. Det förstår jag är viktigt 
för Yasir. Han tycker att Sverige är ett bra land 
med snälla människor. Förhoppningen är 
förstås att familjen ska få komma hit:
- Vi kommer alla att behöva studera mycket men 
också lära känna och umgås med svenskar så att 
vi kan lära oss kulturen och integreras i samhäl-
let, säger Yasir. 

Både han och hans fru, som har en Master 
i biologi, vill jobba så att de i sin tur kan 
hjälpa människor så mycket som de bara 
kan:
- Jag vill sätta mina fötter på en rätt och riktig 
väg och bara börja gå, avslutar Yasir.

Yasir vill arbeta & betala skatt

Tidiga insatser för asylsökande
Gunhild vill hjälpa uti-
från individens behov

Namn: Gunhild Jonsson
Gör: arbetar på Hjärta till Hjärta i 
TIA-projektet och förbereder just nu för start 
även i Motala. 
Bakgrund: Gunhild är utbildad socialpedagog 
och har arbetat vid olika typer av behandling-
shem på sluten vårdavdelning och med utnyt-
tjade tonårsflickor.  Därtill flera år med ensam-
kommande flyktingbarn. 
Varför TIA?: I TIA arbetar vi utifrån in-
dividens behov - dvs med utgångspunkt 
i Socialtjänstlagen. Det tilltalar Gunhild. 
Gunhild blev dessutom “headhuntad” 
till projektet två veckor efter att hon full-
ständigt gett upp jakten på ett nytt arbete:  
- Jag orkade inte söka fler jobb och få nej 
hela tiden! Nu struntar jag i det och det 
sa jag både till Gud och till min man. 
Och se vad som hände! säger Gunhild. 
 
Alla som deltar är på olika nivåer när det 
gäller språket. Ibland handlar det om al-
fabetisering - att de behöver börja med 
alfabetet medans andra har kommit län-
gre. Det är inte bara språkträning man 
ägnar sig åt utan även situationsträning; 
hur man enligt “svensk kod” beter sig och 
gör i olika sammanhang, de oskrivna re-
glerna, hur svenska samhället fungerar etc.  
- Det är viktigt att inte förminska människor. 
Släta inte över saker, svara ärligt med kärlek 
och respekt på hur saker och ting fungerar i 
Sverige. Det kan bli så tokigt annars, säger 
Gunhild.
Arbetet innebär också att man får ta del av mån-
ga livshistorier. Hemskheter och bedrövelser: 
- Jag tror att jag är där jag ska vara, avslu-
tar Gunhild som har många års erfarenhet av 
möten med människor i svåra situatoner. 

Text och foto: Hanna Andersson
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Tack till Dig som skänkt julglädje! 
Tack med bilder från julfester, julklappsutdelningar, hembesök, sjukhusbesök, skolbesök etc har kommit till oss efter julen. Alltihop 
visar en enorm glädje, tacksamhet och tröst. Det finns godhet! Det finns medmänsklighet! Det finns värme! Här bjuder vi på några 
glimtar och exempel på vad som blev möjligt i Albanien, Bulgarien, Rumänien, Lettland och Ryssland, tack vare Din julgåva. 

Julfest i Lettland
“Vi ordnade flera fester med olika slags programinslag; sång, berättelser, mat och 
julklappar, för att försöka sprida lite julglädje till utsatta familjer. Det blev my-
cket uppskattat. En flicka i en familj på sex personer hade skrivit till tomten att 
hon önskade sig en chokladkartong. När hon fick sin önskan uppfylld, sken hon 
som solen! Hon tryckte asken nära kinden och ville inte släppa taget. Inte ens 
hennes syster fick titta på julklappen. Hennes dröm att få en chokladask hade blivit 
sann! Det får mig att tänka: “Tar jag alla vardagliga välsignelser för givna?”. “  
Bill Schultz, Pakapieni

Hopp i Albanien
I Albanien bjöd man in familjerna till de fattiga och utsatta barn som 
deltar i stödundervisningen vid Hope for Children-centret. Barnen 
förberedde programmet med dans, sång, drama och diktläsning. En 
uppskattad händelse för familjerna som annars inte har möjlighet att 
göra något extra när julen kommer och naturligtvis delades även my-
cket uppskattade julklappar ut. Hopp och julglädje spreds till ca 200 
personer!

“Tack vare Christmas Angel Tree har jag börjat prata med min son 
och mitt barnbarn! Just nu bara över telefon men det är alldeles fan-
tastiskt. Jag är så innerligt glad. Jag vet att det finns människor som 
bryr sig om mig och oss, vårt liv och öde, vi är inte ensamma...”
Tamara som genom CAT har kunnat skicka julhälsningar och på så sätt åter fått kontakt 
med sin familj

I Bulgarien har våra samarbetspartners besökt 
många skolor, sjukhus, äldre och familjer för 
att sprida julglädje i form av mat, klappar 
och andra förnödenheter där fattigdomen är 
stor tack vare medel som Hjärta till Hjärtas 
givare har bidragit med. 

Julglädjen spred sig runt om i Rumänien
I Rumänien har våra samarbetspartner kunna möta nästan 700 barn med julklappar. 
Julgåvan användes också till bl a extra festliga måltider för barn som deltar i after school-
projekt på ett antal platser, För att nå ut till alla har man kört 1200 km. Stort varmt tack 
från barn, ungdomar och familjer i Rumänien! 
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Följ oss här: 
www.facebook.com/

hearttoheart.se

Följ Hjärta till Hjärta Second Hand: 
www.facebook.com/

h2hsecondhand

Text: Anders Holmefur

Du hittar våra butiker här:

tis, ons, tors & fre 12-18 lör 10-14 

tis, ons, tors & fre 12-18 lör 10-14 

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

Kisa:
Sjögatan 11. 0494-100 04

Linköping (Tornby)
Attorpsgatan 10   013-12 46 11

Motala: Verkstadsvägen 79, 0141-524 10

tis & tor 12-17

Mjölby:Svänggatan 5, 0142-186 60

Linköping (Vallastaden) 
Kunskapslänken 100,  013-24 63 39

tis, ons, tors 12-18 lör 10-14

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

Alla är vi barn innerst inne. Här besöker man de utsatta fattiga äldre i Bulgarien med julklapp och bra-att-ha-bassaker. 

 

Ingemar Olsson 
 
 

17/2 18.00 Pingstkyrkan Borås 
19/4 19.00 Pingstkyrkan Botkyrka 
20/4 19.00 Equmeniakyrkan Östervåla 
21/4 kl 18.00 Baptistkyrkan, Motala

mer info:
www.hearttoheart.se och på 
facebook @hearttoheart.se 

Välgörenhetskonserter till förmån för Hjärta till Hjärta med:

“Efter att ni besökte min dotter med julklappar skrev hon ett brev till 
mig! Hon berättade att hon hade haft besök och om julklappen och 
att hon också fått en Barnens Bibel. Hon skrev:”Kära mamma, tack 
så mycket! Du är bäst och jag tänker inte ge bort dig till någon an-
nan!“ Det är väl riktig glädje, eller hur? Tack så mycket! Med er hjälp 
och med Guds närvaro i mitt liv vill jag mer och mer göra något gott. 
Min dotter och jag fortsätter att skriva brev till varandra och också 
ringa. Just nu får vi inte träfffas men jag tror att det kommer att förän-
drars Min dotter känner och vet att även om jag inte är där så älskar 
jag henne.” Lidia, fängslad förälder som deltar i Christmas Angel Tree, Ryss-
land.

Bild från julfest som Christmas Angel Tree anordnade ihop med fängelseadministrationen i St 
Petersburg-området. 

Familjebesök
Fattiga och utsatta familjer i Lettland inom Familjestödet som Velki Association leder, har 
också fått extra besök i juletid med matpaket och presenter. Julgåvan bidrog till att familjer 
kunde få äta en julmiddag tillsammans och att barnen kunde få en julklapp. Tack!

Skänk oss det 
Du inte längre 

behöver 
 

Vi tar emot det som är 
helt & rent till våra 

Second Hand-butiker. 
 

Lämna själv eller ring & 
boka en hämtning: 

 

Linköping: 013-12 46 11 
Motala: 0141-524 10
Mjölby: 0142-186 60 
Kisa: 0494-77 99 77 

- Jag är så tacksam att mina barnbarn får 
hjälp med läxor och får mat varje skoldag, 
berättar mormor Lidia när hon väntar utan-
för skollokalen. 
Skolprojektet drivs av Biståndsorganisatio-
nen Somebody Cares och samlar ett drygt 
80-tal barn. After school har blivit ett be-
grepp i byn sedan tre år tillbaka. Hjärta till 
Hjärta stöder med löner till lärarpersonal 
och en socialarbetare. Florin Oprescu är 
ansvarig på Somebody Cares:
- Det blev ett fantastiskt lyft när Hjärta till 
Hjärta kom till byn för fyra år sedan. Vi hade 
just byggt vår samlingslokal men saknade pen-
gar att starta skolprojektet. Hjärta till Hjärta 
kom precis vid rätt tidpunkt.
Skollokalen ligger vid infarten till den rom-
ska byn Troislav och i inledningen kom bara 
romska barn. Efter en tid klagade de rumän-
ska föräldrarna hos rektorn för den statliga 
skolan. Varför får inte våra barn extraunder-
visning och kan höja sina betyg? Rektorn 
förklarade att läxhjälpsprojektet drevs i an-
nan lokal med stöd från Sverige:
- Då kom de rumänska föräldrarna till vår 
verksamhet och undrade om deras barn också 
kunde få delta. Självklart svarde jag, projek-
tet är till för alla barn i området, berättar 
Florin.
Nu kommer ca 30% av barnen från rumän-
ska familjer som är tacksamma att deras 
barn får möjlighet att förbättra sin utbildn-
ing. Och de romska föräldrarna inser att 
deras barn deltar i ett projekt som är så bra 
att till och med rumänska föräldrar skickar 
sina barn:
- Alla barn tycker lika mycket om att leka, 
sjunga och lära sig i skolan, försäkrar Florin

Pauleasca, Rumänien:
Framgångsrik integration 
i skolprojekt
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Tillsammans med en strukturfond har 
Hjärta till Hjärta kunnat skapat förustät-
tningar för att bygga en hållbar utveck-
ling i Grandinari kommu i Rumänien. I 
början av året samlades grönsakskoop-
erativets odlare och inköpare från livs-
medelsföretag i Rumänien till en konfe-
rens.

I slutet av januari träffades grönsaksod-
larna från Gardinari med inköpare från 

de stora livsmedelsföretagen i Rumänien. 
Frågan om lokalt odlade grönsaker berör 
Rumänien lika mycket som i Sverige. I 
Rumänien finns en lag som säger att hälften 
av det som säljs skall vara närodlat (under 
vintermånaderna är andelen 30%). Detta 
gäller inte affärer med lägre omsättning än 
20 miljoner kronor. 

Odlarkooperativ
I Gradinari finns nu ett stort antal produ-
center i ett odlarkooperativ. Hjärta till Hjär-
ta har sedan 2015 gett ett finansiellt stöd i 
detta arbete på flera olika sätt. Sommaren 
2017 invigdes en liten processanläggning där 

grönsaker konserveras och där produkterna 
säljs på den nationella marknaden. En ky-
lanläggning har byggts som gör att grönsak-
erna kan få en längre hållbarhet. Förr fick en 
mycket stor andel av producerade grönsaker 
kasseras.

Behov av stark sammanhållning
På konferensen i januari diskuterades lev-
eranskapacitet och kvalité. Det var frågor 
som inköpare måste få garantier om. Det 
var mycket intressant att följa diskussion, 
då flera av odlarna mer hade egna intressen 
än att ingå i ett gemensamt agerande inom 
ramen för kooperativet. Behovet att ha en 
starkare sammanhållning i kooperativet var 
uppenbart. Ledningsfrågorna i kooperativet 
måste bearbetas betydligt mer. 

Förändring är möjlig
Tillsammans med en strukturfond från 
Schweitz har Hjärta till Hjärta kunnat 
skapa goda förutsättningar att bygga upp en 
hållbar utveckling i kommunen som leds av 
en borgmästare som själv är rom. Han har 
valts två gånger och då med ett tydligt stöd 

från den rumänska befolkningen i kom-
munen. Vi som biståndsorganisation har 
valt en strategi att på detta sätt skapa ett bra 
exempel på att förändring är möjlig. Ingen 
av kommunens innevånare finns i Västeur-
opa för att tigga (inte heller för att arbeta).  

“... Min självkänsla och mitt självförtro-
ende har växt och jag känner att jag är en 
person som behövs och som någon saknar 
när jag inte är på jobbet.... När jag började 
på Hjärtat kände jag mig inte värd något 
utan helt värdelös på alla sätt. Vill tacka er 
alla att ni stödjer mig fast ni kanske inte vet 
om det själva. Jag vågar vara mig själv utan 
att försöka vara någon annan för att passa 
in. Alla är vi på Hjärta till Hjärta av olika 
skäl. Och vi måste acceptera det... Behandla 
andra som du själv vill bli behandlad...“
Så här skrev en medarbetare på Hjärta till 
Hjärta i ett spontant och för oss alla upp-
muntrande brev till sina medarbetarkollegor. 
Hjärta till Hjärta fyller en lika viktig so-
cial funktion här i Sverige som i motta-

garländerna och det är tack vara alla olika 
slags människor och medarbetare med olika 
förutsättningar och bakgrunder, gåvor och 
talanger som vi tillsammans kan göra vårt 
bästa för att hjälpa människor här och 
utomlands. 

Vill Du stötta Hjärta till Hjärtas insatser i 
Sverige? Ge en gåva till BG 900-7857 märk 
den “Sverige”. 

Text & foto: Jörgen Ljung

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

Team Roma: Lokalproducerade grönsaker i Rumänien

Stöd projekt 
Team Roma
BG 900-7857 

SWISH 123 196 33 47
märk gåvan med 

”Team Roma”

Hjärta till Hjärta - en viktig arbetsplats 


